
 
 

 

 

På disse sider har vi samlet de fleste af de oplysninger, man kan have brug for som medlem af 

Haslev Tennisklub. På vores hjemmeside www.haslev-tennisklub.dk finder du yderligere oplysninger. 

 

 
 

Baner 

Haslev Tennisklub har 4 udendørs kunststofbaner beliggende ved Sofiendalsskolen (Themstrupvej 13) 
samt en indendørs bane ”Røde Hus” beliggende Vordingborgvej 365. 

 
Banereservation  

Du får åbnet til reservationssystemet så snart du har oprettet en profil på klubbens hjemmeside og betalt 
dit kontingent.  
 
Evt. spørgsmål vedrørende dette bedes rettet til kassereren.  
 
Reservation af bane foregår på klubbens hjemmeside. Log in på din profil, vælg en bane og et tidspunkt. 
Herefter skal du vælge hvem du vil spille med. 

 
Reserverede tider markeres med en farve.  
 
Der kan reserveres 2 baner pr. 2 medlemmer (2 timer) og max. 1 uge frem. Når en time er brugt, kan en 
ny time reserveres. 
 

 

 
Træning 

 
Juniortræning  
Hver torsdag kl. 16.00 – 18.00 på 3 baner. 
 
Træningen forestås af en professionel træner med hjælpere, og vil inde  
holde gennemgang af de grundlæggende principper og teknikker.  
 

Juniortræning - turneringsspillere  
Hver tirsdag kl. 16.00 – 18.00 er der træning for juniorer som spiller med på et turneringshold.  

 

Juniortræning - vinter  
Vi vil igen i år tilbyde vintertræning til vore juniorer. Træningen foregår mandage mellem 14 og 18. 
Kontakt Hans-Erik Petersen for nærmere information. 

 

Seniortræning  
Torsdage kl. 18.00 – 20.00  

Nybegyndere fortrinsvis fra 18.00 til 19.00. Øvede fra 19.00 til 20.00. 

 

Kontingent 

 
Sommer, Senior: 1220 kr. 
+65: 1040 kr. 
Junior (0-18 år) og ungsenior (18-25 år): 500 kr. 

Familiekontingent: 2700 kr. 
 

Vinter, Senior 1250 kr. (løs tid)  
Vinter, Senior 1450 kr. (fast tid) 

 

Velkommen i Haslev Tennisklub 

http://www.haslev-tennisklub.dk/


Mandagsturnering 
Mandagsturnering foregår hver mandag fra 18 til 20 for alle som er fyldt 18 år. - Nye, gamle, øvede og 
nybegyndere – øvede juniorer fra og med 16 år er velkomne.  
 

Der spilles kun doubler, hvor ens makker tildeles ved lodtrækning.  
Evt. opdeling i øvede og nybegyndere.  
 
Mød op og spil/snak med andre spillere fra klubben, måske finder du nye medspillere her. 
 
Mandagsgriller 

 
Grillen vil blive tændt, så den er klar til kl. 18.00. Der serveres grillpølser, brød og drikkevarer til rimelige 
priser.  
 

Mandagsgriller er for hele familien, og der spilles turnering efter samme regler som til 
mandagsturnering.  
 

Mød op med dine børn og deltag i spillet. 
 
Datoer for mandagsgriller fremgår af aktivitetsoversigten. 
 

 

Senior +65 
Alle +65 er velkomne til at møde op. Der spilles doubler. Spilledage mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 
fra 9.00 til 11.00. (Enkelte dage vil banerne være optaget af Sofiendalskolen) 
 
 

 
Nøgler: 
Alle medlemmer er berettiget til at få nøgle til tennisbanerne. 

Der betales 50 kr. for hver nøgle. 
Jørgen Larsen (baneformanden) har nøgler, som udleveres mod betaling. 

 

 

 
Bestyrelsen 2015 
 
Formand:  
Sven Christiansen, tlf.: 42 18 28 10 
kontakt@haslev-tennisklub.dk 
 
Kasserer:  
Anne Grethe Sund, tlf.: 28 70 36 00 
medlem@haslev-tennisklub.dk 
 
Baneformand:  
Jørgen Larsen, tlf.: 40 17 35 24 
 
Sekretær:  
Jan Richard Christensen, tlf.: 56 31 62 06 
 
Sociale arrangementer: 
Henning Roy Hansen, tlf.: 56 31 53 50 
 
Juniorer og +65: 
Hans-Erik Petersen, tlf.: 27 81 19 39 
junior@haslev-tennisklub.dk 
 
Turneringshold og motionshold: 
Phuong Lam tlf.: 56 31 52 46 
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