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Formand 
Robin B. Petersen 
Mobil: 40 90 70 47 

Mail: elmand@elvercom.dk 
 

Spørgsmål om træning 
Helle Wulf 

Mobil: 40 49 90 08 
Mail: helle.h.wulf@gmail.com 

 

 
 
 

 
 
 

Verdens måske sjoveste sport! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Skynd dig hen til… 

 
Hårlev Tennisklub 

Juniorafdeling 
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Velkommen som juniorspiller i Hårlev Tennisklub 

Juniortræningen tager udgangspunkt i konceptet ”Play & Stay”.  
Med bløde bolde og mindre baner er tennis pærelet og sjovt. 
Nye spillere får hurtigt lært at holde bolden i gang og spille om point. 

 

Træning 

Klubtræning Alle juniorer kan melde sig til klub-træning. 
Sommertræning: udendørs fra maj til september. 
Vintertræning: indendørs fra oktober til april. 

Familietennis Tennistræning for hele familien 

Camps På en camp arbejder vi med alle slag i sammenhæng 

Sommertennis I sommerferien kan du deltage i TennisSjov 

 
Yderligere information og tider for træning se separat info om træning. 
Der betales et deltagergebyr for deltagelse i træning og camps. 
 

Klubarrangementer 

HygInd tennis Spil på kryds og tværs af alder og spillerniveau. 
I kan selv arrangere forskellige spil, små-turneringer 
og tennis-lege. Hvis I har brug for inspiration, kan 
træneren hjælpe jer 

Sommer-
turnering 

Afholdes i forbindelse med sommerafslutning 

Juleturnering Spilles på minitennisbaner med skumbolde 

Klub-
mesterskaber 

Afholdes i slutningen af udendørssæsonen 

 
Deltagelse i klubarrangementer er sædvanligvis gratis. 
 

Nyheder 

Du får besked om arrangementer, træning og camps via e-mail. 
Hold også øje med opslagstavlen. 

 

Turneringer og stævner 

Stævner og turneringer som arrangeres rundt om på Sjælland,  
som du kan melde dig til. 
Tal med trænerne om niveau turneringer og stævner  

 
Der betales et deltagergebyr for deltagelse i turneringer og stævner. 
 

Medlemskontingent  

Medlemskontingent – juniorer til og med 24 år Pris DKK  400,- 

Medlemskontingentet gælder for et år - fra 1/5 til 30/4.  
For dit medlemskontingent kan du: 

• frit reservere spilletid på vores udendørsbaner  

• frit reservere spilletid på vores indendørsbaner i perioden 1. maj 
til 30. september 

• frit benytte faciliteterne i klubhuset 

• deltage på træningshold hele året  

• deltage i turneringer, stævner m.v. hele året 

• deltage i klubarrangementer hele året 

• deltage i aktiviteter arrangeret af DGI og DTF hele året  

 

Banereservation, nøgler og kodelåse 

Udendørs Du kan reservere en bane sammen med et andet 
medlem af klubben. I skriver bare jeres medlemsnumre 
på listen, der hænger i klubhuset. 

Indendørs For at spille indendørs i hallen skal du enten købe ”fast 
vinterbane” eller ”fri vinterbane”.  
”Fri vinterbane” kræver betalt medlemskontingent. Alle 
spillere på banen skal have købt ”Fri vinterbane”. 

Nøgle til klubhuset. Kontakt formand: Robin B. Petersen 

Lås på 
banerne 

Banerne og døren til hallen er forsynet med kodelås 
Koden udleveres ved betaling af medlemskontingent 
eller fast bane 

 


