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    Velkommen til sæson 2020

2019 var året hvor vi fik opført klubbens Padelbane. Og den har 
indfriet alle forventninger, også med hensyn til medlemsfremgang. 
Fra 164 medlemmer i 2018 til 230 i 2019. 

Mange har ønsket at prøve Padelbanen. Og da vi ikke rigtigt har 
haft en gæstepolitik, er det blevet noget med, at man må have 
gæster med et par gange. Den model har været for flydende. 
Nogen har ikke fået sig meldt til og er blevet ved som gratis 
gæster. 
Det er urimeligt overfor alle de medlemmer som betaler deres 
kontingent, og ubehageligt for bestyrelsen. 
Så vi har ændret praksis. Det kan I læse mere om inde i bladet. 

Der er sikkert medlemmer, der synes det er træls, at de ikke kan 
tage gæster med på Padelbanen uden at skulle betale – men det 
kan de jo heller ikke i svømmehallen.

Tennissæsonen håber vi bliver lige så god som sidste år. De 
mange træf gik over al forventning, og det er bestyrelsens indtryk, 
at vores nye medlemmer kom godt i gang, bl.a. fordi vi fik startet 
Begyndertræf i tennis.

Vi vil gøre hvad vi kan for, at der bliver ved med at være en god 
atmosfære i vores fælles tennisklub. Både på tennisbanerne og 
padelbanen.

På bestyrelsens vegne

Eli Bammeskov

Indvielse af padelbanen 22/6-2019



Kontingent

Der er ingen ændringer i kontingentet for 2020 i forhold til 2019. 

Tilmelding 

Hvis du har skrevet dit visakortnummer ind under din profil på klubbens 
hjemmeside, så trækkes dit medlemskontingent automatisk d.1/4-20. Hvis du 
har problemer med at finde ud af, om du har gjort det, så kontakt klubbens 
kasserer på kasserer@vardetennis.dk eller på tlf. 21 95 31 13. Hanne kan så 
hjælpe med at finde ud af det. 

Hvis du ikke ønsker at betale med visakort – eller du er nyt medlem – eller vil 
skifte medlemsform, så kan du møde frem til vores tilmeldingsdag søndag, 
d.5/4 kl. 16-17 i klubhuset på Lerpøtvej. Her kan du også købe bolde til både 
tennis og padel - 110 kr. for 2 rør. 

Det er altid muligt at blive medlem ved at kontakte klubbens kasserer – hvis 
alt andet glipper.  

Husk, at dit kontingent både giver mulighed for at spille tennis og padel 
i 12 måneder. 

Kontingent udendørs 

Juniorer (født i 2001 eller senere):   500 kr.     

Ungseniorer (født i 2000-1995):     500 kr. 

Seniorer (født i 1994 eller tidligere):  800 kr. 

Familiekontingent (1-2 seniorer + hjemmeboende børn):  

     1600 kr. 

Nøgle til banerne/klubhus 

Når du har betalt kontingent, kan du få en nøgle til banerne/klubhuset. 
Kontakt kassereren. 

Sæson-start 
I stedet for standerhejsning har bestyrelsen besluttet at markere sæsonstart 
på de enkelte træf - Så mød op og og vær med til at fejre første træfdag.  
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Padel-regler 

Point: Du tæller ligesom i tennis. Altså 15, 30, 40… 
   Du skal vinde 6 partier for at vinde sættet. Og som i tennis     
   med mindst to overskydende, altså 6-4 eller 7-5. Står der 6-6,     
   spiller I tiebreak 
Serv: Serven skal være en underhåndsserv, og bolden skal altid slås   
  i jorden bagved servelinjen, inden du rammer bolden med   
  battet. 
  Bolden skal ramme inde i modstanderens servefelt eller på   
  linjen.  
  Hvis bolden rammer servefeltet og hopper op på glasvæggene   
  før hop nr. 2, er serven i orden. 
  Hvis bolden rammer servefeltet og hopper op på metalhegnet,   
  er serven fejl. 
  Bolden skal ramme servefeltet én gang, inden man returnerer   
  bolden. Man må gerne vente med at slå til bolden til den har   
  ramt glasvæggene, bare den ikke rammer jorden 2 gange. 
Spillet: Bolden er ude, hvis den bliver slået direkte i sidevægge eller   
  bagvæg. Bolden skal ramme jorden først, inden den må ramme 
  væggene. Bolden må gerne ramme væggene flere gange,   
  f.eks. i hjørnet. 
  Du må gerne bruge glasvæggene på din egen side som bande. 
  Du skal slå bolden direkte ind i glasset, så den kommer over   
  nettet 
  Du må ikke slå til bolden 2 gange i træk - og den må ikke   
  ramme jorden 2 gange i træk på samme side af nettet. 
  Du må ikke slå bolden tilbage til modstanderen, før den er   
  kommet over nettet og er på din side. 

Varde Tennisklub stiller bats og brugte bolde til rådighed indtil videre; 
men et godt råd er, at du selv køber bolde. Nye bolde hopper 
bedre.Men husk at lufte boldene, så holder de længere. (kan købes af 
klubben: 2 rør 110 kr.) 

Husk, at du skal bruge tennissko på padelbanen - ikke f.eks. 
løbesko med skarpe profiler i sålen. 



Hvornår kan du spille tennis/padel? 

Det er normalt nemt at finde ledige spilletider på tennisbanerne i løbet 
af ugen. Padelbanen er mere benyttet. Alle baner skal bookes på 
klubbens hjemmeside www.vardetennis.dk  

Juniorspillere må kun reservere baner frem til kl. 18 – men må gerne 
spille senere, hvis der er ledige baner. Vi har en række faste aktiviteter 
(se nedenfor), der gør, at banerne er reserveret – de kan derfor ikke 
bookes på disse tider. 

Faste aktiviteter 
Mandage: 

Kl. 14.00-15.00: Mandagsteam (Bane 1 og 2) 

Kl. 16.00-17.30: U8, U10 og U12 træning (Bane 3 og 4 samt 
padelbanen) 

Kl. 17.30-19.00: U14, U16 og U18 træning (Bane 3 og 4 + padelbanen) 

Kl. 19.00-21.00: Fællestræf (dame, herre, mixdouble for sjov – med 
skiftende makkere) (alle tennisbaner og padelbanen) 

Tirsdage: 

Kl. 17.00-19.00: Træning for seniorer (rutinerede) (Bane 2-6 og 
padelbanen) 

Onsdage: 

Kl. 10.00-12.00: +60 formiddagstræf (alle tennisbaner og padelbanen) 

Torsdage: 

Kl.16.30-18.00: Juniortræf – kamptræning og tennislege (Bane 3 og 4 
samt padelbanen) 

Kl. 19.00-21.00: Voksenintroduktion - 6 gange i maj-juni - se omtale 
s.10 (Bane 1 og 2) 

kl. 19.00-21.00: Begyndertræf (bane 3 og 4 samt padelbanen) 

Der er ingen træning på helligdage og i skoleferier. Evt. ændringer kan 
ses på www.vardetennis.dk eller Facebook: Varde Tennisklub 
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Padel-kursus for medlemmer (min. 18 år) pris: 100 kr. 
Vi har mulighed for at få gennemgået alle typer slag, herunder 
underskruet smash, serv og positionering på banen. 
Kursusleder Alex Laugesen fra DGI. Kurset varer 2 timer og afholdes d. 
19/4 kl. 13-15.  
Tilmelding: send en sms til Eli på 40368799 og  mobilepay kr 100 
senest d. 7/4.

Boldmaskine tennis 
Rigtig god at træne med. Den fodrer dig med 96 bolde, og du 
bestemmer selv hvor hurtigt boldene skal komme. Og da boldene 
kommer ret ens, er det en rigtig god træningsmakker, hvis du vil træne 
for- og baghånd. Den kan indstilles til at sende boldene afsted med både 
topspin og uden. 
Da boldmaskinen er dyr i drift, koster det kr. 200 om året, at have en 
nøgle til boldmaskinen. Du kan få en nøgle og introduktion til brug af 
boldmaskinen ved at henvende dig til klubbens formand Eli Bammeskov 
tlf.40368799. 
Boldmaskinen må kun bruges på bane 1 og 2. 

Brug slåmuren tennis 
Her kan man øve præcision i slagene. Både forhånd og baghånd. 
Det er en udfordring at få boldene til at komme tilbage hvor man ønsker 
det. Man kan gøre øvelsen sværere ved at tage hver anden bold med 
for- eller baghånd. Flere mener, at den er lige så god en træningsmakker 
som boldmaskinen. Og så slipper man for at samle 96 bolde op :-) 

Begyndertræning tennis 
Tilbuddet koster kun 300 kr. og er tiltænkt dem, der aldrig har spillet 
tennis før og dem, der har spillet for mange år siden. Begyndertræning 
er et forløb, der strækker sig over 4 gange 2 timers introduktion til 
tennissporten. I forløbet vil man blive introduceret til tennisspillets 
grundlæggende slag og regler. Klubben har ketchere til udlån til 
træningen. Tilbuddet gælder for alle nye spillere over 18.  
Som deltager i dette forløb er du ikke medlem af Tennisklubben. Hvis du 
efterfølgende melder dig ind i tennisklubben, fratrækkes de 300 kr. i 
kontingentet. 
Begyndertræning starter torsdag, d. 30. april kl 19:00-21:00. Derefter d. 
7., 14. og  28. maj. Bjørn Priisholm er instruktør. 



Juniorer 

Træning starter mandag, d.27. april. Der trænes i ugerne 18-26 og 
igen efter skolesommerferien fra uge 33-38. Træner er Bjørn Priisholm 
med hjælp fra Rose Kalala, Benjamin Christensen og Matilde 
Sigersted. 

Træningen er delt op efter alder og niveau – så alle forhåbentlig kan 
føle sig godt tilpas og få noget ud af træningen – både tennismæssigt 
og socialt. Der trænes både tennis og padel. 

Torsdage er der træf på tværs af alder og niveau, hvor der lægges 
vægt på at lære reglerne i tennis og have det sjovt med diverse 
tennislege. For de mere øvede spillere vil der være mulighed for 
kamptræning. Også her er der mulighed for at spille padel.

Særlige aktiviteter 

Vennedag – torsdag, d.14. maj kl. 16.30-19.00. Tag dine venner med 
– de vil lære om grundreglerne i tennis/padel - og trænerne vil sørge 
for, at der kommer spil i gang – også for dem, der ikke har prøvet at 
spille før. Klubben har ketsjere og bats til låns. 

Juniorhyggeturnering – torsdag, d.11. juni kl. 16.30-19.00. Lokal 
turnering for vores egne spillere. Der er mulighed for at deltage i andre 
klubbers stævner i løbet af sæsonen – snak med trænerne om det. 



STØT VORES SPONSORER 
DE STØTTER OS

Klubben kan altid bruge nye sponsorer - så kender du et firma, der 
kunne være interesseret i at støtte os, så henvend dig gerne til 
klubbens kasserer.



Seniorer  

Mandagsteam kl. 14.00-15.00 i samarbejde med Cykel for sagen. 
Carsten Serritzlew og Erna Metum er tovholdere. 

Fællesstræf, mandag kl. 19.00-21.00 
Fællestræf er et tilbud til alle klubbens medlemmer. Vi vil gerne 
imødekomme ønsker om at spille nogle jævnbyrdige kampe, så derfor vil 
der både kunne spilles dame-, herre- og mixdouble om mandagen - 
fortsat med skiftende makkere ca. hvert 20. minut. 
Tovholder Elin Sommerfeldt tlf. 20869939, mail elinsom@live.dk 

Tirsdagstræning kl.17.00-19.00 
Som i de foregående år vil der blive arrangeret træning / spil for klubbens 
stærkeste dame- og herrespillere sammen. Igennem hele 
sommersæsonen er der fuld kraft på træningen. Er der nogen, der føler, 
de hører til her, som vi ikke får inviteret til træningsstart, må de endelig 
kontakte Eli Bammeskov tlf. 40368799, mail bammeskov@mail.tele.dk 

Seniortennis +60 
Onsdag formiddag er der senior +60 træf. Der er plads til spillere på alle 
niveauer. 
Seniortennis +60 spiller alle onsdage kl. 10.00 til 12.00.  
Her spilles typisk med samme makker i en time - afbrudt af en 
uundværlig kaffepause ca. kl. 11, hvor der er plads til at hygge og snakke 
om stort og småt. Derefter spiller vi igen - evt. med nye makkere. 
Tovholder er Hanne Juul-Olsen, tlf. 21953113 eller mail 
kasserer@vardetennis.dk 

Begyndertræf, torsdag kl.19.00-21.00 
Begyndertræf er for spillere, der kun har spillet tennis en sæson eller 2. 
Her er der mulighed for at få rettet lidt på sine slag, og at finde nogle at 
spille med på andre tidspunkter, så man kan blive mere rutineret. 
Tovholder er Hardy Balle, tlf. 40186375 eller mail hardyballe@gmail.com 

Alle træf/træninger giver mulighed både for tennis og padel.
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Fællestræf for alle 
klubbens medlemmer 
Lørdag, d.20.juni kl. 13-17 
Vi håber, at mange har lyst til 
at spille tennis og padel på 
tværs af alder og kunnen. 
Vi vil dog forsøge at sætte 
nogle nogenlunde 
jævnbyrdige kampe op. 
Grillen bliver tændt, så vi 
slutter med pølser og øl/
sodavand

Tilbud om tennis-træning 
Bjørn Priisholm vil gerne træne dem, der har lyst. 
Der vil være fokus på teknisk træning. 
Ring og aftal tidspunkt med Bjørn på tlf. 20686069 
Betaling: Aftales med Bjørn 

Gæster på banerne 
Gæster på tennisbanerne er gratis (hvis de ikke bor i Varde kommune) – 
men hvis man ønsker at reservere en bane på forhånd, så må man bruge 
Gæste-knappen og betale 100 kr.  

Gæster på padelbanen skal betale hver gang.  

Det koster 100 kr. for voksne pr. 2 timers spil – og 50 kr. for børn/unge 
under 18. Alle gæster skal betale. Hvis man f.eks. er 1 medlem og 3 
gæster, skal der betales 300 kr. til kassereren på mobile pay 21953113, 
inden kampen går i gang. 
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at spørge, om spillerne er medlem - eller 
om gæster har betalt. 

Vi håber, at disse regler vil medføre, at flest mulige vælger at blive 
medlemmer af vores klub – og samtidig vil vi gerne passe lidt på 
padelbanen/spare op til nødvendig vedligeholdelse. 

Mandagstræf 2019



Næstformand 
Birgit Astrup 
Rosenvænget 4 
6800 Varde 
tlf. 30 38 64 30 
astrup.birgit@gmail.com 

Formand 
Eli Bammeskov 
Revlingevej 31 
6800 Varde 
tlf. 40 36 87 99 
formand@vardetennis.dk 

Sekretær 
Elin Sommerfeldt 
Granlunden 32 
6800 Varde 
tlf.: 20 86 99 39 
elinsom@live.dk

Kasserer 
Hanne Juul-Olsen 
Gellerupvej 16 
6800 Varde 
tlf.: 21 95 31 13 
kasserer@vardetennis.dk

Minitennis vinter 2020-2021: 
Der kommer info til medlemmerne om dette til august 2020. 

Rengøring af klubhus: 
Et par af klubbens medlemmer fejer og vasker gulv en gang i mellem - 
tak for det! 
Men vi har alle pligt til at holde klubhuset ryddeligt - og skraldeposen må 
gerne smides i den store skraldespand. Der er nye poser i skabet i 
køkkenet. 

Bestyrelsen:
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Måned Dato Hvad sker

April 5. Tilmelding kl. 16-17

19. Padelintroduktion og 
-træning kl. 13-15

27. Træningsstart 
Mandagsteam, juniorer og 
mandagstræf

28. Træningsstart senior 
(rutinerede)

30. Juniortræf, begyndertræning 
og begyndertræf

Maj

14. Junior vennedag kl. 
16.30-19.00

Juni

11. Junior hyggeturnering kl. 
16.30-19.00

20. Fællestræf for alle 
medlemmer kl. 13-17

Juli

Sommerferie

August

10. Juniortræning opstart efter 
ferien

September

Trænings- og træfafslutning - 
afhængig af  vejret

November

Generalforsamling - dato 
følger

Kalender
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