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Nyt fra bestyrelsen

Velkommen til en ny
tennissæson

Meget er heldigvis ved det gamle, men klubben
udvikler sig med nye tilbud og administrative rammer

Den nye bestyrelse og de forskellige udvalg vil gerne byde gamle og
nye medlemmer velkommen til en ny sommersæson på
tennisbanerne. Vi har siden generalforsamlingen haft travlt med at
ansætte en ny cheftræner, sammensætte et program med
træningstilbud til alle, opgradere vores reservationssystem fra Globus
Data, så vi også kan bruge det til medlemsadministration og med
tiden benytte betalingsservice – samt ikke mindst: gøre klubhuset og
banerne klar til forhåbentlig mange gode timer i klubben i løbet af
sommeren.
Kontingent er uændret fra sidste år og sammenlignet med andre
tennisklubber på Sjælland, er det stadig attraktivt at være medlem af
Herlev Tennis. Ikke mindst når man tager vores fantastiske rammer i
betragtning. Vi håber, at rigtig mange vil vælge fortsat at være
medlem af Herlev Tennis og en del af fællesskabet i klubben.
Bestyrelsen

Træning for alle
Som noget nyt har vi i år
træningstilbud til alle medlemmer
‐ læs mere på side 2

Åbning af klubhuset den 17.
april kl. 10:00 ‐ annonce
Vores driftige Driftsudvalg søger hjælp
til at åbne og rengøre klubhuset den
17. april. Start kl. 10:00 med
morgenmad. Tilmelding til Steen på
jette_steen@webspeed.dk.
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Træningstilbud
sommeren 2010
Flere har efterspurgt træning for motionister, så vi håber
vores nye træningstilbud bliver vel modtaget.

Kontingent
‐ sidste frist for betaling er den
23. april, 2010

Træning for juniorer
Mandage og onsdage fra 15:00 – 16:30 og fra 16:30 – 18:00
Kr. 600 for 1,5 times træning om ugen gennem sommersæsonen.

Seniortræning for nye medlemmer/let øvede
Kontingent

Onsdage fra 12:00 ‐ 14:00 i maj og juni. Gratis.

Juniorer til og med 24 år: kr. 500
Formiddagsmedlemmer: kr. 550
(hverdage indtil kl. 14:00)
Seniorer, fuld tid:

kr. 900

Familiekontingent:
kr. 2.200
(familie på samme adresse)

Torsdage fra 19:00 ‐ 21:00 i maj og juni. Gratis.

Seniortræning for øvede motionister
Mandage fra 18:00 ‐ 20:00 frem til den 17. september.
Kr. 500.

Passive medlemmer:

kr. 200

Seniortræning for holdspillere

Indmeldelsesgebyr:

kr. 200

Onsdage fra 18:00 ‐ 20:00 frem til den 17. september.
Kr. 500.

Træning
Opkrævningen for træning sendes ud i
løbet af april måned, når vi ved, hvilke
træningstilbud, vi gennemfører og
med hvilke deltagere.

Nyt medlem?
Kender du nogen, som kunne være
interesseret i at blive medlem at
Herlev Tennis eller som blot vil høre
mere om de forskellige tilbud? Så skal
du blot skrive en mail med kontakt‐
oplysningerne til
medlem@herlevtennis.dk.

Vi planlægger med max. 12 personer på hvert træningshold. 1. og 2.
holdet har prioritet på træningsholdet onsdag aften, hvis vi får mere end
12 tilmeldinger.
Træningen starter mandag den 3. maj.
Der er ingen træning på skolefri‐ og feriedage.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig træningen online på www.herlevtennis.dk eller
direkte til Ole R. Olsen via mail medlem@herlevtennis.dk eller
telefon 44 91 18 48. Tilmeldingen er bindende.
Tilmeldingsfrist: snarest og senest til Standerhejsning.
”Først‐til‐mølle”‐princippet er gældende.

Betaling
Betaling for kontingent skal indbetales
på vores konto i Arbejdernes
Landsbank I Herlev, registrerings‐ og
kontonummer: 5341 ‐ 0310413.
Det er vigtigt, at du angiver
medlemsnummer, navn(e), adresse og
hvilken kontingenttype, betalingen
dækker.
Sidste frist for betaling er den 23.
april, 2010.
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Indbydelse
Program
Kl. 10:00

Standerhejsning

Kl. 10:15

Klubben byder på en kop kaffe
eller et glas vin

Kl. 11:30

Transocean Cup samt lej og
spil for børnene

Kl. 12:00

Grillen tændes

Standerhejsning den 24. april, 2010
kl. 10:00 på Ettehavevej
Speciel velkomst for nye medlemmer og
andre interesserede
Vi indbyder alle, der har lyst til at høre mere om
klubbens tilbud, til at komme forbi i løbet af
formiddagen. Repræsentanter fra bestyrelsen og de
forskellige udvalg vil være til rådighed til at svare på
spørgsmål om blandt andet klubben og
træningstilbud. Transocean vil som sædvanligt være
til stede med en stand, hvor de sælger tennisudstyr.

Kom og få et klenodie
Under oprydning i klublokalet i Skinderskovhallen
fandt vi de gamle reservationsbrikker. Da vores
elektroniske system nu kører fint, har vi valgt at
udlevere dem til de medlemmer, der gerne vil
have deres medlemsbrik med hjem som et minde
om gamle dage og mange gode timer på banerne.

Planlagte aktiviteter for Juniorer
Grillaften for juniorer og familie
Hør om sommerens aktiviteter og giv din mening til
kende. Tilmelding ved opslag i klubhuset.
Onsdag den 12. maj kl. 18:00 efter træning.

Den kommunale sommerlejr/tennisskole
Tilmelding via Herlev Kommune.
Den 2. – 6. august.
Hvis der er opbakning til det, vil vi desuden forsøge at
lave en sommerlejr for klubbens juniorer samt en
grillaften i august for juniorer og deres familie.

Læs mere som sommerens aktiviteter, vigtige datoer
og meget mere på

www.herlevtennis.dk

Familietennis
Introduktion til tennissporten for de yngste
juniorer (5 år og op) samt deres forældre og
bedsteforældre.
Tilbuddet er gratis og kræver ikke tilmelding eller
medlemskab af Herlev Tennis.
Møde bare op på bane 4.

Søndage fra 9:00 – 10:00
i maj og juni
samt i perioden
8. august – 5. september
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Planlagte aktiviteter for Bredden
HygInd for letøvede og øvede damer
Tid: hver tirsdag kl. 10:00 ‐ 12:00, første gang den 4. maj
Hvor: mød op ved klubhuset
Tilmelding: ikke nødvendig

FormiddagsHygInd for letøvede og øvede
Tid: hver torsdag kl. 10:00 ‐ 12:00, første gang den 6. maj
Hvor: mød op ved klubhuset kl. 9:50
Tilmelding: ikke nødvendig

TorsdagsHygInd for letøvede og øvede
Tid: hver torsdag kl. 19:00 ‐ 21:00, første gang den 6. maj
Hvor: mød op ved klubhuset
Tilmelding: ikke nødvendig

Grillaftener
Tider: mandag den 31. maj kl. 20:00 og tirsdag den 15. juni kl. 19:00
Hvor: ved klubhuset
Tilmelding: se opslag i klubhuset

Medlemsadministration
Ole R. Olsen har som nyt medlem af
bestyrelsen påtaget sig at varetage
kontakten til medlemmerne. Hvis du
har spørgsmål om klubbens tilbud,
kontingent eller andet, er du meget
velkommen til at kontakte Ole via e‐
mail: medlem@herlevtennis.dk eller
telefon 44 91 18 48.

Introduktionsmøde for nye medlemmer
torsdag den 6. maj kl. 18:15 i klubhuset
Breddeudvalget og bestyrelsen vil gerne byde nye medlemmer
velkommen i Herlev Tennis. På mødet får du en introduktion til klubben,
møder nogle af de frivillige, bliver orienteret om hvordan du booker
baner, samt hører lidt nærmere om de forskellige muligheder for at spille
og træne. Og så byder klubben naturligvis på en forfriskning.
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig arrangementet. Du møder bare op.

Nicolai Olsen
Ny cheftræner pr. 1. maj
Nicolai er uddannet lærer i 2006 og
har arbejdet en del år som træner og
cheftræner. Han er en gammel
kending af Herlev Tennis, hvor han har
spillet og været cheftræner i fem år.
Nicolai får ansvaret for sammen med
Ungdoms‐ og Spilleudvalget at
tilrettelægge træningen for juniorer,
motionist‐ og holdspillere.
Nicolai har en datter, Caroline, på tre
år.
Byd Nicolai velkommen tilbage til
Herlev Tennis.

Hold
Klubben har tilmeldt en række hold til
turneringer under Sjællands Tennis
Union. 1. og 2. holdene samt
juniorholdene sættes af cheftræneren,
mens de andre hold bestyres af
holdkaptajner. Hvis du er interesseret i
at spille med på et af holdene, er du
velkommen til at kontakte
holdkaptajnerne. Hvis der ikke er plads
til nye, faste spillere, kan du eventuelt
blive skrevet op som reserve.
Veteran 35+ Serie 1: Kim Borch
Veteran 35+ Serie 2: Jan Hansen
Veteran 55+: Niels Badstue
Veteran 65+: Carl‐Johan Pedersen
Vores 1. hold er i Sjællandsserien og 2.
holdet i Serie 2.
Vi har to juniorhold tilmeldt:
U16 Piger og U14 Drenge C
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