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TENNIS SÆSONEN 2020 er VIRKELIG i fuld gang :-) 
 
Bestyrelsen har netop afholdt første bestyrelsesmøde, hvor vi har været fysisk samlet. 
 
Vi er en meget tilfreds bestyrelse i øjeblikket – ja vi føler nærmest, at Corona har været en gave for 
klubben – her hvor vi er i gang med vores sæson nr. 100. Vi har fået rigtig mange nye medlemmer og 
sammen med os ”gamle” medlemmer, har vi været meget ivrige med at booke og spille for vores 
skønne anlæg. Det har virkelig givet nyt liv på banerne og der har været mulighed for lidt hyggesnak 
her og der. 
 
Det håber vi virkelig forsætter, selv nu hvor øvrige sportsgrene også åbner, at I så forsætter med at 
have lyst til at svinge ketcherne og bruge vores baner resten af sæsonen. 
 
8. juni 2020 lettede regeringen igen på reglerne og forsamlingsforbud er hævet til 50 personer, hvilket 
har betydet, at vi kan åbne klubhus og ikke mindst kan få gang i træningen. 
 
Medlemsstatus 
 
Vi har fået 135 nye medlemmer i år- VELKOMNE TIL! 
 
Samtidig har 178 af ”gamle” medlemmer meldt sig ind igen i år. Selvfølgelig også velkommen tilbage 
til jer! 
 
Vi håber virkelig, at I nyder at spille tennis og hygge jer med jeres makker/familie/unger på banerne 
og at I alle sammen vil spille igen næste år! 
 
Klubben vil forsætte med håndsprit ved banerne- MEN er jo ingen garanti for, at det stadig er der, når 
DU kommer, så venligst tag egne forholdsregler. 
 
Banerne 
 

Vi startede forsigtigt ud med at åbne for 5 baner og opfordrede til, at I skulle booke på hjemmesiden, 
når I ønskede at spille. Tak fordi I har lyttet – men bookning har også ofte været nødvendigt, da vi I 
år har oplevet en utrolig spillelyst. Rigtig mange af jer spiller oftere, end vi er vant til, så der har også 
været pres på at få en bane. Men bliv endelig ved! 
 
Bestyrelsen har fulgt udviklingen tæt som lovet og vi har via egen kraft i klubben fået klargjort først 
bane 6 og her op til grundlovsdag bane 7 til spil. 
 
Det giver os lidt flere muligheder for at spille, nu hvor vi igen har gang i træning og holdkampe. 
 
Jeg vil meget gerne takke ”baneklargøringsholdet” - I ved selv, hvem I er – for en kæmpe indsats 
med at klargøre begge baner. Det har sparet klubben mange penge, at vi selv har kunnet lave 
arbejdet – så TAK FOR DET! 
 
Vi får god respons fra jer på, at vi har rigtig gode baner i år, det ønsker vi at fortsætte med. Vi har 
fokus på at sikre, der er nok løs grus på banerne – I medlemmer skal fortsat huske at lukke huller, 
bruge skrabe net og ikke mindst vande banerne før/efter spil. Stemningsbilleder fra tennis kl. ca. 22. 
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Anlæg og Klubhus 
 
De flittige kvinder fra SeniorServen har nu lavet den årlige hovedrengøring af vores klubhus, som har 
fået nyt loft og nye flotte lamper. Her skal også lyde tusind TAK for dette flotte arbejde. 
 
Vi har også fået styr på rengøring og der er officielt åbnet til klubhus. 
 
Vi har også fået placeret et flot træskur på parkeringspladsen bagved bane 6, så vi har mulighed for 
at have bolde og redskaber stående. Vi deler skuret med vores naboer i rækkehusene, da deres 
vicevært også har brug for opbevaringsplads.  
 

 
 
 
 
Der er dialog i gang med kommunen omkring beskæring af træer og buske, både langs stier og ved 
banerne. 
 
Træning 

 
Vi har nu fået gang i træningen, både til turnering, nybegyndere, let øvede samt til vores juniorer og 
heldigvis har der været stor opbakning, hvilket vi er glade for. 
 
Søger du en tennismakker? 
 
Vi vil ligesom tidligere år oprette en liste på hjemmesiden over de medlemmer, som gerne vil spille 
med nye eller flere makkere. 

Hvis du ønsker at komme på listen, så skal du sende oplysning 1, 2 og evt. 3 til Henrik 
(HBF@SEGES.DK ). 

Bemærk, at dine oplysninger kan ses af alle, der går ind på websiden, og altså ikke kun 
klubmedlemmer. 

1. Navn og mobilnummer.  

2. Valgmuligheder for spillerniveau: 

A. Begynder med op til 1 år erfaring 
B. Motionist med begrænset erfaring 
C. Motionist, som har spillet i flere år 
D. Meget rutineret motionist 
E. Turneringsspiller 

3. Eventuelle særlige forhold som fx kun spil i weekender. 
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Tennis sommercamp 
 
Vi afvikler vores populære sommercamp for vores juniorer fra lørdag den 27. juni til torsdag 2. juli på 
banerne 1-3. Vi er glade for, at det er faldet på plads, så vi kan give de unge mennesker en rigtig god 
tennis oplevelse – nu hvor vi pga. af Corona ikke før nu har kunnet samle os. Vi har fået et stærkt 
trænerteam klar, så vi kan sikre, at det afvikles under forsvarlige forhold Corona mæssigt. 
 
Klubturnering og klubfest 
 
Vi satser på at afholde klubturnering og igen med fokus på alle niveauer – så alle kan deltage. 
 
Info om tilmelding kommer ud primo august. 
 
Vi regner også fortsat med, at vi den 26. september afholder årets klubfinaler og klubfest, naturligvis 
under forudsætning af, at forsamlingsforbud igen er hævet fra regeringens side. 
 
Vi forventer at holde 101-års fødselsdag sommeren 2021, med et brag af en fest. 
 
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer og husk nu, at da mange af os skal holde ferie i Danmark, så 
husk, at banerne meget gerne må benyttes også i sommerferien 
 
Har I spørgsmål er I velkomne til at give mig kald på 20401545. 

Med venlig hilsen 

René Boesen 

Formand 


