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Frederikssund Tennis Klub 
 

(Næst)Formanden har ordet! 
 

 

 Velkommen til en ny sæson! 

Så skal tennissæsonen 2011 endelig til at begynde. 
 
Jeg ved, at vi alle sammen glæder os til at komme ud på det 
røde grus igen og spille tennis i den friske forårsluft. 
 
 

Kanter her, kanter der ... 

I sidste sæson fik vi renoveret banerne og lavet det nye indgangsparti – og i den for-
bindelse fik vi også anlagt en kant langs bane 1, 2 og 4 ud mod vejen for bedre at 
kunne holde på gruset. Da der er højdeforskel mellem en del af banerne, besluttede 
vi i oktober 2010, at fortsætte med at lave en kant langs bane 2 og 3 ind mod bane 4 
samt langs bane 3 og 1 ud mod passagen og klubhuset helt op til indgangspartiet. 
Med denne indsats kan banernes fine tilstand sikres i mange år fremover. Desværre 
begyndte vinteren før arbejdet, kunne sættes i gang, så det vil i stedet blive udført i 
forbindelse med forårsklargøringen. 
 

IT, nettet, ingen girokort og alt det der...  

Sidste sæson var en prøvelse for alle hvad angik kontingentindbetaling, turnerings-
tilmelding og meget mere, og vi skulle alle vende os til det nye tennisbookingsystem 
og hjemmeside. Og som noget helt nyt blev generalforsamlingen afholdt om foråret, 
hvilket mange ikke opdagede. 
 

Vores IT leverandør Klubmodul har arbejdet hårdt igennem hele sidste sæson for at 
gøre os tilfredse med bookingsystemet – og lad os bare erkende det – tennis var et 
nyt og lidt ukendt territorium for vores leverandør, men jeg synes nu, at de viste sig 
opgaven voksen, så vi fik løst de fleste problemer i starten. 
 
Faktisk er systemet til stadighed blevet bedre og bedre selv igennem vinteren, hvor 
kun ganske få af os har bemærket det. Jeg har stor tiltro til, at vi bliver meget tilfred-
se med systemet – også på længere sigt da antallet af andre tennisklubber der be-
nytter systemet, er stigende! 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Formandsskifte! 

I forbindelse med generalforsamlingen i april 2011 skal vi sige farvel til vores for-
mand Kurt Andreasen, der har bestridt dette hverv siden oktober 2004. 
Kurt forlader ikke klubben men blot formandsposten, da Kurt allerede i 2010 fik ar-
bejde i udlandet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Kurt for hans engage-
ment i tennisklubben, som formand, leder og ikke mindst som tennisspiller. Alle der 
har mødt Kurt på vores anlæg, har kunnet mærke hans passion og lidenskab for ten-
nissporten, og det har naturligvis også smittet af i bestyrelsen.  
 

En af de mange opgaver Kurt kastede sig over straks efter tiltrædelsen som for-
mand, var at få sat endnu mere fokus på, at vores baner skulle være i tip-top stand. 
Og det må siges at have været en kamp, der har været svær at vinde, men det lyk-
kedes faktisk til sidst, da vi jo fik renoveret banerne sidste år. Bag dette ligger avis-
skriverier og mange møder med kommunen, stadionpersonale og politikere – ja selv 
med borgmesteren, som fik et par ord med på vejen til vores 100 års jubilæum. Men 
allerede i første del af Kurts formandsperiode lykkedes det at få etableret det auto-
matiske banevandingsanlæg, og en bedre aftale om vedligeholdelse af banerne med 
kommunen – ikke kun til sæsonstart, men også løbende vedligeholdelse, herunder 
ukrudtsbekæmpelse. Specielt det sidste har ikke været uden sværdslag. En kæmpe 
indsats som Kurt har drevet til gavn for os alle sammen – med det nye indgangsparti 
der har været undervejs i mere end 10 år, som kronen på værket. Evnen til at gøre 
kommunen og lokalpolitikerne opmærksomme på, at tennisklubben faktisk er til 
gavn for lokalsamfundet, kan især tilskrives Kurt. 
 
Vi fik også smidt den gamle banetavle ud – til i første omgang – et online bookingsy-
stem, der sidenhen er blevet afløst af det nuværende tennisbooking- og administra-
tive system fra Klubmodul. Så der er sket meget på mange fronter under Kurt’s le-
delse. Jeg håber, at Kurt vil spille tennis i klubben i mange år fremover og nyde godt 
af de mange tiltag, han selv har været med til at frembringe. 
 

Generalforsamling!  

En tradition vi startede sidste år, var at afholde generalforsamlingen om foråret, 
hvilket vil gentage sig igen i år og fremover. Som før nævnt fratræder Kurt som for-
mand, mens de andre bestyrelsesmedlemmer som er på valg, gerne vil fortsætte. 
Lars Stahrenberg har dog meddelt, at han fratræder baneforvalterposten ved ud-
gangen af hans periode i foråret 2012. 
 

Vi er rigtig glade for, at Lars allerede nu informerer om dette, så vi kan få kørt en ny 
mand/kvinde i stilling til denne meget vigtige post. Jeg håber på, at en anden allere-
de i denne sæson vil oplæres af Lars, så vi kan få en gnidningsløs overgang. 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Træning!  

Lars Lund, klubbens cheftræner, har meddelt at han fortsætter endnu en sæson, til 
glæde for alle børnene i klubben, og naturligvis også for de seniorer, der har fået 
træning af Lars. Så det kan vi glæde os til, og mon ikke Lars har et par nye ideer til 
den nye sæson gemt i ærmet. 
 

Til sidst vil jeg gerne ønske alle en dejlig tennissæson 
på vores skønne anlæg på Kalvøen. 

 
På gensyn på banerne. 
 

Henrik Poulsen 
Næstformand  

 

 

Sådan betaler du dit kontingent i år! 

Når det er tid til at betale dit kontinent, vil du senest den 10. april modtage en e-

mail fra klubben med et link til klubbens betalingsside. Når du klikker på linket, vil 

du blive guidet til klubbens hjemmeside med kontingentbetaling. Fra hjemmesiden 

vælger du at betale med dit dankort eller at bruge din netbank til betaling. 
 

MEN 

 har du ikke computer 

 har du ikke dankort eller netbank 

 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 med mere, er det vig-

tigt du opdaterer din profil på klubbens hjemmeside hurtigst muligt.  
 

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 – TRÆNING! 

 

Maj 

2.  Mandag kl. 1800 
 

Træningsstart 
for begyndere, let øvede og holdspillere 
Tidspunkterne vil blive annonceret på 
hjemmesiden 

6.  Fredag  
 

Træningsstart 
for begynderhold 2 og motionister 

 

Juni 

27.  Mandag 
 

Sidste træning inden ferie 
for seniorer 

30.  Torsdag 
 

Sidste træning inden ferie 
for ungdom 

 

August 

1.  Mandag kl. 1800 
 

Første træningsdag efter ferien 
for ungdom og seniorer 

 

September 

26.  Mandag 
 

Sidste træning for sæsonen 
for seniorer 

30.  Fredag 
 

Sidste træning for sæsonen 
for ungdom 

 
 

Vi træner og spiller med HEAD bolde. 

 
 
 
 

 

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

Sæsonprogram – HOLDKAMPE! 
UNGDOM – VETERANER  

 

Hold dig ajour med eventuelle ændringer eller tilføjelser på klubbens hjemmeside 

Maj 

15.  Søndag  Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

29.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

 

Juni 

19.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

 

August 

14.  Søndag  Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

21.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

28.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

 

September 

4.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

11.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM 

 

 

 

 

 

 

Køb din vin hos 

Frederikssund Vinlager 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Sæsonprogram – HOLDKAMPE! 
Seniorer – Motionister 

 

Maj 

17.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

20.  Fredag  Holdkamp for SENIORER 

22.  Søndag  Holdkamp for SENIORER 

24.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

28.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER 

31.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 
 

Juni 

7.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

14.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

18.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER 

20.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 
 

August 

9.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

13.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER 

16.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

20.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER 

23.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

27.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER 
 

September 

3.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER 

10.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER 
 
 
 

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 17. april KL. 1030 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Juniorafdelingen! 

Velkommen til en ny sæson i 2011!

WTA Tennis! 

Frederikssund Tennis Klub var WTA-partner i 2010 og i den forbindelse, 

havde klubben fået nogle billetter til rådighed, som blandt andet blev 

brugt til en tur til Farum for vores juniorafdeling for at se noget flot tennis. 

Selve turneringen sluttede med, at Caroline Wozniacki stod med trofæet 

og blev hermed vinder af den første WTA turnering afholdt på dansk grund. Jeg hå-

ber det bliver muligt at arrangere endnu en tur til sommer for juniorafdelingen, så vi 

igen kan komme ind og se ”stjernerne” helt tæt på. Det lykkedes endda mine børn 

(Sofia og Tobias) at få ind til flere autografer ikke mindst Caroline Wozniacki´s. 
 

Junior fremgang! 

Vi havde stor fremgang i juniormedlemstallet sidste år, og det ser ud til, at de fleste 

har valgt at blive. Det er dejligt at se, at mange har fået øjnene op for, hvilken herlig 

sport tennis er og hvilket dejligt tennisanlæg, vi har her i Frederikssund. Det var også 

dejligt at se at så mange bakke op om vores arrangementer og især vores julearran-

gement i december 2010, som vi afholdt i Frederikssund Hallen, hvor vi hyggede 

med leg, tennis og æbleskiver - det var et stort hit med over 50 deltagere. 

 

Tennis camp!

Vi har haft stor succes med vores tennis camp, hvor 

der har været rigtig mange deltagere og hvor ikke 

mindst vejret, har været med os. Vi vil derfor igen i 

år afholde tennis camp i uge 27, så sæt allerede nu 

kryds i kalenderen hvis du har lyst til at få en uges 

intensiv tennistræning sammen med dine tennis 

venner og oplev, hvordan du bliver bedre til tennis. 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Træning! 

Da der er rigtig mange, der kommer til træning, vil vi prøve at fortsætte med træ-

ningstiderne fra efteråret. 

 

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 – 1730     

      

 

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

re. Der er mulighed for at komme til træning to gange, inden man melder sig ind. Så 

kom ned til begyndertræning og oplev, hvor sjovt tennis er. 

 

Trænere! 

Det bliver igen i år Lars Lund, som vil være cheftræner og sammen med vores to nye 

junior hjælpetrænere Jonathan og Mathias, vil det være teamet, som kommer til at 

stå for den daglige træning af vores unge spillere. 

 

 

 
 

Klubben har også en 

boldmaskine, som kan hjælpe 

med træningen 
 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

Jonathan 

 

 
 

 

Mathias  
 

Cheftræner 

Lars Lund 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Holdkampe! 

Har du lyst til at prøve kræfter mod andre klubber, så vil der igen i år være mulighed 

for at komme til at spille holdkampe mod andre klubber i Nordsjælland, så kig på 

opslagstavlen i klubhuset og se, om der er et hold, der passer dig. 

 

TAK! 

Ungdomsudvalget vil gerne sige TAK for hjælpen til de forældre, der giver en hånd 

med under træningen og ved vores arrangementer. Vi vil også gerne takke Ulf, Jep-

pe, Helene og ikke mindst Christoffer som ”kom tilbage” og hjalp med træningen i 

sæson 2010. Jeg håber, de stadig vil have deres gang i tennisklubben. 

 

Jeg håber, vi alle får en god sommer med masser af tennisoplevelser. 

 

 

Ungdomsformand 

Jesper Friese 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Sæsonprogram – ARRANGEMENTER! 
A

p
ri

l 
Se dato og tid på hjemmesiden 

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

13.  Onsdag kl. 1900 
 Generalforsamling i Klubhuset 

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

17.  Søndag kl. 1030 
 Standerhejsning 

(vi hejser flaget og byder en ny sæson velkommen) 

30.   Lørdag kl. 1245 
 Sommerstartturnering 

(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 
 

M
aj

 

2.  Mandag kl. 1730  Velkomst for nye medlemmer 
(bestyrelsen byder velkommen) 

6.  Fredag 
 Fredagstennis starter 

(læs mere om fredagstennis på vores hjemmeside) 

7.  Lørdag 
 Holdstart turnering 

(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 

 14.  Lørdag 
 Junior familiedag 

(læs mere om familiedagen på vores hjemmeside) 
 

Ju
n

i 

4.  Lørdag kl. 1245 
 Parturnering 

(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 

8.  Onsdag kl. 900 
 Rejekællingeturnering 

(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 

25.  Lørdag kl. 1245 
 Midsommerturnering 

(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 

18.  Lørdag 
 Junior CUP 

(læs mere om Junior CUP på vores hjemmeside) 
 

Ju
li Uge 27   Junior Tenniscamp 

(læs mere om Tenniscampen på vores hjemmeside) 

 

A
u

gu
st

 

6.  Lørdag kl. 1300 
 Bøfturnering 

(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 

25.   
 Junior nat tennis 

(læs mere om nat tennis på vores hjemmeside) 
 

Se
p

te
m

b
e

r 11.  Søndag 
 Senior KM-finaledag 

(læs mere om KM på vores hjemmeside) 

17.  Lørdag kl. 1245 
 Sommerslutturnering 

(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 

   
 Junior KM-finaledag 

(læs mere om datoen og KM på vores hjemmeside) 
 

Hold dig ajour med eventuelle ændringer eller tilføjelser på klubbens hjemmeside! 
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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 103 årige lange historie. 
 

Standerhejsning! 

Vi markerer i år starten på sæsonen med standerhejsning søndag den 17. april 

kl. 1030 ved tennisbanerne på Kalvøen. Vi glæder os til at mærke forår i luften og 

forhåbentlig en mild brise fra fjorden. Det bliver også rart at hilse på mange af klub-

bens medlemmer efter en lang vinterpause. Der vil blive serveret kaffe og kage. 
 

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

Holdturnering! 

Der bliver i år tilmeldt seks hold i voksenrækkerne. 
 

Senior – 2 hold  Veteran – 2 hold  Motionist – 2 hold 

Et hold i serie 1 

Et hold i serie 4 

 
To hold i serie 1, 40/45 

 
To hold i kategori 2a 

 

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

sættes op på opslagstavlen i klubhuset. Dette gælder også medlemmer, som spillede 

på hold sidste sæson. 

 

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

mellem holdkaptajnerne og den ansvarlige for spilleudvalget. 

 

Der vil som noget nyt i år blive en opstarts turnering for alle holdspillere, se under 

afsnittet ”Sommerens faste turneringer”. 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Træning! 

Sommertræningen for juniorer, begyndere og holdspillere starter mandag den 2. 

maj. Træningen for let øvede og motionister starter første gang fredag den 6. maj. 

Tidspunkterne for træningen bliver annonceret senere på klubbens hjemmeside. 

 

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 foregår via klubbens hjemmeside. 
 

 

Fredagstennis! 

Sæsonens fredagstennis starter den 6. 

maj og fortsætter hele sommeren.  

 

Generelt kan alle klubbens seniormed-

lemmer deltage; men vi ser gerne, at 

deltagerne har nogenlunde styr på 

grundspillet med ketcher og bold. 

 

Deltagelse i fredagstennis er gratis, og 

kræver ikke forhåndstilmelding. 

 Udfordringsliste! 

Her har man mulighed for at udfordre 

sig selv ved at spille mod spillere, man 

normalt ikke spiller mod. 

Udfordringslisten er kommet nogen-

lunde i gang. Der blev spillet 12 kampe 

sidste år, vi håber på mere aktivitet i 

den kommende sæson.  

Årets udfordringsliste er revideret, 

idet spillere der ikke har været aktive 

på hverken udfordringslisten eller i 

klubmesterskaberne, er sløjfet. 
 

 

 

Klubmesterskaber! 

Der vil inden længe komme nærmere informationer om, hvordan og hvornår klub-

mesterskaberne bliver afviklet. Hold øje med opslagstavlen i klubhuset og på hjem-

mesiden.  
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Sommerens faste turneringer! 

Frederikssund tennisklub har en lang tradition for at afholde en række sociale turne-

ringer i sommersæsonen.  

 

30. april Sommerstart 
 

7. maj Holdstart turnering 
 

4. juni Parturnering 
 

8. juni Rejekællingeturnering 
 

25. juni MIDSOMMERTURNERING 
 

6. august Bøfturnering 
 

17. september Sommerslutturnering 

 

Alle ovennævnte turneringer er for alle klubbens medlemmer, med undtagelse af 

holdstartturneringen, som kun er for holdspillere. Ligeledes er der restriktioner på 

rejekællingeturneringen og bøfturneringen, som er to kønsopdelte turneringer. 

 

 

Tilmelding til parturneringen foregår parvis. Det vil sige, at 

tilmelding kræver, at man finder en ”partner” af modsatte 

køn, for at kunne deltage i denne 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. 

 

På seniorudvalgets vegne 

Søren Jensen 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

GENERALFORSAMLING! 

 

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling 

onsdag den 13. april 2011 kl. 1900 i Frederikssund Tennisklub. 
 

 

Frederikssund marts 2011 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling der afholdes i klubhuset 
 

Onsdag den 13. april 2011 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 

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

gentforslag for det nye regnskabsår 

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

suppleanter 

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 1. april 2011. 

 

Frederikssund Tennis Klub 

Bestyrelsen
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Bane- og materieludvalget! 
 
 

 

Så nærmer en ny tennissæson sig med hastige skridt, så jeg vil lige 

benytte lejligheden til at informere om, hvad der sker på banefron-

ten. Som alle jo nok ved blev bane 1 til 5 renoveret fra bunden af før 

sæsonen 2010. Det gav nogle særdeles fine baner at spille på, men 

der var et par irriterende små skavanker med hensyn til kanter der 

skred ud. 

Det bliver nu ordnet, så der bliver sat kantsten langs enderne af bane 2 og 3, langs 

med stien, og langs langsiden mod klubhuset på bane 1. Dette skulle gerne gøre, at 

banerne forbliver jævne hele vejen rundt, selv når kraftige regnskyl optræder i løbet 

af sommeren. Desuden bliver hegnet på bane 5 repareret, så bolde ikke triller ud 

under hegnet. 

 

Den store port mod cirkuspladsen bliver istandsat, så det bliver nemmere at hente 

vildfarne bolde udenfor banen. 

 

Som det måske er kendt for nogen, er Erling Jensen ikke længere ansat som stadion-

inspektør. Da kommunen ikke har ansat en ny mand i stillingen, bliver der nok ikke 

så megen hjælp at få med den daglige vedligeholdelse af tennisanlægget fra den 

kant. Det er dog min opfattelse, at når først kantsten og hegn er repareret, så skulle 

vi nok selv være i stand til at holde banerne i god form. 

 

Sidste år havde vi et par medlemmer 

ansat” som baneansvarlige. Det gik 

sådan set godt nok, men får nem he-

dens skyld, prøver vi i år at lægge an-

svaret alene på banemanden. Det for-

tryder jeg måske senere, men lad os 

nu prøve. Jeg forventer desværre ikke 

banerne klar til standerhejsningen den 

17. april 2011. Dette skyldes ene og 

alene den megen frost og hårde vinter 

i det hele taget, vi har lidt under. Jeg 

kan dog med garanti informere om, at 

hvis vejrguderne er med os i de næste 

par måneder, så gør vi alt for at blive 

spilleklar så tæt på standerhejsningen 

som muligt. 
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OBS!! 
I øvrigt vil jeg gøre opmærksom på, at sæsonen 2011 bliver den sidste med under-

tegnede som banemand. På generalforsamlingen i foråret 2012 skal der derfor væl-

ges en ny. Skulle nogen allerede nu være interesseret i denne lille hyggelige tjans, så 

kom frem allerede nu, så vi sammen kan lave lidt forarbejde. 

  

Med venlig hilsen og ønsket om en god sæson 

  
 

Baneformand 

Lars Stahrenberg 
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Husorden! 

 

Velkommen til en ny sæson i vores dejlige omgivelser, vores gode baner, dejlige 

terrasse og klubhus. Jeg vil igen i år sørge for at skabe hygge og atmosfære, så alle 

føler, her er rart at være.  

  

En stor tak til medlemmerne fordi I respektere den ”husorden”, som er sat op. Det 

gør, at alle er med til at skabe den gode atomsfære, der gør, at det føles hyggeligt og 

rart at komme i klubhuset. 

 

Med hensyn til rengøringen af klubhuset i den kommende sæson, vil jeg varetage 

denne funktion. 

 

Jeg glæder mig til, at kunne tage hånd om klubhuset endnu en sæson og til at se al-

le, nye som gamle medlemmer. 

 

Klubhusansvarlig 

Anita Kristensen 

Damemode og Lingeri 
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Klubbens bestyrelse! 
 

 

 
Formand 

Kurt Andreassen 

 
 

 
Næstformand 

Henrik Poulsen 

 
 

 
Kasserer 

Janne Rylander 
 

 
Sekretær 

Peter Otterstrøm 

  

 
Juniorafdelingen 

Jesper Friese 

 
 

 
Seniorudvalget 

Søren Jensen 
 

 

 
Bane- og materielforvalter 

Lars Stahrenberg 

 

 
 

 

Klubhusansvarlig 

Anita Kristensen 
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Kontaktinformationer!  
 

Formand 
 

 

Kurt Andreassen formand@frederikssund-tennis.dk 40 30 58 60 
  

 

Næstformand   

Henrik Poulsen nformand@frederikssund-tennis.dk 47 38 39 35 
  

 

Kasserer   

Janne Rylander kasserer@frederikssund-tennis.dk 47 31 68 79 
  

 

Sekretær   

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

 

Juniorafdelingen   

Jesper Friese junior@frederikssund-tennis.dk 47 31 75 74 
  

 

Seniorudvalget   

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

 

Bane- og materielforvalter   

Lars Stahrenberg bane@frederikssund-tennis.dk 47 38 37 47 
  

 

Klubhusansvarlig   

Anita Kristensen klubhus@frederikssund-tennis.dk 28 40 76 33 
  

 

 

 

 

 

 

 

Støt vore SPONSORER – de støtter os! 


