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KOM SÅ MED DET FORÅR! 
Vi er nu i maj, men jeg synes slet ikke rigtig, at vi har fået lunt forår endnu. Derfor er det meget 
glædeligt at kunne konstatere, at vi efterhånden er rigtig mange medlemmer, der har lyst til at spille 
tennis også selvom, det er sådan lidt halvkoldt. Se i øvrigt afsnit om tilbud på ekstra træning! 

Vi er i bestyrelsen meget glade for den store opbakning til klubben og vores medlemstilbud. Derfor 
vil jeg gøre lidt reklame for et par af årets højdepunkter: Grundlovsdags tennis og Tennis Sommer 
Camp for juniorer. 

Vigtige datoer er: 

- 3. divisions hjemmekamp lørdag den 22. maj 2021 kl. 10 
- Grundlovsdags tennis lørdag den 5. juni 2021 kl. 10 
- “Tennis Summer Camp” for juniorer 5. – 8. juli 2021 kl. 10-15 

GRUNDLOVSDAGS TENNIS 
 
Det er snart Grundlovsdag – og det er = Grundlovsdags tennis. Vi håber, at du og dine 
tenniskammerater har lyst til at være med. Det bliver som altid festligt, sjovt og tennisfyldt. ALLE kan 

deltage, unge som gamle, rutinerede som nybegyndere – så kom og vær med😊 

 
PROGRAM: 

- Vi starter kl. 10.00 ved klubhuset med kaffe/the og hjemmebagt kage fra formanden. 
- Derefter er der forskellige “stationer” med alternativt og sjovt tennisspil og tennislege, hvor 

alle bliver udfordret og underholdt 😊  

- Der vil måske være spontane grundlovstaler og ellers hyggeligt fællesskab med andre 
klubmedlemmer.  

- Op ad dagen kan du nyde øl, vin og vand. 
- Afslutningsvist lægger vi op til en mere traditionel hyggeturnering, hvor vi matcher 

medlemmerne i doublepar og spiller med og mod hinanden. ALLE KAN DELTAGE! 

Kl. 12.30 ruller vi en vaskeægte pølsevogn ind, hvorfra du ad 
libitum kan få serveret pølser i alle afskygninger. Det plejer at være 
en succes og i øvrigt meget ”Corona-venligt”, da du får din pølse 
serveret. Husk at en hotdog altid smager bedst, når den bliver 

tilberedt for en 😊 

 
Vi vil rigtig gerne vide, hvor mange der kommer, så tilmelding 
senest den 1. juni 2021 via dette link. 
 
Vi må ifølge Corona-restriktioner kun være samlet 100 personer udenfor. Derfor kører vi først til 

mølle og lukker for tilmeldingen, skulle vi nå dette antal. Så tøv ikke med hurtig tilmelding 😊 

 
Arrangementet er gratis for alle klubbens medlemmer. Hvis du vil have gæster med, er de meget 
velkomne mod et gebyr på 60 kr. pr. person til MobilePay nummer 205 669. Da det er vigtigt, vi ved, 
hvor mange deltagere vi bliver, skal du kontakte Jette Jessen, hvis du gerne vil have gæster med. Det 
gør du på jessen.englevej@gmail.com eller 20 77 94 64.  
 
 

Vi glæder os til at se dig!! 😊 

  

https://doodle.com/poll/pmq93d66r4r6ttgn?utm_source=poll&utm_medium=link
mailto:jessen.englevej@gmail.com
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TENNIS SOMMER CAMP 

Til den årlige og traditionstro ”Tennis Sommer Camp” prioriterer vi en hyggelig og sjov oplevelse for 
alle spillere – og naturligvis en masse tennisspil. Vi vægter det sociale sammenspil på tværs af alder 
og niveau højt, så alle har mulighed for at deltage og udvikle sig. 

Tennis Sommer Campen er noget, både spillere og trænere ser frem til, det har derfor hver gang 
været en succesfuld og sjov oplevelse for alle. I år gennemfører vi ”Tennis Sommer Camp” fra den 5. 
juli – 8. juli 2021 fra kl. 10-15.  
 
Tilmelding og betaling foregår via vores hjemmeside. Har du spørgsmål, så tag endelig fat i Malene 
Uggerhøj på ugg@stofanet.dk eller 29 92 03 89. 
 
 
 

3. DIVISIONS TENNIS 
 
Søndag den 9. maj 2021 spillede Brabrand Tennisklub første kamp i 3. division mod ØBG Silkeborg. 
 
Solen skinnede over anlægget, de mange fremmødte tilskuere og vores spillere. Brabrand endte med 

at vinde den velspillede kamp med 6-0 😊 STORT TILLYKKE TIL HOLDET! 

 

    
 
Holdet fra venstre: Michael Lundquist, Jakob Vesterstrøm, Jesper Bolet og Martin Gleit. 
 
Næste hjemmekamp er lørdag den 22. maj kl. 10 mod Ebeltoft, hvor der igen er mulighed for at 
se rigtig god tennis i Brabrand. Så sæt kryds i kalenderen – vi er også denne gang vært for et stykke 
franskbrød, kaffe og sodavand. 

  

mailto:ugg@stofanet.dk


Nyhedsbrev Brabrand IF Tennis 
 

3 
 

BOLDKANON – NADAL 
 
Vi har nu fået fat i en ny ”Nadal”. 
 
Ja, ”Nadal” er navnet på vores boldmaskine, som du 
kan booke som makker i vores bookingsystem, når 
man reserverer en bane. 
 
Den er splinterny og har en fjernkontrol, så du kan 
styre maskinen på afstand. Vi kommer også til at 
bruge den til træning, og jeg kan kun opfordre dig til 
at benytte dig af dette tilbud om en hård 
træningsmakker.  
 
En boldmaskine kan ”fodre bolde”, så du kan øve din 
forhånd/baghånd igen og igen, så længe der er bolde 
i maskinen. Vi har en spand med brugte bolde, som 
du kan bruge. 
 
Der er en vejledning ved maskinen, du kan læse – men vil du i gang med at bruge ”Nadal”, så tag lige 
fat i undertegnede, så kan jeg lige give lille introduktion. Send mig sms på 20 40 15 45, så vil jeg 
fange dig hurtigt til en kort snak. 
 
HUSK at passe godt på ”Nadal”, den må IKKE bruges i vådt vejr og efter endt spil husk at sætte 

strøm på den igen, så den er klar til næste medlem 😊 
 

EKSTRA TRÆNING 

Vi oplever, at der er meget stor efterspørgsel på voksentræning, derfor kan vi nu tilbyde yderligere et 
hold for ”Voksentræning øvede m/k” med opstart torsdag 27. maj – 17. juni 2021 kl. 18-20 på bane 
2&3. Tilmelding og betaling foregår via vores hjemmeside. Har du spørgsmål, så tag endelig fat i 
Malene Uggerhøj på ugg@stofanet.dk eller 29 92 03 89. 
 

 

 

Har du spørgsmål til ovenstående nyhedsbrev eller er der andet omkring klubben, du vil drøfte, er du 
velkommen til at give mig kald på 20 40 15 45. 

 

Med venlig hilsen 

René Boesen 

Formand 
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