Sæson 2018

Åsøvej 7 • 4171 Glumsø

Træning 2018
Hold
Juniorer:

Tid

Dage

Træner

Tirsdag
kl. 16.00-18.00

8/5 - 19/6
14/8 - 28/8

Jesper D. Larsen

Tirsdag
kl. 18.00-19.00
Torsdag
kl. 19.00-20.30

8/5 - 19/6
14/8- 28/8
17/5 – 21/6
16/8 – 6/9

Jesper D. Larsen

Seniorer:
Øvede
Begynder/ Let
øvede

Allan Clausen

Træningssamlinger:
Der er planlagt et antal træningssamlinger for alle seniorspillere.
Se nærmere på hjemmesiden og i klubhuset.
Træning/Turneringsbetaling:
Deltagelse i træning og / eller deltagelse i DGI´s holdturnering koster kr. 300,00
for hele sæsonen.
Begyndertræning for nye senior-medlemmer er indbefattet i kontingentet.
Træning for øvrige seniorer koster kr. 300,00 for 10 gange.
Juniortræning er indbefattet i kontingentet.
Betaling for træning og / eller turnering foretages via Netbank til samme
kontonummer som kontingent-betaling.
Boldmaskine
Klubben råder over en boldmaskine, som du som medlem kan låne. På en af de
første træningsgange gennemgås boldmaskinens forskellige funktioner. Adgang
til og instruktion af boldmaskinen fås ved henvendelse til et af
bestyrelsesmedlemmerne.
Klubturnering:
Klubturneringen er atter under revidering. Nærmere information i klubhuset og
på hjemmesiden, når den nye form kendes.
Holdturnering:
Glumsø Tennis deltager med to hold i DGI’s holdturnering
Glumsø 1: Veteran A Mix ------ Glumsø 2: Veteran B Mix

Glumsø Tennis byder dig velkommen til sæsonen 2018
Med denne folder ønsker bestyrelsen dig velkommen til endnu en sæson i
Glumsø Tennisklub. På aktivitetsplanen på side 4 i denne folder kan du
orientere dig om tidspunkt for bl.a., åbningsturnering, træningsstart,
klubturnering, klubfest med mere.
På klubbens hjemmeside på adressen www.glumsoe-tennis.dk kan du læse
mere om klubben.

Formanden har ordet
Vinteren har i skrivende stund svært ved at slippe sit tag i Danmark og dermed
tennisbanerne. Vi er alle ivrige med at komme i gang med tennisspillet, og vi
håber, at vi snart kan komme i gang med klargøringen af banerne.
Når banerne står klar med det røde grus, arealerne er trimmet og klubhuset
lokker indbydende, så har sæsonen været i gang et stykke tid for de frivillige, der
gør det muligt for os, at vi kan spille tennis.
Der er altid brug for hjælp til banevedligeholdelse, græsslåning, maling af
klubhus, rengøring af samme hjælp ved de forskellige arrangementer og meget
mere, så kontakt bestyrelsen, hvis du vil give et nap med.
Tiden kan ikke gå hurtig nok, til vi når den 22. april, hvor Glumsø Tennis åbner
banerne for sæsonen 2018. Det gør vi med standerhejsning og åbningsturnering
kl. 10.00. Bestyrelsen håber, at se rigtig mange af jer.
Invitér familien, venner, naboer eller kolleger med til tennis … der er plads til
mange flere medlemmer i klubben.
Bestyrelsen og jeg er klar til en ny sæson og forhåbentlig god sæson 2018 med
rigtig meget tennis og mange hyggelige timer på banerne på Åsøvej.

Vi ses til standerhejsning og åbningsturnering for alle
Søndag den 22. april kl. 10.00, morgenkaffen fra kl. 09.30
Venlig tennis hilsen
Per Christensen

Kontingent
Kontingentet for 2018:
Seniormedlem
Juniormedlem
Forældre kontingent (nyt)
Familie kontingent
•
•
•
•
•
•
•
•

kr. 650
kr. 350
kr. 300
kr. 1.200

Familie kontingent dækker 2 seniorer + juniorer på samme adresse
I det år et medlem er 19 år eller fylder 19 år, oprykkes medlemmet til
seniorspiller og hermed seniorkontingent
Banerne må ikke benyttes før kontingentet er betalt
Banerne må kun benyttes, hvis der er booket tid på hjemmesiden
Kontingentet giver ret til at spille på banerne så ofte, som der er plads
Du booker via hjemmeside
For medlemmer på forældrekontingent, er der udelukkende mulighed for at
booke sammen med barnet (barnets log on)
Reglerne omkring reservation findes i Tennishuset og på hjemmesiden

Gæster
• Medlemmer af Glumsø Tennis kan invitere gæster med på banen i sæsonen
2018
• Det koster kr. 50 pr. gæst. Beløbet skal indbetales umiddelbart efter
reservation af banen. Benyt samme kontonummer som ved kontingentbetaling
• Klubmedlemmet skal reservere bane/tid via banebookingsystemet
Betaling
• Glumsø Tennis fremsender ikke længere Indbetalingskort
• Du skal i stedet betale via Netbank til kontonummer 2520-6446 113 680
• Frist for indbetaling af kontingent og gebyr for træning/turnering er den 3.
maj 2018
• Husk at skrive navn på indbetaler. Hvis det vedrører familie kontingent, skriv
f.eks.: Familien Andersen

Aktivitetskalender 2018
Standerhejsning – banerne åbner
Træning opstart junior
Træning opstart seniorer - øvede
Træning opstart senior – begyndere
Forår afslutning træning juniorer
Forår afslutning træning seniorer - øvede
Forår afslutning seniorer – begyndere
Grillturnering – juniorer og seniorer
Aktive feriedage – Næstved kommune
God sommerferie
Afslutning træning juniorer
Afslutning, træning seniorer- øvede
Afslutning, træning seniorer – begyndere
Klubturnering/afslutning, seniorer
Klubfest – for alle medlemmer

22/4
8/5
8/5
17/5
19/6
19/6
21/6
17/6
uge 27

kl. 10.00
kl. 16.00
kl. 18.00
kl. 19.00
kl. 16.00
kl. 18.00
kl. 19.00
fra kl. 10.00

21/8
21/8
6/9
8/9
8/9

kl. 16.00
kl. 18.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 18.00

Arrangementer for juniorer vil blive afviklet løbende efter behov og ønsker.

Stemningsbilleder fra
sæsonen 2016

Klubmestre 2017
Igen i 2017 forsøgte Glumsø Tennis sig med en ny form for klubturnering, nemlig
en ranglisteturnering, hvor der var mulighed for at udfordre hinanden henover
sæsonen……de to øverste i de fem rækker spillede finale om klubmesterskabet.
Da bestyrelsen var ramt af sygdom, vejret var dårligt og nogle rækker ikke blev
spillet, blev der kåret følgende klubmestre.
Desværre er der ikke billeder fra stævnet i 2017, så billederne viser klubmestre
fra 2016.
Herre single:
Dame single:
Mix. Double:
Herredouble:
Damedouble:

Henrik Nørgaard

Kristian Jensen/Palle Knudsen

Ungdom
•
•
•
•

Glumsø Tennis vil forsøge, at skabe mere aktivitet for ungdommen
Det er klubbens ønske at få mere gang i ungdomsafdelingen, så der bliver
flere aktivitets muligheder for de unge
På sigt vil der være mulighed for, at deltage i diverse stævner og turneringer
I denne sæson vil Jesper D. Larsen igen træne de unge

Træningen er gratis, så det er bare om at møde op
Hvis du ikke selv har en ketcher, er det muligt at låne en i klubben. Det kan du
gøre, indtil du finder ud af, om det er noget for dig.

Klubdragt
I 2017 lancerede klubben en poloshirt som klubtrøje. Der blev ikke solgt ret
mange, så bestyrelsen overvejer, hvad vi skal have i 2018. Hold øje med
hjemmesiden.

Bestyrelsen for Glumsø Tennis
På denne side er en oversigt over bestyrelsen. Det er vores håb, at du vil
være med til at udvikle klubben. Det kan du være med til ved bl.a. at henvende
dig til et af bestyrelsesmedlemmerne hvis du har gode ideer, spørgsmål eller
kritik. Det giver bestyrelsen de bedste betingelser for at tilpasse forholdene i
Glumsø Tennis efter medlemmernes ønsker og behov.
Formand

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Per Christensen
Storegade 16
4171 Glumsø
Tlf: 61223683
formandenglumsoetennis@
gmail.com

Henrik Nørgaard
Porsemosen 16
4160 Herlufmagle

Lise Hjaltason
Nødholmsvej 6 B
4171 Glumsø
Tlf: 51518866

Tlf: 28922642
dabelsteen@mail.dk

lwhjaltason@hotmail.com

Næstformand

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Bjørn Hansen
Mågevænget 5
4160 Herlufmagle
Tlf: 20412246
bjoern.hansen56@gmail.com

Allan Clausen
Skolevej 2
4171 Glumsø
Tlf: 61713234
jazzy@post8.tele.dk

Helle B. Madsen
Åsøvej 34 a
4171 Glumsø
Tlf: 20239530
fam4madsen@gmail.com

Ungdomsansvarlig
Helle Bûlow Madsen, Tlf. 20239530, fam4madsen@gmail.com
Trænere
Juniorer:
Jesper D. Larsen
jesdalberg@gmail.com
Seniorer:
Øvede
Jesper D. Larsen
jesdalberg@gmail.com
Nybegyndere
Allan Clausen
jazzy@post8.tele.dk
Bane og materiel ansvarlig:
Bjørn Hansen
Bold ansvarlig:
Lise Hjaltason

Telefon
31715456

31715456

61713234
20412246
51518866

