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Robin B. Petersen 
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E-mail: elmand@elvercom.dk 
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Velkommen i Hårlev Tennisklub 

 
Denne lille folder giver dig vigtig information om hvad Hårlev 
Tennisklub kan tilbyde dig som medlem. 
 

Hårlev Tennisklub blev stiftet den 17. oktober 1979 på en bar 
mark i udkanten af Hårlev by. I dag råder klubben over 4 
grusbaner, en minitennisbane, en slå mur, en tennishal med 1 
bane samt et klubhus med 2 lokaler, badefaciliteter og køkken. 
 

Tennis er en fantastisk sport – sjov og udfordrende - som vi 
mener, at alle bør stifte bekendtskab med.  Så kom og prøv! Med 
”Play & Stay” konceptet kommer du hurtigt i gang, og du vil 
opleve, at du kan holde bolden i gang og spille om point allerede 
efter nogle få træningstimer. 

Hårlev Tennisklub er din lokale tennisklub med tilbud til alle 
motionsspillere uanset alder og færdigheder. Vi tilbyder et 
attraktivt klubmiljø, hvor Alle er velkomne, uanset om man er ung 
eller gammel, begynder eller øvet. 

Vi er i dag godt 125 sommermedlemmer og ca. 70 vinter-
medlemmer, og vi har stadig god plads på banerne. 

Som medlem af Hårlev Tennisklub kan du: 
• frit reservere spilletid på vores udendørsbaner  
• frit benytte faciliteterne i klubhuset 
• benytte indendørsbaner 
• deltage på træningshold 
• spille med i turneringer 
• deltage i klubarrangementer 
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Aktiviteter for alle 

Standerhejsning og Tennissportens dag giver startskuddet til 
udendørssæsonen 

Sommerturnering – med inviterede klubber 

Juleturnering – indendørs på minitennisbaner 

Familietennis 

Mulighed for at deltage i holdkampe 

Mulighed for at deltage i stævner 

Aktiviteter for juniorspillere 

Træning - begyndere, let øvede og øvede 

Torsdags - Hygind 

Tennissjov i skoleferien 

Aktiviteter for seniorer / motionsspillere 

Træning – begyndere, let øvede og øvede 

Formiddagstennis 50+ 

Voksen Introduktion 

Vi er medlem af DGI og DTF, som også udbyder arrangementer du 
kan deltage i. 

Se tidspunkt og priser for aktiviteterne på opslagstavlen. 


