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INFORMATIONSFOLDER 2019

Velkommen til alle – nye og gamle medlemmer

Tennisbanerne på Møllebakken er et flot anlæg med fem baner og to minibaner.
For alle, der har været medlem måske i flere år, er det ren rutine at komme i
gang: man har faste makkere, man booker og man spiller. For nye medlemmer
er det sværere. Fra bestyrelsens og trænernes side, vil vi gøre, hvad vi kan for at
hjælpe nye medlemmer. I klubhuset vil vi med opslag forsøge at informere om de
aktiviteter, vi håber, der kommer til at foregå. Gør det til en vane, før eller efter du
spiller, at kigge ind på opslagstavlen. Brug den selv til at finde nye makkere og
modstandere eller tilbud om turneringer.
Opslagstavlen bruges kun til tennis relaterede aktiviteter.

Når kontingentet er betalt, kan man booke sig sammen med et andet medlem.
Man kan booke to tider frem. For at få adgang til baner, klubhus og
omklædningsafdeling med toilet, skal man have en nøgle. Nøglen til banerne
koster 100 kr. og den til huset koster 500 kr. i depositum og kan købes hos vores
banekontakt, Jan Sædder. Husk altid at låse døren til banen, når du er færdig
med at spille, og til klubhus og omklædningsrum, medmindre der er mange andre
på terrassen. Selv om der stadig er andre på banerne, er det ikke sikkert, de skal
op i klubhuset. Så lås efter dig. Hvis andre skal bruge toilet eller klubhus, har de
selv nøgler.

Hvis man har booket en bane, skal den tages i brug senest 10 minutter efter
den tid, man har booket, ellers har andre lov til at benytte banen i stedet uden at
dem, der havde booket banen, kan kræve den senere i løbet af den bookede
time. Se og læs også opslaget om banepleje – i klubhuset og på hjemmesiden.
Banen skal som minimum fejes, linierne trækkes op og banen vandes eventuelt
både før og efter, man har spillet. Kontakt altid Jan, hvis du vil vide mere om
banerne og banepleje.

Klubhuset må meget gerne benyttes. Der er kaffemaskine, vandkedel, porcelæn,
bestik m.m. Vi har ikke nogen rengøringshjælp, derfor er det tvingende nødven-
digt, at man vasker op efter sig selv og tager tomme flasker med hjem og bærer
affald hen i den store affaldscontainer ved parkeringspladsen. Husk også at
skifte affaldsposer, både i køkken og trådkurven på terrassen, hvis du har delta-
get i et arrangement sammen med andre medlemmer, eller også gerne, hvis du
bare ser, der er behov for, at de bliver tømt. Der er affaldsposer i skabet under
kaffemaskinerne. Man må altid gerne feje, hvis der er grus på gulvet. Så bliver
huset et rart sted at komme for os alle.

  Webside: http://www.kalundborgtennisklub.dk
E-mail: kalundborgtennisklub@gmail.com
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Kontingent for sommer 2019

Junior (indtil 18 år)
Kr.   650 – inkl. 2x1 times træning om ugen *

Senior
Kr.   850

* Fra uge 18 – 39 *
I skoleferier og på helligdage er der ikke træning.

Kontingent for sommeren 2019 betales via MobilePay nr. 85640, netbank
eller bankoverførsel til klubbens bankkonto:
Sparekassen Sjælland-Fyn, reg.nr. 0516 konto nr. 415336.

Skriv navn og medlemsnummer ved indbetaling

TRÆNINGSSKEMA 2019

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
 09-
10 Motionist U80 Motionist U80

10-11 Motionist U80 Motionist U80
11-12 Motionist U80 Motionist U80
12-16

16-17
Junior
Hold efter
styrke og alder

Junior
Samme hold  som
tirsdag

17-18
Junior
Hold efter
styrke og alder

Junior
Samme hold
som tirsdag

18-20 Selvtræning
UngSenior/Senior

Herudover vil der i løbet af sommeren være en række andre tiltag i form af:
"Drop In" som er at man møder op og spiller på tværs.
"TennisGrill" som er miniturnering med grill hygge bagefter.
"Voksen Begynderintro", som vil være begynder træningsrække for voksne
nybegyndere og uøvede.
Nærmere herom fremkommer på klubbens hjemmeside efterhånden, som det bliver
aktuelt.

HUSK: SommerTennisCamp. Den 29.7 – 1.8 - 4 dage kl. 9-15.
Mere info på klubbens hjemmeside
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Træneroversigt 2019
(Fordeling af trænere på træningsdage og tidspunkter kan variere)

Træner Erik Terp Torsdage

Telefon: 2752 0609
e-mail: erik@terp.dk

Træner : Mads Storm
Telefon: 4051 6110
e-mail: lene_storm@hotmail.com

Træner : Jan Sædder Tirsdage
Telefon: 2140 9009
e-mail: dk4400@yahoo.com

Træner:  Kathrine Bache
Telefon: 3074 3170

Træner: Marius Schmidt
Telefon: 6066 0556

Banebookning

Bookning af baner foregår for medlemmer via www.kalundborgtennisklub.memberlink.dk.
Kontingentet skal være betalt for at kunne booke baner. I øvrigt bør man kun gå til
træning, spille holdkampe og spille på banerne, hvis kontingent er betalt. Se på
hjemmesiden under gæster, hvis du som medlem ønsker at spille med en af dine venner,
der ikke er medlem. Det koster 50 kr. og skal betales, inden I spiller.

Hvis to eller flere ikke-medlemmer ønsker at spille, henvender I jer på Kalundborg
Vandrerhjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg. Telefon 59 56 13 66. De booker en tid og
låner jer en nøgle til banerne (depositum 100 kr.). Betaling forud, 100 kr. for 1 time, 150
kr. for 2 timer. Der skal oplyses navn, adresse og telefonnummer.
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Bestyrelsen

Se ansvarsområder for det enkelte bestyrelsesmedlem på klubbens
hjemmeside:
www.kalundborgtennisklub.dk

Skriv til bestyrelsen på:
kalundborgtennisklub@gmail.com

Bestyrelsen består af fem medlemmer:
Formand Mads Storm – telefon: 4051 6110
Næstformand Jan Sædder – telefon: 2140 9009
Kasserer Torben Anskjær – telefon: 2063 8315
Medlem Anne Amtoft – telefon: 4021 1087
Medlem Jeanet Britt Jensen – telefon 5230 4238
Suppleant Birgit Tangbjerg – telefon 2191 9251

SOMMERTENNISCAMP – 29.7 – 1. august
Mandag – Torsdag - Alle fire dage fra 9-15.
På Møllebakken.
Pris: 700 kr.

Tilmelding er startet og slutter den 1. juli.
Tilmelding på
www.kalundborgtennisklub.dk menupunkt TennisCampSommer.

Der kan max. være 30 deltagere – aldersgruppen er
fra 6 til 15 år.
Du behøver ikke være medlem af klubben for at deltage.


