Reglement:
•

Det er medlemmernes pligt at medvirke til at holde såvel baner som klubhus i orden og
selv at rydde op efter sig.

•

Der må ikke spilles på våde baner.

•

Huller og ujævnheder skal repareres, straks de opstår.

•

Al færdsel på banerne skal foregå i tennissko, ikke løbesko mv., og efter spil skal fodtøj
rengøres, inden terrasse og klubhus benyttes.

•

De sidste 5 minutter af spilletiden skal bruges til fejning af bane, så den er klar til næste
hold. Vand også banerne, hvis de er tørre.

•

Sæt koste og lign. på plads efter brug.

•

Hvis der ikke er andre spillere på banerne, har de sidste ansvaret for, at såvel klubhus
og anlæg aflåses.

•

Alle fejl og mangler ved anlægget skal straks meddeles til en baneansvarlig (se
baneudvalg).

•

Gæster kan benytte banerne sammen med medlemmer. Gæstekort (kr. 50,-) skal
købes hos kassereren. Kun reelle gæster til medlemmer kan benytte ordningen.

•

Der skal altid benyttes 2 forskellige numre til reservation af en bane.

•

Der kan først reserveres ny spilletid, når ens spilletid er forbi. Dvs. at brikkerne hænger
på tavlen i den tid, man spiller.

•

Er begge spillere ikke mødt til det tidspunkt banen er reserveret, bortfalder
reservationen.

•

Hvis banerne er ledige, må alle medlemmer spille, dog ikke mere end èn time, hvis der
er andre, der gerne vil spille. Husk at banerne skal fejes og evt. vandes efter hver
eneste spilletime.

•

Når et medlem ikke anvender sit nummer til reservation af spilletime, skal det hænges
på plads. Husk derfor at flytte nummeret efter endt spilletime.

•

Det er strengt forbudt at spille på andres numre.

Overtrædelse af reglementet kan medføre tab af medlemskab og ret til at benytte
anlægget.

Vodskov Tennis Club
af 8.3.1993
http://www.vodskovtennis.dk

Bestyrelsen 2021
Formand
Flemming Søgaard
Kløvermarken 13, Vodskov
Tlf. 5224 2814
E-Mail: flemmingberit@gmail.com
Kasserer
Per Falkenby
Henrik Stampes Vej 4, Vodskov
Tlf. 30 64 39 54
E-Mail: falkenby@mail.dk

Sekretær
Frank Jensen
Anders Olesens Vej 2, Vodskov
Tlf. 9829 3362 / 6140 4444
E-Mail: frvjensen@yahoo.dk

Berit Søgaard
Kløvermarken 13, Vodskov
Tlf. 2082 4621
E-Mail: beritflemming@stofanet.dk

Mads Neve
Halsvejen 149, Vodskov
Tlf. 2526 6619
E-mail:mads@neve.dk

Dan Weesgaard Christensen
Grønningen 2, Vodskov
Tlf. 3068 1112
E-mail: dancdk@yahoo.dk

Tina Weesgaard Madsen
Grønningen 2, Vodskov
tlf. 2894 7117
E-mail: dancdk@yahoo.dk

Vi har hermed fornøjelsen at byde dig velkommen til en forhåbentlig lang tennissæson med
mange gode oplevelser på det røde grus.

Vi har mange positive og interesserede tennisspillere i Vodskov. Vi håber derfor at mange

Standerhejsning: Søndag den 2. maj, kl. 10.00 i klubhuset. Mød op til starten på en ny
sæson. Klubben byder på en kop kaffe. Banerne er klar til brug, hvis vejret tillader det, og
numre for de medlemmer, der har betalt kontingent, er hængt op. Nye medlemmer er
velkomne til at melde sig ind samme dag.

vil slutte op om klubbens arbejde. Især har vi brug for hænder til baneklargøringen.
Tennisinstruktion:
Vi vil i lighed med tidligere år tilbyde tennisinstruktion en gang om ugen. Bliver form. på
tirsdage – afhænger af interessen. Tilmelding til Mads Neve. (E-Mail:mads@neve.dk ).

Kontingentsatser:
•

0 – 17 år ………………….

kr. 100,-

•

18 – 23 år …………………

kr. 350,-

•

over 23 år …………………

kr. 600,-

•

Familiekontingent

kr. 800,-

•

Firmakontingent

kr. 1.000,-

Indmeldelse før standerhejsning:
Kontingent kan betales ved overførsel til konto nr. 9245 – 4574285424. Husk at udfylde
indmeldingsblanket.

Grundlæggende indføring i tennis. Vil du gerne vide lidt mere om tennis inden
du beslutter dig til at gå i gang, kan du kontakte Mads Neve (E-Mail:mads@neve.dk )
- eller en fra bestyrelsen.
Turneringsdeltagelse:
Vi har mulighed for deltagelse i privatturneringer med omegnsklubberne og/eller deltage i en
intern turnering. Hvis du er interesseret, så mød op til standerhejsningen og få en snak om
det.
Opgavefordeling i år 2021:
Vi satser på at arbejde med følgende ansvarsområder:
Baneanlæg

Indmeldelse ved standerhejsning:
Ved udfyldelse af indmeldingsblanket (kan downloades fra hjemmesiden) og betaling af
kontingent kan man indmelde sig i klubben ved standerhejsningen.

Per Falkenby tlf. 30 64 39 54
Flemming Søgaard tlf. 52 24 28 14
Frank Jensen, tlf. 61 40 44 44

Klubhus

Dan Weesgaard Christensen tlf. 3068 1112

Alle medlemmer, der har betalt inden eller ved standerhejsning får ophængt nummer samme
dag, (numrene skal blive på tavlen i klubhuset) hvor der tillige kan købes/byttes nøgle til
tennisanlægget.

Hjemmeside / Tennisinstruktion

Mads Neve tlf. 25 26 66 19
Flemming Søgaard tlf. 52 24 28 14

Hegn og Teknik (vandingsanlæg)

Frank Jensen tlf. 61 40 44 44

Medlemsregistrering og
betalinger

Per Falkenby tlf. 30 64 39 54

Indmeldelse efter standerhejsning:
Indmeldelse og betaling fra eksisterende og nye medlemmer kan efter standerhejsning ske
på hjemmesiden eller ved henvendelse til kassereren, hvor tillige nøgle og nummer
udleveres til anførte pris. Husk at udfylde indmeldingsblanket.

Nøgle til tennisanlægget:
Mod aflevering af nøgle til tennisanlægget samt opgivelse af navn og medlemsnr. ombyttes
nøglen uden beregning. Ny nøgle koster kr. 50,-

Tina Weesgaard Madsen, tlf. 2894 7117

Hvis medlemmerne registrerer fejl, mangler el. andet på baner, klubhus og tennisanlæg i
øvrigt, så kontakt os hurtigst muligt på et af ovennævnte telefonnumre.
Se også vores hjemmeside: http://www.vodskovtennis.dk

Baneklargøring. Stor tak til alle der har givet en hånd med. Det gode forløb har betydet, at
vi næsten er klar ca. 14 dage før end vi plejer. Vi forventer at nye læsejl kommer fra
leverandøren inden så længe og kan være på plads til standerhejsningen.

Vel mødt til tennissæsonen år 2021.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

