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    Velkommen til sæson 2021

2019 var året hvor vi fik opført vores første padelbane. På det 
tidspunkt var vi 164 medlemmer. Padelbanen gav mange nye 
medlemmer. Så mange at vi allerede i 2020 besluttede at vi 
skulle have en bane mere. Lige nu er vi 340 medlemmer. Altså 
en fordobling på 2 år.  

Og banerne bliver virkelig brugt. I weekenden er de tit booket 
12 timer - begge dage. Det er blevet svært for vores 
medlemmer at finde en ledig tid. Derfor er vi stoppet med at 
optage nye medlemmer, i første omgang til 1.05.21. Og vi går 
over til 45 min. booking fra denne sæson, så der bliver flere 
tider at booke. 

Stor tak til Victor og Kian fra murerfirmaet Riis og Pedersen. 
De har udført støbearbejdet på bane 2 til en meget billig pris. 
De har også fået deres leverandør STARK til at sponsorere 150 
m2 fliser til udvendig belægning, sokkelsten og andre 
materialer. Alt sammen uden beregning. 

Klubturneringen i padel havde mange deltagere. Og mange 
rigtig gode kampe. En sidegevinst var, at mange lærte nye at 
kende, som de efterfølgende kunne spille med. 

Tennissæsonen håber vi bliver lige så god som sidste år. De 
mange træf gik over alt forventning. Særligt 60+ har mange 
deltagere - op til 24. Efter en times spil mødes man til en kop 
kaffe, inden man spiller den sidste time. Hyggeligt. 

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 
på padelbanerne. 

På bestyrelsens vegne 

Eli Bammeskov 



Kontingent

Det har desværre vist sig, at vores padelbaner bliver slidt hurtigere end 
forventet. Så derfor er vi nødt til at indføre et højere kontingent for de 
medlemmer, der ønsker at spille padel. Hvis du “kun” ønsker at spille tennis, 
så er det til samme pris som tidligere år. Hvis du ønsker at spille padel, er det 
den nye forhøjede kontingentpris, der gælder. 

Familiekontingentet er afskaffet.  

Kontingent tennis 

Juniorer (født i 2002 eller senere):   500 kr.     

Ungseniorer (født i 2001-1996):     500 kr. 

Seniorer (født i 1995 eller tidligere):  800 kr. 

Kontingent tennis+padel 

Juniorer (født i 2002 eller senere):  600 kr. 

Ungseniorer (født i 2001-1996):   900 kr. 

Seniorer (født i 1995 eller tidligere):               1.200 kr. 

Tilmelding 
Da vi har indført to forskellige satser for medlemsskab, er vi i år nødt til at bede jer 
om selv at vælge medlemsskab på vores hjemmeside - og betale det beløb, der 
svarer til. Så kan vi næste år igen trække automatisk. 

Hvis det volder nogen problemer, så kan du møde frem til vores 
tilmeldingsdag torsdag, d.1/4 kl. 10-12 i klubhuset på Lerpøtvej. Her kan du 
også købe bolde: Tennis: 2 rør a 4 stk. 120 kr. - padel: 3 rør a 3 stk. 120 kr. 

Det er også altid muligt at blive medlem ved at kontakte klubbens kasserer – 
tlf. 21 95 31 13 eller mail til kasserer@vardetennis.dk  

mailto:kasserer@vardetennis.dk


Nøgle til baner og klubhus 

Når du har betalt kontingent, kan du få en nøgle til baner og klubhus. 
Kontakt kassereren. 

Standerhejsning 

I år trænger vi til at mærke, at vi er mange medlemmer, der kan være 
sammen, så derfor vil bestyrelsen afholde standerhejsning for at 
markere den nye sæson Lørdag, d.24/4 kl. 11. 

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 næstformand Hardy 
Balle på tlf. 40 18 63 75. 
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 :-)



Hvornår kan du spille tennis/padel 

Det er normalt nemt at finde ledige spilletider på tennisbanerne i løbet 
af ugen. Padelbanerne er væsentligt mere benyttede; men alle baner 
skal bookes på klubbens hjemmeside www.vardetennis.dk 

Juniorspillere må kun reservere baner frem til kl. 18 - men de må gerne 
spille senere, hvis der er ledige baner. 
Vi har en række faste aktiviteter, 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 4 og 5) 

Kl. 17.30-19.00: U14, U16 og U18 træning (Bane 4 og 5) 

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

Tirsdage: 

Kl. 17.15-20.15: Træning for seniorer (rutinerede) (Bane 2-5 og 
padelbanerne) 

Onsdage: 

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

Torsdage: 

Kl.16.30-18.00: Juniortræf – padel (padelbane 1 og 2) 

Der er ingen træning på helligdage og i skoleferier. Evt. ændringer kan 
ses på www.vardetennis.dk eller Facebook: Varde Tennisklub 

http://www.vardetennis.dk
http://www.vardetennis.dk


Omklædning 
Klubben betaler for, at vi har adgang til omklædning i Idrætscentret, så 
benyt det endelig, hvis du har brug for det. Vi har også adgang til 
toiletter i Idrætscentret. 

Begyndertræning tennis 
Vi er ikke længere medlem af Dansk Tennisforbund, og derfor har vi ikke 
et særligt introduktionstilbud i tennis længere. Men vi planlægger med at 
afvikle en lørdag formiddag i maj, hvor det er muligt at få lidt træning i 
grundslag. Hold øje med vores hjemmeside/Nyhedsbrev - og tilmeld dig, 
hvis du er interesseret i dette. 

Tilbud om træning i tennis og padel 
Bjørn Priisholm og Knud Boisen vil gerne træne dem, der har lyst.  

Bjørn tilbyder træner-certificeret træning i tennis for begyndere, let 
øvede og øvede. Træningen tilpasses dine ønsker. Send sms eller ring 
til Bjørn på tlf. 20686069 

Knud tilbyder træner-certificeret træning i padel  for begyndere, let 
øvede og øvede. Træningen bliver tilpasset dine ønsker.  Send sms eller 
ring til Knud på tlf. 29707666 

Betaling: Aftales med Bjørn/Knud 



Juniorer       

Træning starter mandag, d.26. april. Der trænes i ugerne 17-25 og 
igen efter skolesommerferien fra uge 32-37. Træner er Bjørn Priisholm 
med hjælp fra Rose Kalala. 

Træningen er delt op efter alder og niveau – så alle forhåbentlig kan 
føle sig godt tilpas og få noget ud af træningen – også socialt. Der 
trænes udelukkende tennis. Der skal være tilmeldt min. 8 spillere i 
aldersgruppen, før træningen gennemføres. 

Torsdage er der padeltræf på tværs af alder og niveau, hvor der 
lægges vægt på at lære reglerne i padel og have det sjovt med 
diverse lege. Også her skal der være min. 8 tilmeldte.

Særlige aktivitete 

Vennedag – torsdag, d.13. maj kl. 16.30-18.45. 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.10. juni kl. 16.30-18.45. 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.

Nordea-Fonden støttede padelbane 
2 med 25.000 kr.



Seniorer  

Mandagsteam kl. 14.00-15.00. Et tennis-tilbud, som vi fik sat i gang med 
støtte fra Cykel for sagen i sin tid. 
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 tenniskampe, så 
derfor vil der både kunne spilles dame-, herre- og mixdouble om 
mandagen - fortsat med skiftende makkere ca. hvert 30. minut. 
Tovholdere: Bernt Østergaard og Hardy Balle 

Tirsdagstræning kl.17.15-20.15 
Som i de foregående år vil der blive arrangeret træning / spil for klubbens 
stærkeste dame- og herrespillere sammen i både padel og tennis. 
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: 
formand@vardetennis.dk 
Du skal kunne spille padel indenfor tidsrummet 17.15-20.15 Spilletid 1,5 
timer. Der vil blive spil med forskellige starttidspunkter og med skiftende 
makkere fra gang til gang. Tennis spilles fra kl. 17.15-19.15. 

Seniortennis +60 
 
Seniortennis +60 spiller alle onsdage kl. 10.00 til 12.00 - både tennis og 
padel. Her er plads til spillere på alle niveauer. 
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 - med nye makkere. 
Tovholder er Hanne Juul-Olsen, tlf. 21953113 eller mail 
kasserer@vardetennis.dk 

mailto:formand@vardetennis.dk


Klubturnering for alle klubbens medlemmer 
Vi havde stor succes med en klubturnering i padel sidste år. 

I år vil vi gerne forsøge at lave en turnering i både tennis og padel.  
Tennisturneringen vil blive med såvel damedouble, herredouble som 
mixdouble - mens padelturneringen bliver med damedouble og herredouble. 

Følg med i vores Nyhedsbrev, og meld jer til at deltage, når turneringerne 
bliver annonceret.

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 50 kr. pr. 45 min. booking 

Gæster på padelbanen skal betale hver gang.  

Det koster 50 kr. for voksne pr. 45 min. spil – og 25 kr. for børn/unge under 
18. Alle gæster skal betale. Hvis man f.eks. er 1 medlem og 3 gæster, skal 
der betales 150 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. 

Minitennis vinter 2021-2022: 
Der kommer info til medlemmerne om dette til august 2021



Næstformand 
Hardy Balle 
Gellerupvej 55A 
6800 Varde 
tlf. 40 18 63 75 
hardyballe@gmail.com 

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

Sekretær 
Henrik Lykke 
Sørensen 
Markvænget 3 
6840 Oksbøl 
tlf. 20 11 89 54 

henrik.lykke.sorensen
@gmail.com 

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

Bestyrelsesmedlem 
Bernt Østergaard 
Gl.Roustvej 69 
6800 Varde 
tlf. 40 80 03 90 
ber@dgfs.dk 

Rengøring af klubhus: 
Irma og Egon Schultz har i mange år fejet og vasket gulv en gang i 
mellem - tak for det! Men nu har vi brug for nogle andre - så kontakt 
gerne kassereren, hvis du vil give en hånd. Jo flere, jo mindre arbejde til 
hver enkelt :-) 
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. 

mailto:formand@vardetennis.dk
mailto:henrik.lykke.sorensen@gmail.com
mailto:henrik.lykke.sorensen@gmail.com
mailto:kasserer@vardetennis.dk?subject=
mailto:ber@dgfs.dk
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Måned Dato Hvad sker

April 1 Tilmelding kl. 10-12

24. Standerhejsning kl. 11

26. Juniortræning, 
Mandagsteam og 
Mandagstræf starter

27. Tirsdagstræf starter

Maj

13. Junior vennedag kl. 
16.30-19.00

Juni

10. Junior hyggeturnering kl. 
16.30-19.00

Juli

Sommerferie

August

9. Juniortræning opstart efter 
ferien

September

Trænings- og træfafslutning - 
afhængig af  vejret

November

Generalforsamling - dato 
følger

Kalender  
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