
 

 

 

 

MEDLEMSFLYER FOR TENNISAFDELINGEN 

I 

SKOVBY IF 

 

 

SÆSON 2021 

https://tennis.skovbyif.dk/
https://www.facebook.com/groups/310842009013079


 

 

FORELØBIG KALENDER: 
 

● Søndag den 25 april. Kl 13.00 – 15.00: Standerhejsning. Vi hejser flaget og ønsker 
en god sæson 2021. Klubben byder som vanligt på pølser og øl/vand.  

 
● Lørdag den 8 maj.  kl 11.00 – 13.00: Tennissportens dag. Klubben holder åbent 

hus i forbindelse med tennissportens dag som fejres i klubber over hele landet. 
Nærmere info følger på facebook.  
 

● Fredag den 25. juni kl. 18.00 - ??: Vi gentager succesen fra tidligere sæsoner med 
en ”Fredagsbar” og hyggeturnering med skumtennis. Alle kan være med uanset 
niveau. Skriv allerede nu datoen i kalenderen. Nærmere info følger… 

 
● Lørdag den 28. August kl 10.00 - ??: Klubturnering for børn og voksne samt 

sommerfest med spisning. Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Nærmere info 
følger… 
 

● Mandag den 13. september kl. 20.00:  Generalforsamling 
 

KONTINGENT. 
Kontingentsatser for sæson 2021: 

Seniorer        650 kr. 
Reduceret spilletid*    400 kr. 
Unge under uddannelse      350 kr. 
Børn og unge under 18 år***   350 kr. 

 Familie**      1400 kr. 
Pensionister*       300 kr. 

 
* Pensionister og medlemmer med reduceret spilletid kan spille mandag til fredag 

indtil kl. 16.00. 

Øvrige medlemmer kan spille så længe, de kan se på banerne ☺ 
 

** Familietilmeldingen gælder for to voksne og to børn u. 18 år. 
 

*** Som noget nyt i 2021 tildeles der søskenderabat på 50 kr. Dvs hvis 2 søskende 
melder sig ind, vil prisen på bror/søster være 300 kr.   

 
INDMELDELSE. 

Indmeldelse foregår direkte på klubbens hjemmeside. Se instruktioner på 



 

 

www.skovbyif.dk/kontakt.  
Betaling via Mobile Pay til kasserer Jørgen Lautrup (tlf: 51 51 30 17). Indmeldelse vil 

selvfølgelig også kunne ske i forbindelse med standerhejsningen, Søndag den 25. 
april. 

 
 

NØGLER. 
Nøgle til baner og klubhus udleveres mod et depositum på 100,- kr. Henvendelse til 

kassereren. 
 

BOLDE. 
Bolde kan købes til fordelagtige priser til mandagstræf samt alle arrangementer. 
 

TRÆNING. 
 

Tirsdage kl. 17-18.30: Børn (over 7 år) og juniorer. 

Første gang tirsdag den 27. april, sidste træning 14. september. Ingen træning i 
skolernes sommerferie. 

Træner: René Paulsen. 

OBS: Hvis der kommer mange spillere tages forbehold for, at holdet kan deles i to, så 
de ældste/mest øvede træner fra kl. 18-19 og de øvrige kl. 17-18. 

 

Tirsdag kl. 19-20: Voksne nybegyndere og letøvede. 

Første gang tirsdag den 27. april, sidste træning 14. september. Ingen træning i 
skolernes sommerferie. 

Træner: Kurt Vesterhouen. 

 

Tirsdag kl. 20-21: Voksne øvede 

Første gang tirsdag den 27. april. Bemærk: sidste træning 25. maj. Ønskes yderligere 
træning aftales dette med – og betales direkte til – træneren. 

Træner: Kurt Vesterhouen. 

 
Der kan forekomme aflysninger som følge af dårligt vejr. Tryk ”like” på Skovby IF 

http://www.skovbyif.dk/kontakt
https://www.facebook.com/groups/skovbytennis/


 

 

Tennis på Facebook og få direkte besked, hvis træningen er aflyst. 
 

Trænere: René Paulsen  (tlf. 93857018) og Kurt Vesterhouen (tlf. 20800231) 

Hold øje med Facebook for opdateringer! 

 

MANDAGSTRÆF. 
Hver mandag er der hygge på banerne fra kl. 18.00 og så længe, der er lys og tørvejr 
på banerne! Tilbuddet er for alle medlemmer – også nybegyndere, pensionister og 

medlemmer med ”reduceret spilletid”. 
Mød op med ketsjeren, så spiller vi på kryds og tværs. 

Der er også tid til en kop kaffe og et stykke brød, som foreningen giver. 
Øl og vand kan købes til rimelige priser. 

 
PENSIONISTTRÆF. 

Hver tirsdag fra kl. 9 til 12 er der træf for medlemmer, der er fyldt 60 år. 
 

TURNERING. 
Vi har hold med i DGI’s turnering, der spilles på 2- og 4-mands hold. 

Interesserede kan kontakte Formand, Martin Johansen, for yderligere info. 
 

UDSTYR. 
Foreningen har nogle få ketsjere til udlån, hvis du gerne lige vil prøve, inden du 

investerer i én selv. 
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Bestyrelsen 2021: 

Formand: 
Martin Johansen 
Tlf. 20 19 42 93 
martinbjerringjohansen@gmail.com 
 

Næstformand/Arrangementer: 
Christopher Lambert 
tlf. 41 32 93 87 
stoofi@gmail.com 
 

Kasserer - nøgler: 
Jørgen Lautrup 
Tlf. 86 94 42 91 eller 51 51 30 17 
lautrups@post10.tele.dk 

 
Sponsorer: 

Rene Paulsen 
Tlf. 93857018 
renesandfeldpaulsen@gmail.com 

 
Banemand: Poul Sørensen (tlf. 26528205) 
 
HJEMMESIDE. 
På vores hjemmeside: www.skovbyif.dk kan du finde oplysninger om klubbens 
aktiviteter. Vi er også på Facebook: ”Skovby IF Tennis”. 
  

mailto:martinbjerringjohansen@gmail.com
mailto:stoofi@gmail.com
mailto:lautrups@post10.tele.dk
mailto:renesandfeldpaulsen@gmail.com
http://www.skovbyif.dk/
https://www.facebook.com/groups/skovbytennis/


 

 

STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS: 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


