
TENNIS 2019
i Boldklubben Kammeraterne

32. sæson

4. maj - 20. oktober

FÅ GRATIS
TENNISBOLDE

- Se mere  inde i bladet

Søndre Stadion
Bakkedraget 10

www.tennisvejle.dk



Sæsonstart

Lørdag d. 4. maj kl. 10 - 12.

I tilfælde af frost eller klargøringsproblemer, får 
du en e-mail herom.
Formanden åbner sæsonen, og vi spiller en 
dyst på de nyanlagte baner. Nye medlemmer 
kan tilmelde sig, se tilmelding nedenfor.

Tilmelding til tennis
Online tilmelding
Tilmeld dig online på www.tennisvejle.dk

onsdag d. 1. maj
kl. 18 - 19 i klubhuset over for cafeteriet

lørdag. d. 4. maj
kl. 10 - 12 på tennisbanerne

mandag. d. 6. maj
kl. 18 - 20 på tennisbanerne 

Gratis tennisbolde:
Voksne får 4 stk. og juniorer får 2 stk. enten 
ved fremmøde på en af tilmeldingsdagene, 
eller hvis der er betalt kontingent senest d. 6. 
maj.

Reservation:
Reservation foretages på tavlen ved klubhuset. 
Der må højest reserveres 5 dage frem.
Juniorer kan kun reservere frem til kl. 18.
Se ordensregler på opslagstavlen eller på 
www.tennisvejle.dk

Nøgle og depositum
Hanne Schultz · Tfl. 2622 5551

Medbring kvittering for medlemskab og 100 kr. 
til depositum for nøglen.
Er du udmeldt, kan depositum tilbagebetales 
ved aflevering af nøgle inden 1. maj i året efter 
seneste medlemsår.

Kontingent 2019

Seniorer 650 kr.
(årgang 2001 og ældre)

Juniorer 300 kr.
(årgang 2002 og yngre)

Familiekontingent 1.400 kr.
(far, mor og juniorbørn)

Firmakontingent 1.400 kr.

Indbetaling via 
netbank: 

Reg.nr. 1682
Konto nr. 322 498 9775

Mobile Pay: 2622 5551

Hvis du ikke har netbank 
kan du betale kontant ved 
fremmøde d. 1., 4. eller 6. 
maj.

Spørgsmål til betaling:
Hanne Schultz
tlf: 26 22 55 51
hannelykkesch@gmail.com

Standerhejsning



Aktiviteter

Nyt gratis tilbud: Kom og prøv
Alle 4 lørdage i maj kan nye medlemmer (børn 
og voksne) prøve, hvordan det er at spille ten-
nis på vores fine,  velbeliggende baner.
Det foregår mellem kl 10 og 12, og der vil 
være personer fra tennisudvalget til stede til at 
hjælpe og vejlede. Ketsjer og bolde kan lånes; 
du skal blot komme i fornuftigt tøj og lukkede 
sko.

Fællestennis for alle seniorer  
hver mandag kl. 18.
Første gang d. 6. maj.
Mød op til nye ansigter på den anden side af 
nettet og få en hyggelig gang træning eller 
kamp.
Du kan måske også finde en ny makker!
Vi prøver at inddele deltagerne efter niveau, 
så alle får så optimalt et udbytte som muligt.

Tennisrejse til Frankrig eller Italien:
- En uge under sydens sol på lækre tennisbaner
- Spændende aktiviteter/udflugter for familie-
medlemmer/venner, der ikke spiller tennis
- Dansk træner (Torben) og rejseleder (Lissi)
Ovenstående er udvalgets visioner for en af de 
kommende sæsoner. 
Har du lyst ??? Tør du ???

DGI-turneringer
Vi har hold med i DGI-turnerin-
gerne. Er du med? Så giv besked 
ved indmeldelsen og hør om 
mulighederne.

Tennis Facts

Pointsystem

En almindelig tennis kamp 
spilles bedst ud af 3 sæt. Den 
person der først vinder 2 sæt har 
vundet kampen. For at vinde 
et sæt skal man først vinde 6 
partier. Dog skal man vinde sæt-
tet med 2 overskydende partier, 
hvilket vil sige at hvis stillingen 
er 6-5 skal man vinde et parti til, 
så stillingen bliver 7-5. Så har 
man vundet sættet. Hvis begge 
spillere har vundet 6 partier, 
spilles der tiebreak, for at afgøre 
sættet.

For at vinde et parti, skal man 
vinde 4 point. Igen skal man 
vinde med 2 overskydene point 
for at vinde partiet. I partierne, 
tæller man 15-30-40 og derefter 
fordel ude og hjemme.

GAME
    SET

MATCH



TENNIS
i Boldklubben 

Kammeraterne

Sommerfest
med tennis, årsmøde, grill, musik og 
sang.

Fredag 21. juni 2019

Kl. 15.00:
Sommerturnering med flotte præmier.

Kl. 17.00:
Hvis der er tilslutning nok, afholdes 
årsmøde i klubhuset. 
Årsmødet er ikke en formelt vedtaget del af klub-
bens vedtægter, da tennisudvalget er et udvalg i 
fodboldklubben.
Det er derfor et tilbud til medlemmerne om infor-
mation og medindflydelse.

Kl. 18.00:
Grillen tændes. Kød og drikkevarer 
medbringes.  
Tennisudvalget sørger for salat og brød.

VEL MØDT TIL ET KANON  
ARRANGEMENT!

Tilmelding senest 18. juni til 
Britta Ottesen: 21 25 53 47
Mail: duedahl1234@gmail.com

På gensyn
Tennisudvalget Vejle Kammeraterne

Tennisinstruktion
 – et godt tilbud til alle voksne 
medlemmer
Vi har engageret træner Torben Chri-
stensen til at give råd og vejledning 
samt ny inspiration fire gange i løbet af 
sæsonen. Første gang tirsdag d. 14. maj 
kl 18.30.
Både rutinerede og mindre rutinerede 
spillere er velkomne, og man bestem-
mer selv, hvor mange gange man vil 
komme.
Du får tilsendt en indbydelse før hvert 
arrangement.  

Gæster
Medlemmer kan invitere en gæst med 
til et parti tennis.

Der bookes med en grøn gæstebrik og 
betales 50,- kr. for voksne og 20,- kr for 
børn pr. booking.

Der betales med 
MobilePay: 26 22 55 51

Kontakt

Poul Boie Pedersen
tlf. 21 31 97 11
Formand, kontakt til 
Kammeraternes bestyrelse

Hugo Ottesen
tlf. 24 96 69 06
Baneansvarlig

Britta Ottesen
tlf. 21 25 53 47
Klubarrangementer
Fællestennis mandag

Ruth Larsen
tlf. 22 75 51 20
DGI-turneringer

Hanne Schultz
tlf. 26 22 55 51
hannelykkesch@gmail.com
Kasserer, gæster og nøgler


