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Endnu en gang hjertelig 
velkommen til en ny sæson i 
Frederikssund Tennis Klub. 

 

 
 

ennissporten har de seneste år generelt været udsat for en 

voldsom medlemsnedgang. 

 

Frederikssund Tennis Klub gik i en periode ram forbi, men vi må nu 

erkende, at det ser noget tyndt ud med medlemstilgangen. 
 

Hvad laver så alle dem, som ikke vælger Tennis? 
 

Ja, mange dyrker jo heldigvis stadig en eller anden form for sport, det 

være sig golf, løb, fitness, osv., men desværre ikke tennis. 

 

Vi vil jo gerne både tiltrække og fastholde vores medlemmer. Derfor 

prøver vi i bestyrelsen på, at finde på nye måder, at gøre dette på. 

 

I år har vi tilmeldt os Tennissportens Dag, som bliver afviklet lørdag 

den 30. april fra kl. 10 - 13. 

 

Vi håber selvfølgelig på et stort fremmøde og forhåbentlig en masse 

nye medlemmer. 

T 

Velkommen! 
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Vi har i bestyrelsen, desuden talt om, hvorvidt vi kræver for højt et 
kontingent for sommersæsonen - og det gør vi måske!  
Men vi har også udgifter til el, vand, reparationer af udstyr og klub-
hus samt trænerlønninger at tage hensyn til. 
 
Så skal vores budget hænge bare nogenlunde fornuftigt sammen, må 
vi enten bibeholde det nuværende kontingent eller have flere med-
lemmer - sådan er det bare! 
 
Og så er det lige her, at du kære læser, kommer ind i billedet. Du er 
nemlig den allerbedste ambassadør for vores sport, idet du er aktiv 
udøver af den. 

 

Vis venner, familie og arbejdskollegaer hvor sjovt og spæn-

dende det er, at spille tennis – og få dog for pokker vist så 

mange som muligt, hvor kanon godt vi har det socialt i 

klubben, ikke! 

 

Det er ikke så svært, man er nemlig altid velkommen til at tage gæ-

ster med til spil på banerne, blot der betales det behørige gæstege-

byr. Jeg tror selv på, at de 50 kr. det koster at tage en gæst med, kan 

være givet meget godt ud i den sidste ende, hvis et kontingent ned-

sættelse kan komme på tale, inden for en nær fremtid, grundet med-

lemstilgang. 

 
Som sagt er vi kun en ”lille” tennisklub, set på antallet af medlem-

mer, men vi har nøjagtig de samme faciliteter til rådighed, som den 

gang vi var dobbelt så mange medlemmer, så det er altså ikke tilgæn-

geligheden af ledige baner, der holder folk væk fra at spille tennis hos 

os. 

Tennisklubber i vores nabokommuner er, eller har været udsat for 

den samme medlemsnedgang som os. 
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? 

Ud af det er der blomstret et nyt tiltag frem - et klubsamarbejde er i 

skrivende stund ved at tage sin form, og I som medlemmer vil høre 

meget mere om dette, i den nærmeste fremtid. 

Gør vi så 

det rigtige 
 

Du som medlem må meget gerne komme med input til bestyrelsen, 

kom og snak med os, ring, skriv en mail, skriv på vores Facebook-

side, alt har interesse – ris og ros – er der for meget af noget eller for 

lidt af noget andet – nye tiltag eller afprøvede ting der blot er blevet 

gemt eller glemt. 

 
På det idrætspolitiske plan har 

Frederikssund byråd vedtaget, 

at der skal oprettes en idrætsby 

på et område i nærheden af 

Ådalens skole. 

 

Der er allerede enkelte idræts-

faciliteter ved skolen og vores 

juniorer, har trænet minitennis 

i den nyeste hal den forgangne 

vinter. 

 

Det der i første omgang sker i 

forhold til idrætsbyen er, at der 

skal laves en ny svømmehal, 

samt nogle nye fodboldbaner. 

Men tanken er også, at mange 

andre idrætsgrene skal flyttes 

dertil. 

Det er i skrivende stund ikke 

endeligt afgjort, om tennis-

klubben bliver bedt om at flytte 

til idrætsbyen, men det ligger 

ligesom i luften, at det er det, 

der kommer til at ske. 

 

En etablering af nye idrætsfaci-

liteter, er jo ikke noget, der sker 

fra det ene øjeblik til det andet, 

og jeg tror da heller ikke på, at 

vi kommer til at flytte de første 

mange år. 

 

Vi i bestyrelsen arbejder meget 

hårdt på, at der ikke kommer til 

at ske forringelser i forhold til, 

hvad vi kan tilbyde vores med-

lemmer i dag.                                        
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Selvfølgelig kan et nyt sted, aldrig blive som det gode gamle, men jeg 

er overbevist om, at hvis vores ønsker til faciliteter bliver honoreret, 

ja, så bliver det rigtig lækkert. 

 

Indtil vi ved mere om nye facili-

teter, så må vi benytte de alle-

rede eksisterende. 

 

Grusbanerne ved vi, hvor vi har, 

Frederikssund hallen som vi 

kan benytte om vinteren, ditto. 

 

 

Og det ser ud til, at vi får flere 

timer til rådighed i Frederiks-

sund hallen til næste vinter!  

 

Mere information om dette 

kommer via hjemmesiden, når 

lokalefordelingen er endelig 

godkendt. 

 

Rigtig god tennissommer! 

 
Hilsen 
Per Hesthave 
Formand 
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Vores lokale Pub - British Pub har 

inviteret FTK og andre foreninger i 

Frederikssund, til at deltage i et no-

get anderledes sponsorarrangement. 

Beløbet som pubben har sat på høj-

kant, lyder på i alt 32.000 kr. 
 

Under overskriften: ”Noget for noget” har man foræret foreningerne 
en sparegris og bedt dem om at dekorere den så kreativt som muligt 
og med klubbens logo. 
 

   
 
Alle gæster kan på fredage og lørdage sponsere 1,00 kr. /genstand 
man køber. Resten af ugen vil dette beløb være 2,00 kr./genstand. 
Arrangementet løber, i to tempi, frem til 13. august. 
 

4. maj vil de tre foreninger, som har spyttet mest i grisebasserne 
modtage et beløb på henholdsvis 7.500, 5.000 eller 2.500 kr. - man 
skal dog mindst have fyldt tre grise, for at deltage i konkurrencen. 
 
Anden etape løber af stablen efter samme koncept den 13. august. 
 

Den opmærksomme læser vil bemærke, at der mangler 2.000 kr. til 
fordeling, og dette beløb vil den 4. maj blive tildelt den mest charme-
rende grisebasse.  
 

Vi opfordrer Jer til at udbrede til familie, venner og bekendte, at når 
de besøger British Pub, at de skal støtte FTK´s tennisgris! 
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tennissæson! 
Så starter vi snart en ny 

 
 

 

 

Banerne! 

Igen i år er det kommunens folk, der skal 
klargøre vores baner. De er stadig i en oplæ-
ringsfase, men bliver bedre og bedre til det.  
 
Jeg håber, at banerne bliver mindst lige så 
gode at spille på, som de plejer, og at linjer-
ne bliver liggende hele sæsonen. 

Klubhus! 
Igen i år har vores lokale tømmer og medlem Jens Åre været nede og 

vedligeholde vores dejlige klubhus. Der er skiftet diverse sternbræd-

der, der var rådne, og så er der skiftet diverse brædder på klubhuset, 

som også trængte til det. Der er blevet opsat en vandhane på terras-

sen, så der er mulighed for at tage vand, plus vi kan tage vand til ren-

gøring af terrassen. 

 

Så er der lagt nyt linoleum på inde i herrernes baderum, da dette var 

revnet og der trængte vand ind under gulvet. 

 

Hjælp! 
For at vi kan spille på banerne, så skal 

der windbreakere, dommerstole, bænke, 

vandslanger, koste, skrabere og skralde-

spande ud på banerne.  
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Så jeg har brug for DIN hjælp 

den 10. april kl. 10 – 13 

så mød op og giv en hånd med 

til at vores fælles klub kan blive 

klar når de første solstråler 

kommer. 
 

Jeg ønske alle en god tennissæson og pas godt på vores materiel. Hvis 

der er noget, der trænger til at blive tilset, så sig det gerne til mig. 

 

eg hænger en seddel i klubhuset, hvor du kan skrive fejl og mang-
ler, hvis jeg ikke er på anlægget - ellers send mig en mail på 
bane@frederikssund-tennis.dk. 

 
Mange tennis hilsner 
Jesper Friese 
Bane- og materielforvalter 

J 
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til tennissæson 2015 

 

Så nærmere tiden sig til en ny 

tennissæson. Vi ser alle frem 

til standerhejsning, hvor vi 

får hilst på hinanden og ud-

vekslet vinterens oplevelser 

og lavet aftalerne for fremti-

den. 

 

Vinteren har været lang - som altid - og nu glæder 

vi os til sol, tennis og en masse hygge på terrassen. 

 

Jeg vil igen i år sørge for, at klubhuset og terrassen 

vil være et dejligt sted at opholde sig. 

 

På tennis gensyn! 

 

Anita 

 

  
 

VELKOMMEN 
til tennissæsonen 2016 
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Bryllup – fødselsdage – fester 

 

Lån klubhuset og lej 

Tennisbanerne! 
 

 

Vi fortsætter 
succesen! 

 

 
Har du eller dine børn fødselsdag, skal 
du giftes, eller vil du bare holde en fest 
for dine venner? 

 

 

…så kan du bruge vores klubhus til formålet! 
 
Det vil være muligt – i hverdagene at booke bane 6 og 7 om formid-
dagen og resten af anlægget i tidsrummet mellem kl. 1200 og 1500. 
 

etingelserne for at låne klubhuset er: 

 At du er medlem af Frederikssund Tennis Klub 

 At du er over 18 år 
 

 At klubhuset ikke benyttes til andre formål, så som interne tur-

neringer eller holdkampe 
 

 At du kontakter og får lavet en skriftlig aftale med formanden  

om dit lån, senest 14 dage før, du ønsker dit arrangement 
 

 At du sørger for, at klubhuset efterlades i pæn og rengjort stand 
 

 At du sørger for, at dit arrangement er afsluttet inden kl. 2300 

B 
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etingelserne for at leje tennisbane(r) i forbindelse med dit ar-

rangement er: 

 At banerne ikke er reserveret til anden side, f.eks. inter-

ne turneringer, træning eller holdkampe 
 

 At du kontakter og får lavet en skriftlig aftale med formanden 

om din leje, senest 14 dage før, du ønsker dit arrangement 
 

 At du forudbetaler for lejen 
 

 At du sørger for, at tennisbanerne bliver vedligeholdt efter brug 
 

Kontaktinformation:  

E-mail: formand@frederikssund-tennis.dk 

Mobil: 22 28 79 13 

 

OBS – OBS – OBS – OBS – OBS 

 

Lejen indbetales via et 

Event som oprettes på 

klubbens hjemmeside 

udelukkende til det speci-

fikke formål. 
 

Priser for leje af bane(r) – pr. bane pr. time = 30 kr. 

Eksempel: 

Leje af to baner i to timer = 2 baner *2 timer * 30 kr. = 120 kr. 
 

Der gøres opmærksom på, at selv om du 

låner klubhuset og/eller lejer tennisba-

nerne, er der fri adgang til omklædnings-

faciliteterne i dame– og herreomklæd-

ningen for klubbens andre medlemmer. 
 

Vi vil dog opfordre klubbens andre med-

lemmer, der benytter klubbens facilite-

ter, om at respektere arrangementets 

private form. 

B 

mailto:formand@frederikssund-tennis.dk
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æsonprogram! 

 

April 
 

10. APRIL 2016 KL. 1000 – 1400 

Klubhusrengøring 

(mød gerne op og giv en hånd med – alle er velkommen) 

 

13. APRIL 2016 KL. 1900 

Generalforsamling i Klubhuset 

(kom og støt op om din klub og de frivillige, der er der for dig) 

 

17. APRIL 2016 KL. 1030 

Standerhejsning 

(vi hejser flaget og byder en ny sæson velkommen) 

 

 

30. APRIL 2016 KL. 1245 

Sommerstartturnering 

(læs mere om turneringen på klubbens hjemmeside) 

 

S 
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æsonprogram! 

 

Maj 
 

1. MAJ 2016 KL. 1000- 1500 

Singleturnering 
(læs mere om turneringen på klubbens hjemmeside) 

 

2. MAJ 2016 KL. 1730 – 1800 

Velkomst for nye medlemmer i klubhuset 
(bestyrelsen byder velkommen) 

 

2. MAJ 2016 KL. 1800 

Træningen starter 
(læs mere om træningen på klubbens hjemmeside) 

 

4. MAJ 2016 KL. 0900 - 1100 

Onsdagstennis starter 
(læs mere om onsdagstennis på klubbens hjemmeside og andet sted i bladet) 

 

6. MAJ 2016 KL. 1800 - 2000 

Fredagstennis starter 
(læs mere om fredagstennis på klubbens 

hjemmeside og andet sted i bladet) 

 

16. MAJ 2016 

Klubmesterskaberne starter 
(læs mere på klubbens hjemmeside) 

 

S 

Onsdagstennis! 
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æsonprogram! 

 

Juni 
 

4. JUNI 2016 KL. 1245 

MIX-turnering 

(læs mere om turneringen på klubbens hjemmeside) 

 

8. JUNI 2016 KL. 0900 

Rejekællingeturnering 

(læs mere om turneringen på klubbens hjemmeside) 

 

23. JUNI 2016 

Sidste træning inden sommerferien 

 

25. JUNI 2016 KL. 1245 

Midsommerturnering 

(læs mere om turneringen på klubbens hjemmeside) 

 

26. JUNI 2016 

LUGE dag på tennisanlægget 

(mere information følger) 

 

 

 

S 
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æsonprogram! 

 

August 
 

6. AUGUST 2016 KL. 1300 

Bøfturnering for rigtige mænd 

(læs mere om turneringen på klubbens hjemmeside) 

 

8. AUGUST 2016 

Første træningsdag efter sommerferien 

 

September 
 

10. SEPTEMBER 2016 

LUGE dag på tennisanlægget 

(mere information følger) 

 

17. SEPTEMBER 2016 

Klubmesterskaber – FINALEDAG  

 

24. SEPTEMBER 2016 KL. 1245 

Sommerslutturnering (læs mere om turneringen på klubbens hjemmeside) 

 

29. SEPTEMBER 2016  

Sidste træningsdag for i år 

S 
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Oktober 
 

30. OKTOBER 2016 KL. 10 

TAK for i år – vi lukker anlægget ned 

(mød gerne op og giv en hånd med – alle er velkommen) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Torben Hansen Sport 
  

  Jernbanegade 15, 3600 Frederikssund 
 Telefon 47 31 53 18 – e-mail: torbenhansensport@mail.dk 
 

 Besøg også vores hjemmeside – www.torbenhansensport.dk 

mailto:torbenhansensport@mail.dk
http://www.torbenhansensport.dk/
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I nedenstående tabel kan du se, hvad det koster at være med-

lem af Frederikssund Tennis Klub for sommersæsonen 2016. 

Du finder yderligere information vedrørende medlemskaber 

på hjemmesiden. 
 

    

 Junior sommerkontingent 

Senior sommerkontingent 

Passiv kontingent 

650 kr. 

1200 kr. 

150 kr. 

 

    

 Indmeldelsesgebyr 

Nøgle 

150 kr. 

50 kr. 

 

    

 

Hvis du ikke var medlem af Frederikssund Tennis Klub i sid-
ste sæson, tilføjer vores IT-system et indmeldelsesgebyr oven 
i kontingentet – dog ikke for passivt medlemskab. 
 

 
 

 

   Kontingentpriser i 2016! 
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Hvis du i 2015 betalte dit kontingent via klubbens hjemme-

side med dit betalingskort, eller det blev trukket automatisk, 

skal du i år ikke foretage dig noget – kontingentet trækkes 

automatisk den 9. april. Du vil 5 dage før modtage en 

e-mail om, at kontingentet trækkes den 9. april. 

 
Forudsætningen for, at den automatiske kontingentbetaling 

virker, er: 

 At du stadig har det samme betalingskort som sidste år, 

og at kortet på dagen stadig er aktivt 

 Eller du har et nyt betalingskort, og du har været inde i 

din profil under Mine Tilmeldinger og indtastet dine 

nye kortoplysninger 

 Og at du ikke har været inde under Mine Tilmeldinger 

og afmeldt den automatiske kontingentbetaling 

 Og at du ønsker samme medlemskab som i sidste sæ-

son! Ønsker du at skifte medlemskab (for eksempel fra 

aktiv til passiv), så skal du gå ind i din profil under Mi-

ne Tilmeldinger og afmelde den automatiske kontin-

gentbetaling 

 
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. 

 
Frederikssund Tennis Klub anbefaler, at du betaler dit kon-
tingent via klubbens hjemmeside med dit Dankort eller Ma-
stercard. Skulle du ikke have et betalingskort, kan du eventu-
elt aftale en anden betalingsform med klubbens kasserer. 

 



20 

Frederikssund Tennis Klub 
 

 

Kontrollér DIN profil! 
 

 

Er du flyttet eller har du fået ny e-mail 

adresse, telefon nr. eller andet, er det 

vigtigt du opdaterer din profil på 

klubbens hjemmeside hurtigst muligt. 

Det er dit ansvar, at din profil altid er 

opdateret! 
 

Det er DIT ansvar! 
I sidste sæson kunne vi konstatere, at der er mange medlemmers 
e-mail adresser, der af forskellige årsager ikke er valide. Det betyder, 
at klubben ikke kan komme i kontakt med disse medlemmer, og 
dermed ikke få leveret vigtig information hen over sæsonen. 
 
I de situationer, hvor man eventuelt skal tilmelde sig eller svare til-
bage til klubben, indenfor en tidsfrist, kan det i værste fald betyde, at 
man ikke når dette, hvilket vi desværre har haft flere eksempler på. 
 
Er din e-mail ikke korrekt, modtager du heller ikke besked om 
den automatiske kontingentbetaling 5 dage i forvejen! 
 
Hvis du allerede har eller har haft en profil i tennisklubben, så skal 
man ALDRIG oprette en ny igen! Det gælder også, selv om du ikke 
kan huske dit log-in/password. Skulle der af en eller anden grund, 
være problemer med din profil, så kontakt klubben, så får vi rettet 
problemet. Vi har enkelte medlemmer, der af forskellige årsager, har 
oprettet flere profiler – konsekvensen af det er, at medlemmet typisk 
får problemer med at booke baner i sommersæsonen. 



21 

Frederikssund Tennis Klub 
 

STANDERHEJSNING 
 

Vi byder velkommen til en ny tennissæson 
med standerhejsning i klubhuset! 
 

SØNDAG DEN 
17. april KL. 1030 

 

Kom og hils på nye og gamle 
medlemmer og nyd en kop kaffe 
og et stykke kringle! 
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Ungdomsudvalget 
 
I Frederikssund Tennis Klub har vi en trofast flok af juniorer, der 

træner, spiller tennis og hygger sig sammen med vores flok af super 

søde trænere. Vi vil dog meget gerne være flere spillere. Har du lyst 

til at prøve at spille tennis, så send en mail til junior@frederikssund-

tennis.dk og hør, hvad vi kan gøre for dig. 

 

Træning udendørs! 
Fra den 2. maj og indtil den 29. september træner vi udendørs man-

dag, onsdag og torsdag eftermiddag på vores anlæg på Kalvøvej. Vi 

har et hold trænere der står klar til at lære fra sig, og hvis man har 

lyst, kan man træne flere gange om ugen. Ud over det, kan juniorer 

selvfølgelig booke baner og gå ned og spille med hinanden. 

 

Træning indendørs! 
Den 1. oktober rykker vi indendørs, for i juniorafdelingen spiller vi 

tennis året rundt. Vi spiller primært minitennis om vinteren. Det er 

tennis med skumbold på badmintonbaner. En sjov og lærerig måde 

at spille tennis på.  

 

mailto:junior@frederikssund-tennis.dk
mailto:junior@frederikssund-tennis.dk
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Sæt allerede nu X i kalenderen i 

uge 27 
hvor årets tennis camp vil blive afholdt! 
 

Vi spiller en masse tennis, hygger og leger fra mandag 

til torsdag fra kl. 0900 - 1500 alle dage.  
 

Hold øje med hjemmesiden for mere information når vi 

nærmer os. 

TENNIS 

CAMP 
2016 
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Tak! 
…..for hjælpen 
 
Jeg vil gerne sende en stor tak, til de forældre, der har givet en hånd i 

årets løb. Jeg håber, I bliver ved med at have lyst til at hjælpe i den 

nye sæson, så vores børn kan blive ved med at få masser af gode op-

levelser i tennisklubben.  

 

 

 

Træningstiderne for ungdom er planlagt som følger: 
 

MANDAGE  Kl. 1630 – 1800 Alle niveauer 
   

ONSDAGE Kl. 1630 – 1800 Alle niveauer 
   

TORSDAGE Kl. 1630 – 1800 Alle niveauer 

 

ere information vedrørende træningsforløbet vil følge sene-
re på klubbens hjemmeside, via opslag på klubbens tavle i 
klubhuset og via mailkorrespondance.  

 

Vi håber vi får en god sommer med 
masser af gode fælles tennisoplevelser! 

 

 

Med tennishilsner fra Benedikte 

Ungdomsudvalgsformand 

M 
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Seniorudvalget 
tilbyder i sæsonen 2016 

 

 

 

 

Den kommende sæson vil i det store hele 

være baseret på de traditioner, som er op-

bygget gennem klubbens lange historie! 

 
 
 

 

Der er i år tilmeldt følgende hold i voksenrækkerne: 
 

Et veteranhold +40  i Sjællandsserien 
 

Et veteranhold +40 i serie 3 
 

Et veteranhold +50  i Elite Øst 
 

Et veteranhold +50  i Sjællandsserien 
 

Alle som ønsker at spille på hold, skal kontakte Seniorudvalgsfor-
mand Peter Otterstrøm for nærmere aftale. 
 

Klubmesterskaber! 
Der vil inden længe komme nærmere informatio-
ner om, hvordan og hvornår klubmesterskaberne 
bliver afviklet. Hold øje med opslagstavlen i klub-
huset og hjemmesiden. 
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TRÆNING! 
SENIORTRÆNING FOREGÅR OM MANDAGEN!    

 
I år kan vi tilbyde følgende træningshold: 

 

  
 
Det er suverænt cheftræneren, der beslutter hvilket træningshold, 
man hører til på. Dette er for at give trænerne de bedste arbejdsbe-
tingelser, samt at de enkelte spillere får mest muligt ud af træningen. 
 
Træningen starter den 2. maj med sidste dag inden sommerferien 
den 20. juni. Træningen starter op igen efter sommerferien den 10. 
september og lukker for sæsonen den 26. september.  

Kl. 1930 til 2100 

Øvede spillere! 

 

Denne træningstid 

er for de spillere, 

der har styr på 

grundslagene, men 

gerne vil have mere 

variation i slagre-

pertoiret! 

 

Kl. 1930 til 2100 

Øvede spillere! 

 

Denne træningstid 

er for de spillere, 

som lige er begyndt 

at spille tennis, 

sammen med de 

spillere, der har be-

hov for, at få grund-

slagene til at sidde 

lige i skabet! 

 

Kl. 1800 til 1930 
 

Nybegyndere 

og let øvede! 

 

Kl. 1930 til 2100 
 

Øvede spillere 
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Tilmelding og betaling for træningen 
foregår via klubbens hjemmeside. 
 
 
Tennishilsner og ønsker 
om en god sæson til alle. 
 
Seniorudvalgsformand  
Peter Otterstrøm 
 

Prisen 
for 1½ times 

seniortræning for hele 
sæsonen, bliver  
 

750 kr.  
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45 % ville sige JA 
til at være frivillig i en idrætsforening, hvis bare de blev spurgt! 

…..viser en undersøgelse som DGI har lavet. 

 

Frederikssund Tennis Klub har brug for flere frivillige – så derfor 

spørger vi nu dig – vil du være FRIVILLIG i Frederikssund Tennis 

Klub? 

Køb din vin hos Frederikssund Vinlager 
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Klubbens faste TILBUD! 
 
 

  

Sæsonens fredagstennis 
starter fredag den 6. 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 kammerat-

lige netværk. Cirka en gang om måneden afsluttes aftenen med grill, 

hvor man selv medbringer ingredienserne. Deltagelse i fredagstennis 

er gratis og kræver ingen forhåndstilmelding – 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

Karen Damgaard – Preben Lunn – Ronnie Varberg 
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Hver onsdag formiddag byder 

klubben på onsdagstennis i tids-

rummet 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 – ons-
dagstennis er for både herrer og damer. Sæsonens onsdagstennis 
starter onsdag den 4. maj kl. 0900 
 

 

 

 

 

Kontaktperson for onsdagstennis er 

Ingelise Holm, mobil 22 72 88 24 

 

 

Onsdagstennis! 
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 GENERALFORSAMLING 2016  
 

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling 

onsdag den 13. april 2016 kl. 1900 i Frederikssund Tennis Klub 
 

Frederikssund, marts 2016 

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 god-

kendelse 
 

D. Behandling af indkomne forslag 
 

E. Forelæggelse til godkendelse af budget handlingsplan og kon-

tingentforslag for det nye regnskabsår. 
 

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

sessuppleanter. 
  

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 lø-

bende regnskabsår og valg af revisorsuppleanter 
 

I. Eventuelt 
 

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

bestyrelsen senest den 31. marts 2016. 
 

 

 

 

  Frederikssund Tennis Klub 

  Bestyrelsen 
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Klubbens bestyrelse! 
 

 

 
 

Formand 

Per Hesthave 

 
 

 

 
 

Næstformand 

 

 
 

 

 
 

Kasserer 

Janne Rylander 
 

 

 

Sekretær 

Karen Schmidt 

 

Seniorafdeling 

Peter Otterstrøm 
 

 

 
 

Bane- og materielforvalter 

Jesper Friese 

 
 

Juniorafdeling 

Benedikte Hamann 

  
 

 
 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gamefaqs.com%2Fboards%2F2000212-sports-and-racing-hockey%2F64404303&ei=xpwBVd7yJeagyAPrlICgBQ&bvm=bv.87920726,d.bGQ&psig=AFQjCNHOUouWvnDlm6_oXvByHVwGmSuykw&ust=1426255370663885
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gamefaqs.com%2Fboards%2F2000212-sports-and-racing-hockey%2F64404303&ei=xpwBVd7yJeagyAPrlICgBQ&bvm=bv.87920726,d.bGQ&psig=AFQjCNHOUouWvnDlm6_oXvByHVwGmSuykw&ust=1426255370663885
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gamefaqs.com%2Fboards%2F2000212-sports-and-racing-hockey%2F64404303&ei=xpwBVd7yJeagyAPrlICgBQ&bvm=bv.87920726,d.bGQ&psig=AFQjCNHOUouWvnDlm6_oXvByHVwGmSuykw&ust=1426255370663885
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Kontaktinformationer til 
bestyrelse og udvalg! 

 

Formand   

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

 

Næstformand   

………. nformand@frederikssund-tennis.dk  
  

 

Kasserer   

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

 

Sekretær   

Karen Schmidt sekretaer@frederikssund-tennis.dk 51 51 74 91 
  

 

Juniorafdelingen   

Benedikte Hamann junior@frederikssund-tennis.dk 30 26 80 25 
  

 

Seniorafdelingen   

Peter Otterstrøm senior@frederikssund-tennis.dk 42 71 14 37 
  

 

Bane- og materielforvalter   

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

 

Klubhusansvarlig   

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

 

 

 

 

 

Støt vore SPONSORER 

de støtter os! 
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Fællesskab – VENSKAB – Klubånd! 
 

 


