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Frederikssund Tennis Klub 
 

Formanden har ordet! 
 

 

 Velkommen til en ny sæson! 

Så skal tennissæsonen 2012 endelig til at begynde. 
 
I skrivende stund ser det ud til at foråret kommer tidligt til 

Frederikssund i år. Så forhåbentlig betyder det også, at vi kan 

komme ud på banerne allerede i midten af april. 
 

Hvad sker der mon nu… 

Når man tænker tilbage på de sidste 3 til 4 år, så er der næsten hvert forår, når sæ-

sonen skal til at gå i gang, sket et eller andet nyt på klubbens anlæg på Kalvøen. Jeg 

husker i flæng, automatisk vandingsanlæg, bookingterminal, nyt indgangsparti, re-

noverede baner og kanter rundt om alle banerne! Hvad mon så i år? Er det muligt at 

finde på noget nyt igen? Jo da! Bestyrelsen har besluttet at udvide terrassen mellem 

klubhuset og herrernes omklædningsrum bagud, hvor grillen er placeret samt styk-

ket på forsiden af herrernes omklædningsrum. Det betyder, at terrassen får et ge-

valdigt løft og bestyrelsen håber, at det vil være til glæde for alle klubbens med-

lemmer, og måske være med til at styrke fællesskabet endnu mere i klubben. Det er 

et projekt, vi i bestyrelsen har talt om i rigtig mange år. Så glæd Jer til at komme ned 

på Kalvøen! 
 

IT, booking og betaling...  

Vi er efterhånden alle sammen blevet fortrolige med vores booking- og administra-

tive system fra Klubmodul. Og der sker hele tiden nye ting hos Klubmodul, som er 

mere eller mindre synlige for medlemmerne. Jeg kan nævne, at det nu er blevet mu-

ligt at betale med MasterCard på lige fod med Dankort, så det vil forhåbentlig hjæl-

pe de medlemmer uden Dankort, men som har et kreditkort. 
 

I sidste sæson indførte Klubmodul via Nets (det tidligere PBS) automatisk kontingent 

betaling for de medlemmer, der betalte sit kontingent med Dankort i sidste sæson, 

effektueret første gang i sæsonen 2012. 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Der var enkelte medlemmer, som henvendte sig, fordi ikke syntes om dette princip, 

men jeg ser det som fremtidens betalingsservice.  

Det er i dag muligt, at købe avis abonnementer og lignende på samme vilkår. Og det 

er ikke værre, end man som medlem i Frederikssund Tennis Klub til enhver tid, kan 

logge ind og afmelde sig denne ordning – det er beskrevet et andet sted i bladet, 

hvordan du gør det. Se det som en service til dig såvel som til os i bestyrelsen, der 

skal administrere medlemmernes kontingentindbetaling, hvilket før i tiden krævede 

temmelig meget manuelt arbejde! 
 

Dansk Tennis Forbund og Klubmodul ApS indledte et samarbejde i 2011, hvilket be-

tyder, at der er meget fokus på at gøre det administrative system endnu bedre for 

tennisklubberne i hele landet. Dansk Tennis Forbund anbefaler Klubmodul som det 

foretrukne IT-system for tennisklubber i Danmark, så jeg vil mene, at vi har valgt det 

rigtige system! 
 

Træning… 
Lars Lund, klubbens cheftræner, har 
meddelt fra sydens sol, at han fortsæt-
ter endnu en sæson, især til glæde for 
alle børnene i klubben. Så det er vi rig-
tig mange, der kan glæde os til. Ligele-
des vil Hans Jørgen Jensen være træ-
ner hos os igen, hvilket vi sætter stor 
pris på. Hans Jørgen har også stået for 
indendørstræningen af juniorerne i 
Ølstykke TopHallen gennem vintersæ-
son 2011/2012. 
 

Udover den træning som klubben til-
byder, hvilket er forholdsvis begræn-
set, så ved jeg, at såvel Lars som Hans 
Jørgen meget gerne vil tilbyde ekstra 
træning mod betaling, så er man en 
lille gruppe, der ønske at forbedre et 
slag eller to, så vær ikke bange for at 
høre om mulighederne! 

På ungdomssiden er vi også i den me-
get positive situation, at vi har en 
mængde ungdomstrænere og hjælpe-
re til juniortræningen, som i det om-
fang, der er børn til det, vil stå for træ-
ningen på alle ugens 5 hverdage gen-
nem hele sæsonen. Det har vi grund til 
at være stolte af – det er ikke alle 
klubber, der har så mange juniortræ-
nere, som vi har i vores klub! Super 
flot! Blandt vores juniortrænere, vil jeg 
gerne nævne Jonathan Slott Jensen, 
som har stået for træningen i Frede-
rikssund Hallen i vintersæsonen – su-
per flot indsats! 
 

Tilmeldingen og styringen af senior-
træningen forløb temmelig skidt i 2011 
fra bestyrelsens side. Med en række 
nye tiltag vil bestyrelsen forsøge at 
forbedre dette i den nye sæson! 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Arrangementer… 
Bestyrelsen ønsker i denne sæson, at fortsætte successen fra 2011 med fredagsten-
nis. Jeg vil derfor opfordre alle, der måtte have lyst til hyggeligt samvær med andre 
af klubbens medlemmer til at deltage i Fredagstennis! Jeg vil gerne takke især Tage 
Mulvad for sit engagement omkring fredagstennis. 
 

Svingdøren… 

Til generalforsamlingen til april 2012, skal vi have valgt nye medlemmer til bestyrel-

sen. Formanden og baneformanden modtager ikke genvalg og næstformandsposten 

er faktisk også ledig. Der er brug for nye kræfter/medlemmer til bestyrelsen. Vi har 

gennem vinteren et antal gange pr. e-mail gjort opmærksom på dette, desværre har 

næsten ingen reageret! Så hvis jeg skal tage de pessimistiske briller på, så går vores 

klub en vanskelig tid i møde! 
 

Hvad mange sikkert ikke ved, er, at det faktisk er ganske få medlemmer, der holder 

vores klub i live – primært medlemmer af bestyrelsen – dog ikke udelukkende – men 

alligevel, kan mængden af medlemmer, der gør en større eller mindre indsats for 

klubben tælles på ganske få hænder. Derfor kommer det måske også til at gøre ondt 

på klubben som helhed, når et antal meget erfarne medlemmer af bestyrelsen stop-

per. Jeg må erkende, at bestyrelsen ikke har været dygtig nok til at engagere og ud-

delegere opgaver til flere af klubbens medlemmer.  
 

Måske hænger det sammen med, at vi i bestyrelsen kun lige har kunnet magte at 

udføre opgaverne selv, men ikke haft overskud til også at opsøge medlemmer, og 

bede om hjælp! 
 

Jeg håber, at den nye bestyrelse vil være i stand til at få udbredt kendskabet til de 

ting, der foregår bag kulissen – jeg tror, at det vil kunne være med til at styrke sam-

menholdet i klubben, hvis flere deltager i arbejdet, og er vidende om, hvad der skal 

til for at drive en klub af vores størrelse. 
  

Inden for et ret stort geografisk område er vores klub faktisk den største, endda 

større end vores naboklub Ølstykke! 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Ved at engagere flere i arbejdet, vil det i mine øjne give det fornødne pusterum i 

bestyrelsen til, at der bliver overskud til at tænke nye tanker, som evt. kan medføre 

nye tiltag, som i sidste ende vil være med til at styrke klubånden. 
 

Som skræmmende eksempel på det modsatte kan jeg nævne, vores store naboklub i 

Ølstykke, hvor de fleste af bestyrelsesmedlemmerne gik af til generalforsamlingen i 

slutningen af marts, med truslen om, at kommer der ikke en håndfuld nye i bestyrel-

sen, samt medlemmer til diverse udvalg, så bliver klubben opløst! 

 

Jeg håber bestemt ikke dette bliver tilfældet i Ølstykke, ligesom jeg heller ikke hå-

ber, at vi i vores klub på længere sigt er på vej ned af den samme sti! 
 

Baneformanden… 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Lars Stahrenberg for sit engagement 

som baneformand i Frederikssund Tennis Klub siden slutningen af 2005. 
 

Lars har gennem alle årene stået som en super baneformand – med hænderne 

skruet rigtigt på, og har påtaget sig små såvel som store opgaver, ja til tider også 

vanskelige og ubehagelige opgaver, som da en ræv havde lagt sig til at dø under 

klubhuset, med forfærdelige lugtgener til følge. 
 

Noget af det der kendetegner Lars er, at foreligger man ham et problem eller opga-

ve, så kommer Lars’ svar altid kort og præcist: ”Det er ikke noget problem, det fikser 

jeg”! Og det holder stik – skulle Lars i få tilfælde ikke selv kunne løse en opgave, så 

kender han en bred vifte af folk, der kan! Noget jeg især vil huske Lars for, er en me-

get kold dag i marts for nogle år siden – jeg kommer ind af lågen til klubben og inde 

ved hegnet til bane 1 sidder Lars på jorden i færd med at reparere et eller andet 

med en hue trukket godt ned om ørene – og jeg skal hilse at sige, at det var piv-koldt 

den dag! Men det er typisk Lars – han var alligevel i nabolaget, så kunne han jo lige-

så godt ordne et par ting! 
 

Jeg synes, at i den tid Lars har været baneformand, har klubbens baner nået en me-

get høj standard, som vi alle kan være glade og tilfredse med, og det skal vi værne 

om! Lars har dog ikke forladt baneformandsposten helt endnu, da han har lovet at 

starte banerne op her til den nye sæson, hvilket vi er meget taknemmelige for. 



Formanden…

Formanden trækker sig også tilbage ved generalforsamlingen i midten af april, så det 

blev bare til et enkelt år med titlen som formand. Jeg startede i bestyrelsen i 1992 

som næstformand og føler det passende, at 20 år hvoraf de sidste par år, mere eller 

mindre formeldt, har været formand for bestyrelsen i Frederikssund Tennis Klub, er 

nok. Der skal nye kræfter til! 
 

Jeg har oplevet mange ting i klubben via bestyrelsen gennem alle årene, og heldigvis 

er de fleste af minderne positive.  
 

Jeg kan også se tilbage på en periode, hvor jeg sammen med andre engagerede 

medlemmer, har været med til at arbejde for, at vi fik styr på økonomien og med-

lemsadministrationen i starten af 1990’erne, hvilket nogle år efter var medvirkende 

til, at vi kunne etablere bane 6 og 7. Senere fik vi automatisk vandingssystem, et 

moderne bookingsystem, og vores flotte indgangsparti, som vi allerede for mere end 

15 år siden talte om for første gang, men det lykkedes først i 2010! Ja og meget an-

det, som jeg ikke vil trætte nogen med, jeg vil dog gerne sige tak til alle, der i tidens 

løb sammen med mig, har været i bestyrelsen, og sige Jer tak for samarbejdet, en-

gagementet og mange gode stunder. Det er ikke hårdt arbejde altsammen! 
 

Jeg vil også gerne sige tak til alle menige medlemmer i klubben, som jeg har haft 

kontakt med – I har været medvirkende til, at jeg har følt, at min indsats er blevet 

påskønnet. Men nu er det på tide, at der kommer friske folk til, som kan se tingene 

fra nye vinkler! 

 
Til sidst vil jeg gerne ønske alle en fantastisk tennissæson 

med masser af sol på vores skønne anlæg på Kalvøen. 
 
På gensyn på banerne  
 

Henrik Poulsen 

Formand 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Informationshjørnet!
 

Kontingentpriser i 2012 og betalingskort 

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

Tennis Klub for sommersæsonen 2012. 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 2011 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 den automatisk 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 – TRÆNING! 

 

April 

30.  Mandag 

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

 

Juni 

25.  Mandag 
 

Sidste træning inden ferie 
for seniorer 

29.  Fredag 
 

Sidste træning inden ferie 
for ungdom 

 

Juli 

Uge 27   
 

Tennis camp 
for ungdom 

 

August 

6.  Mandag 

 
Første træningsdag efter ferien 
for ungdom og seniorer 

 

September 

24.  Mandag 
 

Sidste træning for sæsonen 
for seniorer 

28.  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 

13.  Søndag  Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

20.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

 

Juni 

10.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

17.   Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

 

August 

12.  Søndag  Holdkamp for VETERANER 

19.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

26.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

 

September 

2.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM og VETERANER 

9.  Søndag 
 

Holdkamp for UNGDOM 

 

 

 

 

 

 

Køb din vin hos 

Frederikssund Vinlager 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Sæsonprogram – HOLDKAMPE! 
Seniorer – Motionister 

 

Maj 

15.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

 17.  Torsdag  Holdkamp for SENIORER 

22.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

29.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 
 

Juni 

9.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER 

12.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

16.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER 

19.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

26.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 
 

August 

14.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

18.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER 

21.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 

25.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER 

28.  Tirsdag kl. 1800  Holdkamp for MOTIONISTER 
 

September 

1.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER 

8.  Lørdag  Holdkamp for SENIORER 
 
 
 

Hold dig ajour med eventuelle ændringer eller tilføjelser på klubbens hjemmeside! 
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Standerhejsning! 
 

 

 

Vi byder velkommen til en ny tennissæson 

SØNDAG DEN 22. april KL. 1030 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Juniorafdelingen! 

Velkommen til en ny sæson i 2012!

Junior fremgang! 

Vores junior medlemstal var stort set konstant i sæson 2011, og det er vi 

rigtig glade for. Det er dejligt at se, at flere har fået øjnene op for hvilken 

herlig sport, tennis er og hvilket dejligt tennisanlæg, vi har her i Frederiks-

sund. Jeg håber, vi får en varm sommer med masser af gode tennis oplevelser. 

Arrangementer! 

Vi prøver så vidt muligt at imødese medlemmernes ønsker, såsom ordentlig træning 

med dygtige trænere, mulighed for at kunne spille holdkampe, sociale arrangemen-

ter, såsom familiedag, nattennis og ikke mindst vores klubmesterskaber. 

Alt det kan kun lade sig gøre, fordi vi har et ungdomsudvalg bestående af Benedikte 

(Simon´s mor) og Birthe (Espen´s mor) og undertegnede, plus en masse forældre der 

er villige til at give en hånd med. 

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. Så igen i år holder vi tennis camp i uge 27, så 

sæt allerede ny kryds i kalenderen, hvis du har lyst til at få en uges intensiv tennis-

træning sammen med dine tennisvenner, og oplev hvordan dit tennisniveau forbed-

res. Vi kan ikke garantere vejret, men vi kan garantere, at det bliver sjovt. 
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Træning! 

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

ningstiderne fra sidste år. 

 

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 at komme til træning to gange, inden man skal melde sig ind. 

Så kom ned til begyndertræning 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 4 junior hjælpetrænere Jonathan, Simone, Alexander 

og Lauge 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 

Alexander 

Lauge 
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Holdkampe! 

Har du lyst til at repræsentere Frederikssund Tennis Klub i form af at spille holdkam-

pe mod andre klubber, så vil der igen i år være mulighed for at komme til at spille 

mod andre klubber i Nordsjælland. 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 til vores arrangementer. Om det er hjælp til oprydning el-

ler 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. 

 

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

 

Mange tennis hilsner 
 
Ungdomsformand 
Jesper Friese 
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Sæsonprogram – ARRANGEMENTER! 
A

p
ri

l 
Se dato og tid på hjemmesiden 

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

18.  Onsdag kl. 1900 
 Generalforsamling i Klubhuset 

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

22.  Søndag kl. 1030 
 Standerhejsning 

(vi hejser flaget og byder en ny sæson velkommen) 

28.   Lørdag kl. 1245 
 Sommerstartturnering 

(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 

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

 

M
aj

 

   

  

4.  Fredag 
 Fredagstennis starter 

(læs mere om fredagstennis på vores hjemmeside) 

6.  Søndag 
 Single turnering 

(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 
 

Ju
n

i 

2.  Lørdag kl. 1245 
 Parturnering 

(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 

6.  Onsdag kl. 900 
 Rejekællingeturnering 

(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 

23.  Lørdag kl. 1245 
 Midsommerturnering 

(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 
   

  

 

Ju
li Uge 27   Junior Tennis camp 

(læs mere om Tenniscampen på vores hjemmeside) 

 

A
u

gu
st

 

4.  Lørdag kl. 1300 
 Bøfturnering 

(læs mere om turneringen på vores hjemmeside) 

 
  

  

 

Se
p

te
m

b
e

r 16.  Søndag 
 Senior KM-finaledag 

(læs mere om KM på vores hjemmeside) 

22.  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 104 årige lange historie. 
 

Standerhejsning! 

Vi markerer i år starten på sæsonen med standerhejsning søndag den 22. 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. Denne dag vil også være dagen, hvor vi 

skal indvie vores nye terrasser. Traditionen tro, vil der blive serveret kaffe og kringle. 
 

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 40/45 – 2 hold  Motionist – 2 hold 

Et hold i serie 3 

Et hold i serie 6 

 Et hold i Sjællandsserien 

Et hold i serie 1 

 
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. 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Træning! 

Sommertræningen starter mandag den 30. 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 foregår via klubbens hjemmeside. 
 

 

Fredagstennis! 

Sæsonens fredagstennis starter den 4. 

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. 
 

Den sidste fredag i måneden afsluttes 

aftenen med grill, hvor man selv med-

bringer ingredienserne.  
 

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. 

 

Se mere om udfordringslisten på op-

slagstavlen i klubhuset. 

 

 

 

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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Frederikssund Tennis Klub 
 

Sommerens faste turneringer! 

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

neringer i sommersæsonen.  
 

28. april Sommerstart 

 

6. maj Single turnering 

 

2. juni Parturnering 
 

6. juni Rejekællingeturnering 

 

23. juni MIDSOMMERTURNERING 

 

4. august Bøfturnering 

 

22. 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. 
 

 

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. Læs mere om de enkelte turneringer på 

klubbens hjemmeside.  
 

På seniorudvalgets vegne 

Søren Jensen
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Frederikssund Tennis Klub 
 

GENERALFORSAMLING! 

 

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling 

onsdag den 18. april 2012 kl. 1900 i Frederikssund Tennisklub. 
 

 

Frederikssund marts 2012 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling der afholdes i klubhuset 
 

Onsdag den 18. april 2012 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 4. april 2012. 

 

Frederikssund Tennis Klub 

Bestyrelsen
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Bane- og materieludvalget! 
 

 

 

Banehjælpere!  

Bestyrelsen vil gerne forsøge, at uddelegere nogle af opgaverne, der 

typisk er knyttet til baneformanden’s ansvarsområde. Vi forsøgte for 

et par år siden – sådan lidt i ”det små” – at få nogle medlemmer til at 

holde øje med banerne, for at lette arbejdet for baneformanden. 

I den nye sæson vil vi forsøge, at formalisere konceptet og rulle det ud i stor stil. Vi vil ger-

ne have mindst 4 medlemmer til at holde et vågent øje med én bane efter eget valg. Det vil 

sige, at vi skal bruge 7 grupper af mindst 4 medlemmer. Den forventede ”arbejdstid” er ca. 

5 minutter pr. uge. Forudsætninger og opgaver er beskrevet herunder: 
 

Forudsætninger 
 Mindst 4 mænd/kvinder pr. bane 

 En af de 4 koordinerer, hvornår man har en ”opgave uge”. Max. 5 gange pr. sæson 

(maj. – sep.) 

 Kan man ikke udføre opgaverne på en tildelt uge finder man en substitut blandt de an-

dre i gruppen og informerer koordinatoren (SMS, e-mail, tlf.) 

 Man har en uge til at løse sine opgaver 

 Regner det den dag, man havde tænkt sig at udføre sine opgaver, må man gøre det en 
anden dag i ugen 

 

Opgaver 
 Tømme skrældespanden ved banen. 

 Checke at alle koste er i orden. Giv besked til baneformanden hvis en kost er i stykker. 

Hvis der er en i skuret, så byt til en ny 

 Sørg for at der er 2 * 2 koste på banen 

 Sørg for at kostene står det ”rigtige” sted 

 Check at nettet er i orden – hvis ikke kontakt baneformanden (SMS, e-mail, tlf.) 

 Check at linierne er i orden – hvis ikke kontakt baneformanden (SMS, e-mail, tlf.) 

 Check at hegnet er i orden – hvis ikke kontakt baneformanden (SMS, e-mail, tlf.) 

 Check hvor meget ukrudt/grene der er til stede langs siderne på banen – vurderes det 

for meget kontakt baneformanden (SMS, e-mail, tlf.) 

 Mangler der lidt grus på banen, så læg gerne noget på – er banens grus beholders be-

holdning lav, så kontakt baneformanden (SMS, e-mail, tlf.) 

 Vand banen hvis - den har behov for det 
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Husorden! 

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

terrasser og klubhus. Jeg skriver terrasser i flertal, da vi er ved at udvide den bestå-

ende terrasse bagud samt lave en mindre terrasse hen mod indgangen i forlængelse 

med herrernes omklædningsrum.  

 

Vi er også så heldige, at vi har fået en opvaskemaskine af et af klubbens medlemmer 

– dejligt TUSIND TAK for den. For at det kan fungere med sådan en, er det besluttet, 

at den kun må bruges i forbindelse med arrangementer.  

 

Med arrangementer menes der: 

Holdkampe og klubbens sociale turneringer 

og ellers efter aftale med undertegnede. Man fylder og tømmer selv maskinen og 

sætter efterfølgende alt på plads. 
 

Alle skal som hidtil selv rydde op og vaske 

sit brugte service op efter sig i hånden  
 

Jeg vil igen i år sørge for – sammen med Jer – at skabe hygge og atmosfære i klubhu-

set, så alle medlemmer vil føle sig godt tilpas, og synes, det er et rart sted 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. 

 

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 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Klubbens bestyrelse! 

 
 

 
Formand 

Henrik Poulsen 

 
 

 
Bestyrelsesmedlem 

Aase Andersen 

 
 

 
Kasserer 

Janne Rylander 
 

 
Sekretær 

Peter Otterstrøm 

  

 
Juniorafdelingen 

Jesper Friese 

 
 

 
Seniorudvalget 

Søren Jensen 
 

 

 
Bane- og materielforvalter 

Lars Stahrenberg 

 

 
 

 

Klubhusansvarlig 

Anita Kristensen 
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Frederikssund Tennis Klub 
 

Kontaktinformationer!  
 

Formand 
 

 

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

 

Bestyrelsesmedlem   

Aase Andersen  60 85 30 12 
  

 

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! 


