Velkommen i Haslev Tennisklub
Bliv medlem i Haslev Tennisklub - indmeldelse:
Gå ind på klubbens hjemmeside www.haslev-tennisklub.dk
På forsiden finder du knap ”Bliv medlem” og opret profil og man betaler sit kontingent.
Spørgsmål kan rettest til kassereren eller formand.
Sæsoner:
Sommer 1.april -31.september – Vinter 1.oktober til 31.marts
Baner:
4 stk. udendørs kunststofbaner beliggende ved Sofiendalsskolen - Themstrupvej 13 klubbens
sommerbaner.
1 stk. indendørsbane – beliggende på Vordingborgvej 365, klubbens vinterbane kaldet ”Røde Hus”.
Den er pt. nedlukket pga. Covid. Haslev Tennisklub arbejder på at få en hal ved Sofiendal skolen.
Bane reservation:
Du kan reservere baner, så snart har oprettet en profil og betalt kontingent. Reservation af bane
foregår på klubbens hjemmeside. Log in på din profil, vælg bane og tider. Herefter skal du vælge
hvem du vil spille med. Reserverede tider markeres med en farve.
Der kan reserveres 1 baner pr. 2 medlemmer (2 timer) og max. 1 uge frem. Når en time er brugt,
kan en ny time reserveres.
Sommerspil og træning – Hold og træning: (Frem til sommerferien uge 26)
Juniortræning incl. turneringsspillere
Tirsdag og torsdag kl. 16.00 – 18.00 (start uge 15)
Træningen er opdelt i to grupper. Gruppe 1 er de yngste spillere og nybegyndere. Gruppe 2 er de
øvede og turneringsspillere. Fra kl. 16-17 har trænerne fokus på gruppe 1, mens gruppe 2
selvtræner og spiller frit. Kl. 17-18 byttes der, så gruppe 2 modtager undervisning, mens gruppe 1
selvtræner og spiller frit.
Træningen udføres af trænede instruktører og hjælpere. Træning vil indeholde gennemgang af de
grundlæggende principper, teknikker og regler.
Senior træning:
Torsdage kl. 18.00 – 20.00 (start uge 15)
Træningen er opdelt i to grupper. Gruppe 1 er nybegyndere. Gruppe 2 er de øvede spillere og
turneringsspillere. Fra kl. 18-19 har trænerne fokus på gruppe 1, mens gruppe 2 selvtræner og
spiller frit. Kl. 19 -20 byttes der, så gruppe 2 modtager undervisning, mens gruppe 1 selvtræner og
spiller frit.
Træningen udføres af trænede instruktører og hjælpere. Træning vil indeholde gennemgang af de
grundlæggende principper, teknikker og regler
Senior +65 spil:
Alle +65 er velkomne til at møde op. Der spilles doubler. Spilledage mandag, tirsdag, onsdag og
torsdag fra 9.00 til 11.00
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Mandagsspil:
Hver mandag kl. 18 til 20 for alle hvis du er fyldt 18 år. Alle kan/må deltage ung senior, ældre,
nybegyndere, øvede – øvede juniorer som er fyldt 16 må også deltage.
Der spilles kun doubler, double makker tildeles ved lodtrækning.
Evt. opdeling i øvede og nybegyndere. Der spilles i afgrænset tid så bytte hold.
Mød op, spil og snak med andre medlemmer, måske finder du nye makker og medspillere her.
Mandagsgrill:
Som mandagsspil, ca. 1 gang pr. måned, med tillæg tændes der op i grillen kl. 20.00. Der vil være
grillpølser, brød og drikkevarer til rimelige priser. Mød op, tag fruen, husbond og børnene med og
få en hyggelig aften sammen med andre medlemmer og påhæng. Datoer for mandagsgriller
fremgår af aktivitetsoversigten.
Nøgler:
Alle medlemmer kan købe nøgler som give adgang til tennisbanerne. Pris 50 kr. /stk.
Kontakt baneformanden som har nøgler til både inde- og ude faciliteter.
Kontingenter:
Beskrivelse
Junior 5-18 år
Ung Senior 19-25 år
Senior 26-65 år
+65
Familie (samme bopæl)

Sommer løs tid
600 kr.
600 kr.
1250 kr.
1070 kr.
2700 kr.

Sommer m. hal
800 kr.
800 kr.
1500 kr.
1350 kr.
3200 kr.

Vinter løs tid
720 kr.
850 kr.
1380 kr.
1380 kr.
2700 kr.

Vinter fast tid
900 kr.
1000 kr.
1600 kr.
1600 kr.
3200 kr.

Bestyrelsen 2020/2021
Formand:
Chef træner:
Flemming Støiholm, tlf.: 5365 9095
Jens Gylling tlf.: 2970 8709
kontakt@haslev-tennisklub.dk
traener@haslev-tennisklub.dk
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem og grill arrangementer:
Lars Sørensen, tlf.: 61694277
Henning Roy Hansen, tlf.: 5631 5350
kasserer@haslev-tennisklub.dk
Sekretær: mangler
Hans-Erik Petersen, tlf.: 2781 1939
x, tlf.: x
heptegn@gmail.dk
Baneformand:
Jørgen Larsen, tlf.: 4017 3524
kjlarsen@haslevnet.dk
Ungdom 1&2 og senior 1&2:
Jens Gylling tlf.: 2970 8709
traener@haslev-tennisklub.dk

Hold turnering kontakter
Golden Age:
Alice Roholt tlf.: 5631 3688
roholt@post11.tele.dk

I ovenstående skriv har vi prøvet at samlet de fleste oplysninger som man kan have brug for som
potentielt eller nyt medlem i Haslev Tennisklub.
Hvis du måtte have behov for yderligere oplysninger, må du endelig kontakte os eller se mere på
vores hjemmeside www.haslev-tennisklub.dk
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