
   

 

Medlemskontingentet er din adgangsbillet til klubben 
Medlemskontingentet er det beløb, som betales for et medlemskab af Hårlev 
Tennisklub i et år. 
 
Det får du for dit Medlemskontingent. Du kan: 

• 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 klubaktiviteter hele året* 

• deltage i aktiviteter arrangeret af DGI og DTF hele året * 

• spille på fri vinterbane i perioden 1/10 til 30/4 * 
 

Via dit medlemskontingent er du desuden med til at understøtte klubbens 
vækststrategi 2020, der bl.a. betyder at: 

• vi løbende udvikler klubben, så vi får et solidt fundament, bl.a. i form af 
frivillige, der kan modtage de mange nye medlemmer, som forhåbentlig 
kommer til klubben  

• vi løbende uddanner trænere, så vi kan tilbyde kvalitetstræning til både 
juniorer og senior motionsspillere 

• vi udvikler aktiviteter der kan tiltrække nye og fastholde nuværende 
medlemmer 

• klubben fortsat har en god økonomi, så vi kan investere i og vedligeholde 
faciliteterne til gavn for alle  
 

 
 



Klubaktiviteter for alle  

• Standerhejsning og Tennissportens dag giver startskuddet til 
udendørssæsonen 

• Sommerturnering  

• Klubmesterskaber* 

• Juleturnering – indendørs på minitennisbaner 

• Familietennis 

• Mulighed for at deltage i holdkampe (DGI og SLTU)* 

• Mulighed for at deltage i stævner (DGI og SLTU)* 
 

Klubaktiviteter specielt for juniorspillere 

• Holdtræning - begyndere, let øvede og øvede* 

• Junior camps* 

• Minitennis turneringer 

• TennisSjov i skoleferien* 

• Hyg-IndTennis (kun udendørs) 
 

Klubaktiviteter specielt for seniorer / motionsspillere 

• Træning – begyndere, let øvede og øvede* 

• VoksenIntroduktion* 

• Formiddagstennis 50+ 

• SocialTennis 
 
*Udover medlemskontingentet, betales et deltagergebyr for nogle af ovenstående 
aktiviteter - se også ”Prislisten”, ”Hvad koster det for juniorer at spille tennis” 
samt separate flyers for de specifikke aktiviteter. 
 


