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Formand 
Robin B. Petersen  
Mobiltelefon: 40 90 70 47 
E-mail: elmand@elvercom.dk 
 
 
 
Spørgsmål om træning 
Helle Wulf  
Mobiltelefon: 40 49 90 08 
E-mail: helle.h.wulf@gmail.com 
 
 
 

 
 

Verdens måske sjoveste sport! 
 

Kom og spil tennis i 
 

Hårlev Tennisklub 
Seniorer/Motionister 

 
Se her hvad vi kan tilbyde! 

 
 

     
      

Senior - klubinfo 
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 Det er sjovt at spille tennis    Spil tennis Hårlev Tennisklub 
 

 
Velkommen som senior- og motionsspiller i Hårlev Tennisklub 
Hårlev tennisklub er for alle der har lyst til at prøve kræfter med 
tennisspillet. Vi har allerede en masse aktiviteter på planen og 
opretter gerne flere efter medlemmernes ønsker.  
 
Træning 
Voksen introduktion for motionsspillere tager udgangspunkt i 
konceptet ”Play & Stay”. Med ”bløde” bolde og en ”mindre” bane, 
bliver tennis pærelet, og smadder sjovt, og nye spillere får hurtigt lært 
så meget, at de kan holde bolden i gang og spille om point. 
Klubtræning: Alle motionsspillere har mulighed for at melde sig til 
klub-træning. Sommertræning foregår udendørs fra maj til september. 
Vintertræning foregår indendørs fra oktober til april.  
Familietennis: Du kan tage hele din familie og dine venner med til 
Familie-tennis.  
DGI-træning: DGI afholder træning i forskellige klubber, som du kan du 
melde dig til via DGI’s hjemmeside. Se opslag i klubben. 
 
Klubarrangementer 
Social tennis: Åbent arrangement for alle spiller-niveauer. Du kommer 
bare – med eller uden en makker. 
Sommerturnering: Afholdes i forbindelse med sommerafslutning. 
Juleturnering: Spilles på minitennisbaner med skumbolde. 
Klubmesterskaber: Afholdes i slutningen af udendørssæsonen 
 
Holdturnering 
Om sommeren er der mulighed for at deltage i holdturneringer, hvor 
vi spiller holdkampe imod andre klubber. Deltagelse på hold er gratis – 
klubben dækker spillergebyr og mad.    
 

 
Medlemskontingent 
Medlemskontingent – seniorer over 25 år DKK  800,- 
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 og nøgler 
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 et 
vinterkontingent eller en fast banetime. Du bruger dit vinterkontingent-
nummer, når du reserverer banen i hallen.    
Nøgle til klubhus og hal: Formand Robin B. Petersen.  
 
Nyheder 
Du får besked om arrangementer, træning og camps via e-mail. 
 
Hold også øje med opslagstavlen.  
 
   


