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Frederikssund Tennis Klub 
 

 

Formanden har ordet! 
 

 

 Velkommen til den 105. sæson 

i Frederikssund Tennis Klub! 

 

Efter en lang og til tider kold vinter, er vi nu igen klar til at åb-
ne op for tennisanlægget på Kalvøen. 
 
Se mere om tidspunkter andetsteds i bladet. 
 

 

Fortiden! 

Frederikssund Tennis Klub blev dannet i 

 

Nutiden! 

Som nyvalgt formand i Frederikssund Tennis Klub følte jeg, at det måske blev svært 

at løfte arven efter den afgående formand. Henrik Poulsen har dog været en god 

læremester ud i at forklare diverse ting og sager, så de blev forståelige. 

 

En af de ting jeg blev forklaret var, at 
jeg blandt andet skulle skrive et par 
ord til klubbladet, og det er så dem, du 
sidder og læser lige nu. 
 
Som medlem i mange år, har jeg nok 
blevet lidt forvent med, at der skete 
nye ting i klubhuset eller ude på ba-
nerne, men sådan bliver det ikke til 
denne sæsonstart, alt er som det blev 
efterladt i efteråret 2012. 
 
I efteråret 2012 blev tennisanlægget 
lukket ned på en vidunderlig solrig dag.  
Mange af klubbens medlemmer satte 
et par timer af til at hjælpe til med at 

få ryddet alt af vejen fra banerne, tømt 
køleskabene for gamle madrester, med 
mere. Stor tak til alle der deltog. 
 
Som vanligt vil bestyrelsen i foråret 
2013 bruge nogle timer en dag i april 
til at få ryddet op i og omkring klubhu-
set. Det nærmere tidspunkt for dette 
vil være at finde andetsteds i dette 
blad. 
 
Det vil glæde os i bestyrelsen meget, 
hvis det kunne lade sig gøre, at samle 
en flok behjælpelige medlemmer til at 
være med til forårsklargøringen. 

1908 



Fremtiden! 

I den kommende tennissæson vil der være tilbud om træning til juniorer i det sam-
me omfang som i sæsonen 2012. For seniorernes vedkommende vil der udelukken-
de være tilbud om træning på mandage. 
 

 

Holdturneringen 

Der vil i tennissæsonen 2013 blive udbudt følgende hold: 
   

  

 

 

 

 

 

2 
Motionshold 
 

1 
Juniorhold 

 

1 
Seniorhold 

1 
+ 35 hold 

 

2 
Veteranhold 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Interne sociale 

turneringer… 

Bestyrelsen har besluttet, at bibeholde de gode gammel-

kendte interne sociale turneringer og håber på bred til-

slutning til disse. Vi har dog erkendt, at vi ikke kan få disse 

turneringer til at fungere, hvis vi ikke får noget hjælp fra 

medlemmerne i tennisklubben. 

Som formand vil jeg hermed opfordre til, at man tilbyder sin hjælp, når turneringer-

ne bliver opslået på hjemmesiden. Der vil komme til at stå navn på den turnerings-

ansvarlige ved alle turneringerne, og så er det jo blot at kontakte denne person. 

 

Se tiderne for turneringerne andetsteds i bladet. 

 

Facebook… 

Jeg har valgt at oprette en Facebook-gruppe omkring Fre-

derikssund Tennis Klub og jeg kan kun opfordre jer alle 

sammen til at besøge siden og samtidig blive venner med 

os. Søg blot efter Frederikssund Tennis Klub. 

På vores Facebook-gruppe vil det være muligt at læse om, hvad der foregår i tennis-

klubben i løbet af sæsonen, der er selvfølgelig også muligheder for at uploade bille-

der, skrive om gode oplevelser, dele interessante links omkring tennis og måske sø-

ge efter en makker. 

 

Desuden vil jeg i videst mulig omfang sørge for resultatformidling fra diverse hold-

kampe. 

 

Økonomi… 

Ja, der blev brugt en del flere penge end der var budget-

teret med i 2012, så vi har i øjeblikket ikke råd til de store 

nyanskaffelser eller forbedringer. 

 

Der vil selvfølgelig blive sat penge af, hvis der opstår akutte ting på klubhuset eller 

banerne, hvilket vi selvfølgelig håber ikke sker, da vi jo alle sammen er med til at 

passe godt på tingene. 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Idrætspolitik… 

Gennem vinteren 2012/2013 har flere fra bestyrelsen del-

taget i diverse arrangementer af idrætspolitisk karakter. 

 

Der er jo som sædvanligt rigtig mange gode intentioner, 

når det gælder at støtte idrætten i Frederikssund kom-

mune, men der skal jo også penge til og disse hænger jo 

som bekendt ikke på træerne. 

Frederikssund Tennis Klub søger selvfølgelig om de økonomiske midler, vi kan og 

håber så på, at vi får en del af kagen. 

 

Rigtig mange af medlemmerne i Frederikssund kommunes byråd ønsker faktisk, at 

der skal gøres en endnu større indsats for at give kommunens borgere meget bedre 

idrætsfaciliteter, men dette hænger meget sammen med hvordan udviklingen i den 

nye bydel Vinge kommer til at udvikle sig. 

 

Om det i den sidste ende kommer til at give tennissporten i Frederikssund kommune 

bedre vilkår – og her tænker jeg på indendørsfaciliteter – vides i skrivende stund ik-

ke. Men ét er sikkert. Vi i bestyrelsen vil gøre vores til at vi bliver hørt. 

 

Til sidst ønskes alle en rigtig god tennissæson. 

 

Formand 

Per Hesthave 

Damemode og Lingeri 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Nyt fra næstformanden! 
 

Ny næstformand i Frederikssund Tennis Klub  

 

ed sidste års generalforsamling trådte jeg ind i bestyrelsen i Frederiks-

sund Tennis Klub. Det kom lidt som en overraskelse for mig selv. Da jeg 

tog af sted til generalforsamlingen, havde jeg slet ikke overvejet at blive 

medlem af bestyrelsen.  

 

Men for Frederikssund Tennis Klub som for så mange andre klubber gælder det, at 

det et svært at mobilisere frivillige kræfter. Da det på generalforsamlingen viste sig, 

at bestyrelsen i vores klub var en person kort, kom jeg i et svagt øjeblik til at melde 

mig. 

 

Nu, knap et års tid efter, kan jeg med 

overbevisning sige, at det var en god 

impulsiv beslutning, jeg traf sidste år.  

 

At være medlem i bestyrelsen giver et 

fantastisk indblik i det arbejde, der ud-

føres i kulisserne for at få blandt andet 

træning, turneringer, holdkampe, ons-

dags- og fredagstennis foruden rengø-

ringen og den gode atmosfære i klub-

ben til at fungere. Alt det er man som 

menigt medlem lykkeligt uvidende om.  

 

Vi i bestyrelsen ønsker, at endnu flere 

medlemmer får lyst til at engagere sig i 

klubben på den ene eller anden måde.  

Det er faktisk sjovt at være med til at 

yde en indsats i vores klub. Det styrker 

det sociale sammenhold. 

Man lærer nye mennesker at kende, 

og jo flere man kender i klubben, jo 

sjovere er det at komme der og hænge 

ud. 

 

Bestyrelsen er altid taknemmelig, når 

medlemmer for eksempel tager en ka-

ge med til fællesarrangementer, eller 

når medlemmer møder så talstærkt op 

til lukning af anlægget, som det var 

tilfældet i efteråret. Anlægget blev 

gjort vinterklart i løbet af ganske kort 

tid, så der var rigelig tid til efterfølgen-

de hygge i klubhuset. 

 

Ikke alle behøver at være med i besty-

relsen, og mange føler måske, at de 

ikke lige har overskuddet til at bage 

eller afsætte tid til fælles rengøring og 

den slags, men lidt har også ret.  

V 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Det kunne være at rydde op efter sig 

selv, at hjælpe med at feje eller tørre 

borde af, når vores rengøringsalf, Ani-

ta, holder ferie, at hælde vand af ha-

vebordene, når det har regnet, at stille 

stolene pænt, at tømme en overfyldt 

skraldespand, eller at flå den tidsel op 

af banen, som man nu har kigget på 

den seneste måned, hver gang man 

samlede bolde i venstre hjørne på ba-

ne 5. 

 

Forslag og gode idéer til, hvordan vo-

res klub kan blive endnu bedre, er ek-

sempelvis også en måde at bidrage til 

vores klub. 
 

 >> 
- og det har vist sig, at der 

også er tid til hyggesnak på 

vores bestyrelsesmøder! 
 

 

I mit første år som næstformand har jeg først og fremmest lært de andre bestyrel-

sesmedlemmer at kende. Det har været nogle gode bekendtskaber at få, og det har 

vist sig, at der også er tid til hyggesnak på vores bestyrelsesmøder. 
 

Jeg har brugt lidt tid på at sætte mig ind i, hvad ”klubben plejer” på en række områ-

der. Der er fortsat områder, jeg ikke har erfaring med, men det går klart fremad. Jeg 

har derudover opdateret klubbens reglement og procedure, der gælder, hvis man 

som turist vil benytte vores baner, eller hvis en af klubbens medlemmer vil spille 

med en gæst.  
 

Henrik Poulsen, klubbens IT-ekspert, har som altid været meget behjælpelig med at 

få teksten lagt ind på vores hjemmeside. I løbet af efteråret har jeg desuden gen-

nemgået hele vores hjemmeside, som forventes at blive opdateret inden for nær-

meste fremtid, og senest har jeg gennemgået klubbens vedtægter for at sikre, at de 

er i overensstemmelse med vores praksis. Derudover har der været en mængde 

mindre ad hoc opgaver, som jeg løbende har taget mig af. 
 

Alt i alt har det været et lærerigt år, og jeg ser frem til endnu et år i bestyrelsen. 
 

Camilla Skalbjerg Pedersen 

Næstformand 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Informationshjørnet! 
 

Kontingentpriser i 2013 og betalingskort 

I nedenstående tabel kan du se, hvad det koster at være medlem af Frederikssund 

Tennis Klub for sommersæsonen 2013. Du finder yderligere information vedrørende 

medlemskaber på hjemmesiden. 
 

Junior Junior sommerkontingent (0 – 18 år) 600 kr. 

Senior Senior sommerkontingent (18 år -) 1000 kr. 

Passiv Passivt kontingent 150 kr. 

 

Hvis du ikke var medlem af Frederikssund Tennis Klub i sidste års sommersæson, så 

tilføjer vores IT-system et indmeldelsesgebyr oven i kontingentet – dog ikke for pas-

sivt kontingent. 
 

Indmeldelsesgebyr + nøgle 150 kr. + 50 kr. 

 

Hvis du allerede har en nøgle, kan du få de 50 kr. retur ved at henvende dig til klub-

bens kasserer. 
 

Frederikssund Tennis Klub anbefaler, at du betaler dit kontingent via klubbens 

hjemmeside med dit Dankort eller Mastercard. Skulle du ikke have et betalingskort, 

kan du eventuelt aftale en anden betalingsform med klubbens kasserer. 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

 

Sådan betaler du dit kontingent i år! 

Hvis du i 2012 betalte dit kontingent via klubbens hjemmeside med dit Dankort, 

skal du i år ikke foretage dig noget – kontingentet trækkes automatisk den 9. april. 

Du vil den 4. april modtage en e-mail eller SMS om, at kontingentet trækkes  

den 9. april. 

Forudsætningen for, at det automatiske kontingent betaling virker, er: 

 At du stadig har det samme Dankort som sidste år, og at kortet på dagen sta-

dig er aktivt. 

 Eller du har et nyt Dankort, og du har været inde under Mine Tilmeldinger og 

indtastet dine nye Dankort oplysninger. 

 Og at du ikke har været inde under Mine Tilmeldinger og afmeldt det auto-

matiske kontingent betaling. 

 Og at du ønsker samme medlemskab som i sidste sæson! Ønsker du at skifte 

medlemskab (for eksempel fra aktiv til passiv), så skal du gå ind under Mine 

Tilmeldinger og afmelde den automatiske kontingent betaling! 

Opfylder du ikke ovenstående betingelser, skal du gå ind på klubbens hjemmeside, 

logge ind med din profil, gå til Banebooking og betale det kontingent, der passer til 

dig, med dit betalingskort. 
 

MEN 

 har du ikke computer 

 har du ikke Dankort eller Mastercard 

 har du ikke e-mail 

er det muligt, at møde op til klubbens generalforsamling og betale kontant til klub-

bens kasserer eller betale via terminalen i klubhuset. 
 

OBS 

Er du flyttet eller har du fået ny e-mail adresse, telefon nr. med mere, 

er det vigtigt du opdaterer din profil på klubbens hjemmeside hurtigst 

muligt. Det er dit ansvar, at din profil altid er opdateret! 
 

Skulle der opstå tvivl eller usikkerhed omkring betaling af dit kontingent, så er du 

selvfølgelig meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, som vil være klar 

og parat med assistance. 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Sæsonprogram – HOLDKAMPE! 

UNGDOM – VETERANER 40/45+ 
 

 

Maj 

26.  Søndag  Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

 

Juni 

16.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

23.   Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

 

August 

18.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

25.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

 

September 

1.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

8.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Køb din vin hos 

Frederikssund Vinlager 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Sæsonprogram – HOLDKAMPE! 
Seniorer – Veteran 35+ – Motionister 

 

Maj 

14.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

21.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

25  Lørdag  Holdkamp for SENIORER – Veteran 35+ 

28.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 
 

Juni 

4.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

11.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

15.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER – Veteran 35+ 

18.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

22.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER – Veteran 35+ 
 

August 

13.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

17.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER – Veteran 35+ 

20.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

24.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER – Veteran 35+ 

27.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

31.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER – Veteran 35+ 
 

September 

3.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

7.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER – Veteran 35+ 
 
 
 

Hold dig ajour med eventuelle ændringer eller tilføjelser på klubbens hjemmeside! 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Standerhejsning! 
 

 

 

Vi byder velkommen til en ny tennissæson 

SØNDAG DEN 21. april KL. 1030 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Sæsonprogram – ARRANGEMENTER! 

April 

13.  Lørdag  Klubhusrengøring 
(mød gerne op og giv en hånd med – alle er velkommen) 

17.  Onsdag  Kl. 1900 Generalforsamling i Klubhuset 
(kom og støt op om din klub og de frivillige der er der for dig) 

21.  Søndag Kl. 1030 Standerhejsning 
(vi hejser flaget og byder en ny sæson velkommen) 

27.  Lørdag Kl. 1245 Sommerstartturnering 
(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 

29.  Mandag Kl. 1730 Velkomst for nye medlemmer 
(bestyrelsen byder velkommen) 

Maj 

1.  Onsdag Kl. 0900 Onsdagstennis starter 
(læs mere om onsdagstennis på vores hjemmeside) 

3.  Fredag   Kl. 1800 Fredagstennis starter 
(læs mere om fredagstennis på vores hjemmeside) 

12.  Lørdag Kl. 1245 Single turnering 
(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 

Juni 

1.  Lørdag Kl. 1245 Mix-turnering 
(læs mere om turneringen på vores hjemmeside 

12  Onsdag Kl. 0900 Rejekællingeturnering 
(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 

22.  Lørdag Kl. 1245 Midsommerturnering 
(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 

Juli 

Uge 27  Junior Tennis camp 
(læs mere om Tenniscampen på vores hjemmeside) 

August 

3.  Lørdag Kl. 1300 Bøfturnering 
(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 

September 

21.  Lørdag Kl. 1245 Sommerslutturnering 
(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Juniorafdelingen! 

Velkommen til en ny sæson i 2013!

Junior medlemmer! 

Vores junior medlemstal var ved årets udgang 75 medlemmer, og det er vi 

rigtig glade for.  
 

Arrangementer!  

Vi vil igen i år afvikle diverse sociale arrangementer for vores juniormedlemmer og 

deres familie. I den forbindelse kan vi altid bruge en ekstra hånd, så henvend dig 

gerne til undertegnede eller Michel (Vanessa´s far), hvis du vil bruge et par timer på 

tennisbanen sammen med vores juniorer. 

 

Vi regner med at afholde familiedag, nattennis og ikke mindst vores klubmesterska-

ber. Vi vil også i år arrangere en træningstur til Sverige den 23. - 25. august, så sørg 

for at sætte et kryds i kalenderen der. 

 Alle vores arrangementer kan kun lade sig gø-

re, fordi vi har et ungdomsudvalg som i øje-

blikket består af Michel (Vanessa´s far) og un-

dertegnede. 

 

MEN vi har meget brug for et par stykker me-

re til at hjælpe og komme med inspiration til 

vores juniorarrangementer, og blive en del af 

vores ungdomsudvalg. 

 

SÅ, skulle du have lidt tid til overs til lidt ung-

domsudvalgsarbejde, så er det bare at hen-

vend dig til undertegnede, hvis du vil høre 

mere om, hvad det indebære. 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Træning! 

Da vi bruger unge trænere, der går i skole ved siden af deres træning og ikke kender 
deres skemaer, kan det være svært i skreven stund, at sige hvilke træningstider vi 
kan tilbyde, men vi regner med, at det bliver som nedenstående. Vi skal selvfølgelig 
nok meddele jer det, hvis tiderne ændres. 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Let øvede 

Kl.1500 – 1630 Begyndere 

Kl.1500 – 1700 

Let øvede 

Kl.1500 – 1630 Let øvede 

Kl.1500 – 1700 

Begyndere 

Kl.1500 – 1630 

Øvede 

Kl.1630 – 1800 

Begyndere 

Kl.1630 – 1800 

Øvede 

Kl.1630 – 1800 
    

    

 

Har du en ven, der kunne tænke sig at få en prøvetime, kan det sagtens lade sig gø-

re. Der er mulighed for to gange gratis prøvetræning, inden man melder sig ind. Så 

kom ned til begynder træning og oplev hvor sjovt tennis er. 

 

Trænere! 

Det bliver igen i år Lars, som skal være vores cheftræner med hjælp fra Hans Jørgen 

og de vil sammen med vores 2 junior hjælpetræner - Jonathan og Simone - stå for 

den daglige træning af vores unge spillere. 
 

 
 

Klubben har også en 

boldmaskine, som kan hjælpe 

med træningen 
 

 

 

 
 

Cheftræner 
Lars Lund 

 

 

 

 
 

Træner 
Hans Jørgen 

 
   

Jonathan Simone 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Tennis camp!

Vi har stor succes med vores tennis camp, hvor der alle år har været rigtig mange 

deltagere, og hvor ikke mindst vejret har været med os. I år afholder vi tennis camp i 

uge 27, så sæt kryds i kalenderen hvis du har lyst til at få en uges intensiv tennistræ-

ning sammen med dine tennisvenner, og oplev hvordan dit tennisniveau forbedres.  

 

Vi kan ikke garantere godt vejr, men vi kan garantere, at det bliver sjovt. 

 

Holdkampe! 

Har du lyst til at repræsentere Frederikssund tennis klub og spille med på holdkam-

pe, så vil der igen i år være mulighed for at møde andre klubber rundt omkring i 

Nordsjælland. Hold øje med opslagstavlen, hvor vi annoncerer hold og kampe. 

 

 

 

TAK! 

Ungdomsudvalget vil gerne sige en 

stor TAK for hjælpen til Benedikte Ha-

mann, som har været en stor del af 

juniorudvalget i flere år.  

 

Vi vil også gerne takke de forældre, der 

giver en hånd med under træning og til 

vores arrangementer - om det er hjælp 

til oprydning eller at komme med en 

kage, så er vi jer meget taknemlige, og 

håber, I bliver ved med at have lyst til 

at hjælpe os - det er jo vores fælles 

børn, der får glæde af det! 

 

Det er dejligt at se, at flere har fået 

øjnene op for, hvilken herlig sport ten-

nis er og hvilket dejligt tennisanlæg, vi 

har her i Frederikssund.  

 

Jeg håber, vi alle får en god sommer 

med masser af dejlige tennis oplevel-

ser. 

 

 

Tennis hilsner 
 
Ungdomsformand 
Jesper Friese 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Seniorudvalget! 

Sommerens aktiviteter i 

Frederikssund Tennis Klub 
 

Den kommende sæson vil i det store hele være baseret på de traditioner, som er 

opbygget gennem klubbens 105 årige lange historie. 
 

Standerhejsning! 

Vi markerer i år starten på sommersæsonen med standerhejsning søndag den 21. 

april kl. 10.30 ved tennisbanerne på Kalvøen. Det bliver dejligt at mærke foråret i 

luften og forhåbentlig en mild brise fra fjorden. Det bliver også rart at hilse på man-

ge af klubbens medlemmer efter en lang vinterpause.  

Der bliver selvfølgelig serveret kaffe og kage, og vi synger en sang om sommerens 

komme. 

Bestyrelsen vil stå til rådighed for eventuelle spørgsmål eller gode ideer. 

 

Holdturnering! 

Der bliver i år tilmeldt seks hold i voksenrækkerne. 
 

Senior – 1 hold  Veteran – 3 hold  Motionist – 2 hold 

 

Et hold i serie 3 

 

 Et hold i Sjællandsserien 

Et hold i serie 1 

Et hold i +35 

 
Et hold i kategori 2a 

Et hold i kategori 2b 

 

Alle som ønsker at spille på et af de seks hold kan skrive sig på holdlisterne, som bli-

ver sat op på opslagstavlen i klubhuset. Dette gælder også de medlemmer, som spil-

lede på hold sidste sæson. 

Senior-, veteran- og motionsholdenes sammensætning foretages i et samarbejde 

mellem holdkaptajnerne og den ansvarlige for spilleudvalget. 
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Træning! 

Sommertræningen starter mandag den 29. april. Tidspunkterne for træningen 

bliver annonceret senere. 

For at give træneren de bedste muligheder for at tilrettelægge træningen for den 

enkelte spiller, er det bedst, hvis spillere på nogenlunde samme niveau, træner 

sammen. Derfor er det træneren, som suverænt vurderer, hvilket træningshold den 

enkelte spiller skal deltage på.  

Tilmelding og betaling til træningen fore-

går via klubbens hjemmeside. 
 

 

 

Klubmesterskaber! 

Der vil inden længe komme nærmere informationer om, 

hvordan og hvornår klubmesterskaberne bliver afviklet. Hold 

øje med opslagstavlen i klubhuset og på hjemmesiden.  
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Sommerens faste turneringer! 

Frederikssund Tennis Klub har en lang tradition for at afholde en række sociale tur-

neringer i sommersæsonen.  
 

27. april Sommerstart 

 

12. maj Singleturnering 

 

1. juni Mix-turnering 
 

15. juni Rejekællingeturnering 

 

22. juni MIDSOMMERTURNERING 

 

3. august Bøfturnering 

 

21. september Sommerslutturnering 

 

Alle ovennævnte turneringer er for alle klubbens medlemmer. Dog med de restrikti-

oner at rejekællingeturneringen kun er for rejekællinger, og bøfturneringen kun er 

for mænd. 
 

Til Mix-turneringen tilmeldes altid en dame og en herre 

sammen. Det vil sige, at tilmelding kræver, at man finder 

en ”partner” af modsatte køn, for at kunne deltage i den-

ne turnering. 

 

 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage i så mange turneringer som mu-

ligt. Dels er det altid nogle hyggelige turneringer, og dels er det en god måde at lære 

andre medlemmer af klubben at kende. Læs mere om de enkelte turneringer på 

klubbens hjemmeside.  
 

På seniorudvalgets vegne 

Søren Jensen 
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Faste tilbud! 
 

Fredagstennis! 

Sæsonens fredagstennis starter fredag den 3. maj kl. 1800 og fortsætter hele som-

meren. Fredagstennis er et socialt arrangement, hvis primære funktion er at skabe 

kontakter på tværs samt styrke klubbens sociale og kammeratlige netværk.  

 

Cirka en gang om måneden afsluttes aftenen med grill, hvor man selv medbringer 

ingredienserne. Deltagelse i fredagstennis er gratis og kræver ingen forhåndstilmel-

ding – man møder bare op! 

 

 >> 
- fredagstennis er den bedste 

måde, at starte weekenden på – 

og en gang om måneden efter 

spillet, griller vi – det er super 

hyggeligt, så kom og prøv det…. 
 

 

Kontaktperson for fredagstennis er Tage Mulvad, mobil 51 94 36 00 

 

 

Onsdagstennis! 

 

 
Hver onsdag formiddag byder klubben på onsdagstennis i 
tidsrummet fra kl. 0900 til 1100.  
 
Onsdagstennis er tiltænkt alle dem, som har fri onsdag 
formiddag, og har lyst til at spille lidt socialt tennis sammen 
med andre – onsdagstennis er for både herrer og damer.  
 

Kontaktperson for onsdagstennis er Ingelise Holm, 

mobil 22 72 88 24 
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GENERALFORSAMLING! 

 

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling 

onsdag den 17. april 2013 kl. 1900 i Frederikssund Tennisklub 
 

 

Frederikssund, marts 2013 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling der afholdes i klubhuset 

Onsdag den 17. april 2013 kl. 1900 

Med dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

A. Valg af dirigent. 
 

B. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 

C. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godken-

delse. 
 

D. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag fra bestyrelsen om ændring af teksten i vedtægternes §4 

stk. 1  vedrørende måden nye medlemmer melder sig ind på, så-

ledes at teksten er i overensstemmelse med nuværende praksis. 
 

E. Forelæggelse til godkendelse af budget, handlingsplan og kontin-

gentforslag for det nye regnskabsår. 
 

F. Valg af 4 medlemmer til klubbens bestyrelse og af bestyrelses-

suppleanter.  

Janne, Jesper og Søren ønsker genvalg. Aase ønsker ikke genvalg. 
 

G. Valg af maksimalt 4 medlemmer til seniorudvalg. 

Valg af maksimalt 4 medlemmer til ungdomsudvalg. 
 

H. Valg af revisor til at revidere klubbens regnskab for det løbende 

regnskabsår og valg af revisorsuppleanter. 
 

I. Eventuelt. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen 

senest den 3. april 2013. 

 

Frederikssund Tennis Klub 

Bestyrelsen 
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GENERALFORSAMLING! 

 

Forslag til vedtægtsændring 

Bestyrelsen i Frederikssund Tennis Klub foreslår hermed en ændring af § 4, stk. 1, i 

klubbens vedtægter. 

Den nugældende ordlyd: 

”Indmeldelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. Optagelse af 

nye medlemmer skal sædvanligvis ske i den rækkefølge, i hvilken henvendelsen til 

bestyrelsen er sket.” 

 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af ordlyden: 

”Indmeldelse sker på Frederikssund Tennis Klubs hjemmeside ved at følge den der til 

enhver tid foreskrevne fremgangsmåde, som fastsat af bestyrelsen.” 

Begrundelsen for ændringen er, at den nugældende ordlyd er forældet. Klubbens 

vedtægter bør være i overensstemmelse med gældende praksis for indmeldelse. 

Frederikssund Tennis Klub 

Bestyrelsen 
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Tennistur til Ronneby i Sverige! 
 

Weekenden den 23. – 25. august 2013 
 

 
 rederikssund tennisklub inviterer hermed dig 
og din familie med på en tennistur til Ronneby 
i Sverige. Denne tur, som bliver afholdt i klub-
åndens tegn, vil bestå af tennis, hygge og sam-
vær. 
 

Der vil blive træning for voksne og børn, og vi 
planlægger en afsluttende turnering, hvor vi 
mikser alle på tværs af køn og alder, samt spil-
ler nogle kampe mod Ronneby’s tennisklub. 
 

Det vil komme til at koste 1300 kr. pr. barn og 
1400 kr. pr. voksen. Prisen kan dog blive juste-
ret med +/- 5 %, når vi kender de sidste detal-
jer. Heri er inkluderet transport, forplejning og 
overnatning på kurstedet Ronneby Brunn. 
 
Det er primært en tennisrejse, men skulle der 
være enkelte familiemedlemmer, der ”kun” er 
til kurbad, badeland, minigolf m.v., er det mu-
ligt at tage med uden at spille tennis. 
 

Vi laver fælleskørsel til Ronneby, enten i bus 

eller i private biler, fra Frederikssund fredag 

eftermiddag og hjem igen søndag.  
 

 

 

 

 

 

 

Link til inspiration: www.ronnebytk.se  / www.ronnebybrunn.se 
 

For mere information kontakt Peter Otterstrøm 

Tlf.: 25 44 43 20 eller mail: sekretaer@frederikssund-tennis.dk 

F 

http://www.ronnebytk.se/
http://www.ronnebybrunn.se/
mailto:sekretaer@frederikssund-tennis.dk
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Husorden! 

Velkommen til en ny sæson!  

Kære medlemmer - nye som gamle! Så venter en ny sæson lige om hjørnet.  

 

Jeg er sikker på, at vi alle er godt i gang med at glæde os til at få grus under skoene 

og dernæst vores dejlige hyggestunder på terrasserne.  

 

Vi har indkøbt 2 sejl, som vil blive hængt op over den nye store terrasse – så vi kan 

slippe for, at fuglene sviner det hele til. 

 

I sidste års blad nævnte jeg en opvaskemaskine, men efter nogle undersøgelser på 

tilslutning/pris har vi besluttet, at det bliver alt for dyrt, og vi har derfor valgt at fjer-

ne den igen.  

 

Jeg glæder mig til, at kunne tage hånd om klubhuset endnu en sæson. Og sammen 

med jer skabe en hyggelig og god atmosfære i tennisklubben. 

 

Klubhusansvarlig 

Anita Kristensen 
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Jernbanegade 15 

3600 Frederikssund 

Besøg også vores hjemmeside 

www.torbenhansensport.dk 
 

 

http://www.torbenhansensport.dk/
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Klubbens bestyrelse! 

 
 

 
Formand 

Per Hesthave 

 
 

 
Næstformand 

Camilla Skalbjerg Pedersen 

 
 

 
Kasserer 

Janne Rylander 
 

 
Sekretær 

Peter Otterstrøm 

  

 
Juniorafdelingen 

Jesper Friese 

 
 

 
Seniorudvalget 

Søren Jensen 
 

 

 
Bane- og materielforvalter 

Aase Andersen 

 

 
 

 

Klubhusansvarlig 

Anita Kristensen 
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Kontaktinformationer!  
 

Formand 
 

 

Per Hesthave formand@frederikssund-tennis.dk 22 28 79 13 
  

 

Næstformand   

Camilla Skjalberg Pedersen nformand@frederikssund-tennis.dk 30 49 98 33 
  

 

Kasserer   

Janne Rylander kasserer@frederikssund-tennis.dk 30 13 05 59 
  

 

Sekretær   

Peter Otterstrøm sekretaer@frederikssund-tennis.dk 25 44 43 20 
  

 

Juniorafdelingen   

Jesper Friese junior@frederikssund-tennis.dk 40 45 25 74 
  

 

Seniorudvalget   

Søren Jensen senior@frederikssund-tennis.dk 33 22 61 17 
  

 

Bane- og materielforvalter   

Aase Andersen bane@frederikssund-tennis.dk 60 85 30 12 
  

 

Klubhusansvarlig   

Anita Kristensen klubhus@frederikssund-tennis.dk 30 49 47 63 
  

 

 

 

 

 

 

 

Støt vore SPONSORER – de støtter os! 


