
Klubmesterskaber for alle 
I løbet af sæsonen  

Traditionen tro afvikler vi igen i år en turnering, hen 
over sæsonen, for alle interesserede medlemmer af 
klubben.  Turneringen er for både mænd og kvinder. 
Der afvikles klubmesterskabskampe i følgende 
rækker: 

Single:  Seniorer M/K fra 18 år 
  Veteraner M/K fra 50 år 
  Oldies M/K fra 65 år 
Double:  Seniorer M/K fra 18 år 

I tidsrummet fra standerhejsning onsdag den 25. 
april og indtil mandag den 14. maj 2018 vil det være 
muligt at melde sig til turneringen.  

Umiddelbart efter den 14. maj 2018 vil 
turneringslederen fastlægge en turneringsplan og 
retningslinjer for afvikling af kampene. Deltagerne 
kontakter selv hinanden og aftaler tidpunkter for 
afvikling af kampe. 

Turneringsplanen udsendes til deltagerne sammen 
med en liste med kontaktoplysninger på de 
tilmeldte medlemmer. 

Lister og oversigter hænges op i klubhuset, således 
at resultater kan påføres listerne umiddelbart efter 
hver kamp. 

Vi opfordrer til at starte afviklingen af kampene 
hurtigst muligt.  Der kåres en vinder/et vinderpar i 
hver række og præmier vil blive overrakt til 
medlemsmødet torsdag den 20. sepember 2018.  

Pris: Deltagelse er gratis for medlemmer at 
tennisklubben, men kræver tilmelding.  

Tilmelding kan ske ved standerhejsning d. 25. april 
2018, på lister i klubhuset, eller til turneringslederen 
senest mandag den 14. maj 2018.  

Turneringsleder: Erik Madsen:   
e-mail em@hhfvuc.dk eller telefon 24 42 89 12. 

Rangliste turnering 

I løbet af sæsonen  

Som noget nyt i år har vi arrangeret en rangliste 
turnering.  

Da vi ikke har nogen liste fra tidligere har vi valgt at 
rangere alle medlemmer af klubben efter først til mølle 
princippet. 

Det er en betingelse, at du er medlem af klubben.  

Det vil med andre ord sige, at jo 
før du fornyer dit medlemskab 
eller melder dig ind i klubben, jo 
højere vil du rangere på listen   

Gælder kun i 2018.  

Det er herefter op til hver enkelt 
at udfordre andre spillere, med henblik på at rykke 
højere op på listen.  

Du må dog højest udfordre 2 placeringer højere op. 
Ønsker den udfordrede ikke at stille op til kamp, eller 
hvis vedkommende er forhindret efter 3. forsøg, så 
vinder udfordreren uden kamp.  

En rangliste kamp skal være gennemført efter 
almindelige tennisregler (bedst af 3 sæt for kvinder og 
bedst af 5 sæt for mænd), for at være afgjort.  

Pokalturnering 

Onsdag den 20. juni 2018 kl. 16.30 
 
Den traditionelle pokalturnering afvikles igen i år, og vi 
vil bestræbe os på, at tilrettelægge kampene således, 
at turneringen kun strækker sig over denne ene aften.  

Når alle, der ønsker at deltage i turneringen, er mødt 
op kl. 16:30, udarbejder turneringslederen en 
spillerplan og dysten sættes i gang. 

Et hyggeligt arrangement for alle klubbens 
medlemmer.  

Mellem kampene vil grillen være tændt og klubben vil 
være vært ved lidt let grillmad og drikkevarer. 

Pris: Deltagelse er gratis for medlemmer at 
tennisklubben, men kræver tilmelding, senest på 
dagen inden kl. 16:30. 

Tilmelding på liste ved standerhejsning, på opslag i 
klubhuset, eller ved henvendelse til turneringslederen. 

Turneringsleder: Erik Madsen:   
e-mail em@hhfvuc.dk eller telefon 24 42 89 12. 

Instruktion for medlemmer  
Onsdage: 9. maj - 13. juni 2018  

I forårssæsonen vil klubbens træner Jan B. Lauritsen give 

instruktion i for eksempel korrekt greb, serveteknik, øve 

forhånds- og baghåndslag og instruere i spillets regler.  

 

Som mangeårig aktiv spiller og træner vil Jan 
tilrettelægge sin undervisning efter den enkeltes behov i 
det omfang det er muligt og under hensyntagen til, at 
alle skal have udbytte af undervisningen. 

Jan underviser på følgende tidspunkter: 

Juniorer:        9-17 år kl. 17:00-18:00 
Seniorer:      fra 18 år kl. 18:00-21:00 

Pris: Deltagelse er gratis for medlemmer af 
tennisklubben, men kræver tilmelding. 

Tilmelding til tennistræner Jan B. Lauritsen på e-mail: 
jan.b.lauritsen@gmail.com 

Tennistræf for alle 
Onsdage (undtaget juli måned) kl. 18:00 

Onsdag aften fra kl. 18:00 - 21:00 er bane 1 og 2 
reserveret til  tennis træf. 

Social tennis, for alle klubbens medlemmer og hvor alle 
spiller med og mod alle.  

Der vil altid være mindst 2 tennisspillere fra klubben på 
banerne, så du er sikret en modspiller denne aften.  

Kom og vær med. Alle kan deltage uanset køn, alder og 
niveau. 

I forårssæsonen vil klubbens træner Jan B. Lauritsen 
give instruktion, såfremt der måtte være ønsker om det. 
Ellers spiller vi bare. 

Pris: Deltagelse er gratis for medlemmer af 
tennisklubben 

Tilmelding er ikke nødvendig 

Tennistræf for livsnydere 
Tirsdage kl. 9:00  

Tennisspil for livsnydere er for de af klubbens 
medlemmer, som har tid og lyst til at mødes med 
andre tennisinteresserede, en tirsdag formiddag.  

Vi har reserveret bane 1 og 2 til alvorlig hyggetennis. 

Vi starter kl. 9:00 med en omgang tennis og slutter 
med en god snak over en kop kaffe/te og et 
rundstykke. 

Alle medlemmer er velkommen. Vi spiller på alle 
niveauer. 

Pris: Deltagelse er gratis for medlemmer at 
tennisklubben 

Tilmelding er ikke nødvendig 

Kontaktperson: Frank Strøm – telefon 23 95 10 97  

Klubaften for medlemmer  
Torsdag den 20. september 2018  

Som en festlig afslutning på sæsonen 
og ifølge klubbens vedtægter afholdes 
dette møde, hvor alle medlemmer er 
velkommen til at deltage.  

Der vil være fri tennis fra kl 16:30 til 
18:00, hvorefter vi starter grillen og klubben vil være 
vært ved et lettere grill traktement.  

Selve medlemsmødet, foregår i klubhuset og starter kl 
18:30, hvor der vil være overrækkelse af vandrepokaler 
og præmier til vinderne af  pokaltuneringen og af 
klubmesterskabet. Du har muligheder for at komme 
med ideer og forslag til næste sæson. 

Pris: Deltagelse er gratis for medlemmer af tennis-
klubben, men kræver tilmelding. 



Her finder du Gjellerup KFUM tennis: 

Vores 3 grusbaner og hyggelige klubhus ligger ved siden af Hammerum Hallen, med indkørsel fra Tjørnevej/

Frølundvej, ved fodboldbanerne.  

Kontingent 2018: Juniorer:  under 18 år   kr. 300,00 

   Seniorer: over 18 år   kr. 650,00 

   Familier: husstand på samme adresse kr. 950,00 

Tilmelding: Via vores bookingsystem: Gjelleruptennis.klub-modul.dk 

Betaling: Via vores bookingsystem: Gjelleruptennis.klub-modul.dk 

Banebooking: Via vores bookingsystem: Gjelleruptennis.klub-modul.dk 

Nøglekort: Der udleveres et nøglekort pr. medlemskab når betaling er registret. Nøglekortet skal returneres 

senest efter efterårsferien, mandag den 22. oktober 2018. 

Baneregler: www.gjellerupkfumidret.dk/tennis-2 

Åbningstider: Når vejret tillader det - fra slutningen af april til efterårsferie - fra kl. 6:00 til 21:30 

Klubhus: Klubhuset må kun benyttes af medlemmer, og kun i forbindelse med tennisspil og kun ved 

overholdelse af ordensreglerne. 

Omklædning og toiletfaciliteter: Hammerum Hallen må benyttes i dennes åbningstider. Indgang Nord. 

Kontaktpersoner: 

     Telefon:  E-mail: 

Træner:   Jan B. Lauritsen  21 75 23 45 jan.b.lauritsen@gmail.com 

Baneansvarlig:  Frank Strøm  23 95 10 97 fstoklund@gmail.com 

Turneringsleder: Erik Madsen  24 42 89 12 em@hhfvuc.dk 

Kasserer: Jørn Grodt-Andersen 40 52 69 72 jga@fibermail@dk 

Formand: Bente Juul Vestergaard 51 25 00 31 bjvestergaard@gmail.com 

Praktiske oplysninger 

byder velkommen til 

Tennis Sæsonen 2018 

Tennis Sportens Dag 

Lørdag den 5. maj 2018 kl. 10:00 - 13:00 

Vi gentager sidste års succes og afholder Tennis 
Sportens Dag.  

Tennis Sportens Dag er et landsdækkende Åbent Hus 
arrangement, som landets tennisklubber tilbyder i 
samarbejde med DGI og DIF, under kampagnen 
”Bevæg dig for livet”.  

Vi inviterer alle tennis 
interesserede, uanset alder, 
køn og niveau, til at svinge 
tennisketcheren under 
kyndig vejledning af 
klubbens træner Jan B. Lauritsen.  

Vi stiller ketchere og bolde til rådighed denne dag.  

Praktisk påklædning vil være bukser med store lom-
mer og tennissko (sko uden stort mønster).   

Klubben er vært ved en øl eller en sodavand. 

Det er gratis at deltage og alle er velkommen.  

Standerhejsning 

Onsdag den 25. april 2018 kl. 18:30 

Sæsonen 2018 skydes igang med den traditionsrige 
standerhejsning.  

Vi mødes ved klubhuset kl. 18:30 og synger en vise, 
imens klubbens flag går til tops og endnu en 
spændende tennis sæson kan begynde. 

Herefter går vi i Hammerum Hallen, hvor vi vil 
fortælle om den kommende sæson, hvor I kan 
melde jer ind i klubben og få udleveret nøglekort. 

Herudover vil der være mulighed for tilmelding til 
såvel pokalturneringen den den 20. juni 2018 og til 
sæsonens klubmesterskaber i forskellige rækker. 

Klubben er vært ved et lille traktement, en øl/vand 
og en kop kaffe. 

Alle er velkomne.  

Følg med på Facebook  

og Klub-Modul 

Sæt kryds  

i kalenderen ! 

 


