
Vi prøver at arrangere et par træningsaftner først på 
sæsonen.

Aftalerne er ikke faldet helt på plads endnu, men vi sen-
der besked via e-mail, ved opslag på hjemmesiden, og 
informerer også på mix-max-aftnerne, når vi nærmer os 
-  så sørg venligst for, at I har fået opdateret jeres e-mails i 
booking-systemet. Eller send en e-mail til kassereren.

I sæson 2016 fik vi i samarbejde med badmintonafdelin-
gen etableret ungdomstræning på nogle skumboldbaner 
i hallen. Det håber vi at kunne fortsætte udendørs.

Mere om træning senere på hjemmesiden.

Gevninge IF Tennis
Sæson 2017

BESTYRELSE:

Formand:
Erik Lauridsen
Kærvej 27A, Vindinge, 
4000 Roskilde
E:  formanden@gevningeiftennis.dk

Kasserer:
Ejvind Pedersen
Trællerupvej 2
T: 6120 2204
E: kasserer@gevningeiftennis.dk

Sekretær:
Kim Svendsen
Kattingevej 27
M:  2758 2888
E:  (seniorudvalg)

Bestyrelsesmedlem:
Bent Christensen
Nyborggade 11g 4 231 
2100 København
T:  5160 1954
E:  (baneudvalg)

Baneudvalg:
baneudvalg@gevningeiftennis.dk
Bent Christensen, Nyborggade 11g 4 231,  5160 1954
John Sørensen, Bygmarken 69, Sonnerup,  4030 8354

Juniorudvalg:
Claus Osorio Hansen, 9151 1644

Arrangementudvalg:
arrangementsudvalg@gevningeiftennis.dk
Annie Dirksen, Nyborggade 11g 4 231,  5180 2106

Seniorudvalg: 
seniorudvalg@gevningeiftennis.dk
Kim Svendsen, Kattingevej 27,  M: 2758 2888

Herslevvej 23, Trællerup v/Trælleruphallen     www.gevningeiftennis.dk

HUSK  AT CHECKE OPSLAGSTAVLEN I KLUBBEN - OG HJEMMESIDEN PÅ WWW.GEVNINGEIFTENNIS.DK

TRÆNING

KLUBMESTERSKABER

TENNIS PÅ TID

KOM OG VÆR MED TIL EN HYGGELIG DAG PÅ TENNISANLÆGGET!  ALLE SENIORER KAN DELTAGE!

Vi sætter lørdag den 2. og måske søndag d. 3. september af til en hyggelig ”turnering” på tennisanlægget. Hele da-
gen afvikler vi små korte tenniskampe på tid mellem de tilmeldte deltagere – hvis der er mange tilmeldte, eller vejret 
er meget imod os, er vi måske nødt til at tage søndagen med.

Når vi kender deltagernes antal, ved vi også nogenlunde, hvornår de enkelte rækker afvikles. Du bestemmer selv, 
om du vil være på anlægget hele dagen, eller om du vil dukke op, når du selv skal spille.

Når alle kampe er afviklet, sluttes dagen af med lidt hyggelig spisning.

Vi håber at kunne få afviklet kampe i rækkerne: 

Damesingle (DS), Damedouble (DD), Herresingle (HS),  Herredouble (HD) og Mixdouble (MD). 

Der vil blive sat tilmeldingslister op i klubben i løbet af sommeren, men du kan også tilmelde dig via hjemmesiden 
eller ved at ringe eller sende en e-mail til Kim Svendsen.

HUSK AT DER ER TILMELDING SENEST UGEN FØR MESTERSKABERNE.



KÆRE ALLESAMMEN!

Så er vi snart klar til en ny sæson på nogle fantastiske 
grusbaner og et nytrimmet anlæg ved Trælleruphallen. 
Vi har store forventninger til, at baneudvalget, som de 
plejer, tryller med baneklargøringen, så vi igen i år kan 
spille på baner, der er helt i topklasse. De senere år er 
banerne bare blevet bedre og bedre - og der er heldig-
vis rigelig plads, så alle kan få glæde af dem.

Vi er selvfølgelig altid glade for at byde nye medlem-
mer uanset alder velkomne. I sæson 2017 fortsætter vi 
med introduktionstilbudet for nyindmeldte husstande, 
der har lyst til at spille tennis sammen. En husstand af 
nye klubmedlemmer kan spille hele sæsonen 2017 for 
kr. 700,00. Vi bibeholder det nedsatte kontingentet for 
juniorer, så medlemmer under 18 år betaler kr. 100,00 
for en sæson.

Vi vil gerne dele spilleglæde og baner med mange 
flere, så standerhejsningen den 30. april er også ar-
rangementet, hvor i er velkomne til at “medbringe” 
interesserede i venne- og familiekredsen.  VI starter med 
noget morgenkaffe og går så ud og spiller på de “friske” 
baner. Alle er velkomne – ung som ældre. Vi har gæste-
ketchere i klubben, så det er bare at møde op og få en 
fornemmelse for spillet.  

Man behøver bestemt ikke at holde sig tilbage, bare 
fordi man ikke på forhånd har nogen at spille med. 
Der er flere muligheder for at finde folk at spille med i 
klubben. MIX-MAX-arrangementerne er velegnede til at 
møde andre medlemmer. Hér mødes tennisspillere på 
mange“niveauer”, så det skulle være muligt at finde en 
eller flere, man ”passer med”.

Vi samarbejder stadig med Tennisnetværk Roskilde, så 
interesserede medlemmer i tennisklubberne i Roskilde-
området kan deles om de mange arrangementer på 
tværs af klubberne. Vi slår arrangementerne op på 
hjemmesiden i løbet af sæsonen.

I sæson 2016 startede vi skum-tennis-træning i hallen 
for juniorer sammen med badmintonafdelingen. Vi 
glæder os til at få spillerne i gang udendørs også. 

Vi håber at se rigtigt mange af jer til standerhejsning d. 
30. april kl. 09:30, så vi kan få skudt sæsonen ordentligt 
i gang

Med ønsket om, at alle får spillet noget god tennis, 
byder vi alle velkommen til sæsonen 2017.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

VELKOMMEN TIL SÆSON 2017 BANERNE

ARRANGEMENTSKALENDER 2017

Søn 30/4 kl. 09:30 Standerhejsning/Intro-dag m/tennissjov for alle interesserede 

Ons 3/5 kl.18:30 MIXMAX med ost/rødvin 10 kr pr.gang (sidste gang 30/8). 
 Fortsættes som MIX i september måned men uden ost/rødvin  
 (hvis klimaet holder)

Fre 18/8 kl.18:30 Grillaften

Lør 2/9 og/ell. 3/9   Klubmesterskaber (se andetsteds i bladet)

Søn 1/10 kl.10:00  Standernedtagning m/tennissjov

Tirs 3/10 kl.19:30 Medlemsmøde (generalforsamling). Med traktement og præmier.

HUSK  AT CHECKE OPSLAGSTAVLEN I KLUBBEN - OG HJEMMESIDEN PÅ WWW.GEVNINGEIFTENNIS.DK

BANE-BOOKING

Hvis du vil spille, skal du i forvejen reservere en bane 
på hjemmesiden.  Gå ind under Bane-booking og log 
dig på systemet:  tast dit medlemsnummer og din kode 
(typisk din fødselsdag).

1. Klik i skemaet på den time du ønsker at booke.
2. Udfyld boksen med de relevante data.
3. Klik på Book-knappen - og så har du reserveret banen

Hvis du efterfølgende vil ind og checke/slette din book-
ing, så log på og kig efter en booking med en stjerne.
Du kan være booket en time ad gangen og max 6 dage 
frem.

Får du problemer med bookingsystemet,  så kontakt 
en af administratorerne på bookingsiden, du finder 
dem ved at klikke på ”Medlemmer”.  Dér er de vist med 
fremhævet skrift.

GÆSTESPILLERE

Har du lyst til at spille med en der ikke er medlem af 
klubben? 

Hvis du ønsker at spille med en gæst, har du mulighed 
for gøre dette 4 gange pr. sæson - booking-systemet vil 
fortælle dig, hvor mange gange, du har tilbage.  Hvis du 
skulle have behov for mere end 4 gæstetimer, så tag en 
snak med een fra bestyrelsen.

Det koster 50 kr. pr. time at spille med en gæst. 

Gæstetimer vil blive opkrævet med efterfølgende års 
kontingent.

LYS PÅ BANE 2

Når det bliver for mørkt til at spille, kan du få lys på  
bane 2, men vær opmærksom på, at du bliver 
opkrævet 25 kr. pr. time efter følgende plan:

Fra tidspunkt: i perioden(erne):

22:00 (11/5 - 1/6) og (13/7 - 3/8)
23:00 (2/6 - 12/7)
21:00 (4/8 - 24/8)
20:00 (25/8 - 14/9)
19:00 (15/9 - 19/10)
17:00 (20/10 - 2/11)

BANEUDVALGET INFORMERER

Der vil være baneklargøring før standerhejsningen.

Ligesom sidste år renoverer vi banerne på 
hverdagsaftener i løbet af sæsonen.

Banerne vil være “låst” fra 15:00 til 19:00, og de vil være 
“reserveret” på bookingsiden.

MEDLEMSOPLYSNINGER

Nogle gange kan det være vigtigt at kunne komme i 
kontakt med dig - enten via telefon eller e-mail.  

Vi udsender fra tid til anden information. Så tilmeld dig 
vores “informationsservice” på hjemmesiden. Så passer 
kassereren på oplysningerne.

Check også dine data i booking-systemet:  Er telefon-
nummer er korrekt? Har du en e-mail-adresse, du 
ønsker vist? Så registrer den venligst. 
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KONTINGENT 2017

Junior kr. 100,00
Senior kr. 600,00

Vi tilbyder en hel husstand af nye medlemmer, at 
spille hele sæsonen 2017 for 700,00 kr.
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