
 

Klubblad 
 Varde Tennisklub 2019

Tenniscamp 2018



Sæson 2018 blev en utrolig god sæson rent vejrmæssigt set. Sjældent 
har vi haft så mange gode solskinsdage – og så få regnvejrsaflysninger. 
Også medlemsmæssigt havde vi en OK sæson med en lille fremgang, 
især p.g.a. flere familiemedlemsskaber. Vi håber, at vi kan fastholde de 
fleste medlemmer i 2019.  

På klubbens generalforsamling d.13.11.18. orienterede bestyrelsen om, 
at vi ønsker at etablere en padel tennisbane. Vi ønsker det, fordi vi tror 
på, at det vil skaffe klubben endnu flere medlemmer. Vi tror også, at vi 
kan fastholde ældre medlemmer længere, da det er væsentligt nemmere 
at spille padel tennis end rigtig tennis.  

Men det er en stor investering. Overslaget til anlæg af banen er på kr. 
400.000. 
Hanne er godt i gang med at ansøge forskellige fonde om støtte. 
Centerdirektør for IFV, Jesper Brodersen er meget positiv omkring 
projektet og vil sørge for byggetilladelse til os. 

Vi håber, at vi har en padel-bane med lysanlæg inden året er omme. 

Vi håber også, at alle vil få en rigtig god tennissæson 2019 med masser 
af spil og hygge. Vi vil gøre vores til, at alle vore medlemmer føler, der er 
en god atmosfære i vores fælles tennisklub. 

     På bestyrelsens vegne 

     Eli Bammeskov 

    Velkommen til sæson 2019



          
Standerhejsning 
Vi afholder standerhejsning sammen med Tennissportens Dag      
lørdag, d.4/5 kl. 10-12. Så tag gerne familie og venner med til nogle 
hyggelige timer på tennisbanerne. Klubben har ketsjere til udlån – og håber 
på godt vejr - ligesom sidste år :-) 

Kontingent

Der er ingen ændringer i kontingentet for 2019 i forhold til 2018. 

Tilmelding 

Hvis du har skrevet dit visakortnummer ind under din profil på klubbens 
hjemmeside, så trækkes dit medlemskontingent automatisk d.1/4-19. 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.7/4 kl. 16-17 i klubhuset på Lerpøtvej. Her kan du også købe bolde til 
sæsonen. 

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

Kontingent udendørs 

Juniorer (født i 2000 eller senere):   500 kr.     

Ungseniorer (født i 1999-1994):     500 kr. 

Seniorer (født i 1993 eller tidligere):  800 kr. 

Familiekontingent (1-2 seniorer + børn under 18): 1600 kr. 

Nøgle til banerne/klubhus 

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

Kort efter generalforsamlingen besøgte Hanne og jeg (Eli) Tåsinge 
Tennisklub, som har stor succes med padel.  
De lavede en padelbane for ca. 6 år siden, hvor de havde omkring 70 
medlemmer. Medlemstallet har siden været støt stigende, men i 2017 gik de 
fra ca. 150 medlemmer til ca. 300 medlemmer. Padelbanen var booket fra 
tidlig morgen til sen aften, og derfor valgte de at lave en bane mere, så de i 
dag råder over 2.  
Vi prøvede at spille en halv times tid. Det var faktisk nemt at komme i gang 
med og rigtig sjovt. Man får meget hurtigere gang i bolden ved padel end 
ved tennis.  

Jeg var på Club La Santa i januar. 
Der var 5 baner som var booket fra 
kl. 8.00 til kl. 18.00. Solvej og jeg 
ville gerne prøve padel en dag, og 
var nødt til at spille fra kl. 7.00 til 
8.00 om morgenen. Resten af 
dagen var booket. 
Prøvede også at spille en aften ved 
lys, hvilket var rigtig fint.  

Vi er kommet på Club La Santa i mange år, og jeg har lagt mærke til at rigtig 
mange 60+ har forladt tennisbanen til fordel for padel. En anden gruppe der 
spiller meget, er børnefamilier. Igen fordi man får meget mere spil ved padel 
end ved tennis. Allerede efter en time er man godt i gang. Derfor tror jeg på, 
at padel vil være rigtig godt at starte med som nyt medlem, inden man evt. 
går videre på tennisbanen. 

Padel blev opfundet i Mexico i 1969 og kom til Spanien i 1974. 
I dag er det Spaniens næststørste idrætsgren, målt på antallet af udøvere, 
kun overgået af fodbold. 
I Danmark regner man med at komme op på omkring 40 baner i år. 
Man siger, at padel er en kombination af 20% squash og 80 % tennis. 
Det spilles på en 10 x 20 meter bane med net i midten, og vægge hele 
vejen rundt om banen. De må bruges som bander, og derfor kan bolden 
holdes i spil længe. Padel spilles stort set altid som double. 

 Eli 

Læs evt. mere om padel her: http://danskpadelforbund.dk/hvad-er-padel/ 



Hvornår kan du spille tennis? 
Det er normalt nemt at finde ledige spilletider i løbet af ugen. Banerne 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 

Kl. 16.00-17.30: U8, U10 og U12 træning 

Kl. 17.30-19.00: U14, U16 og U18 træning 

Kl. 17.00-19.00: træning for medlemmer, der startede i 2017 eller 2018 
(bane 1 og 2) – 2 mandage i april-maj 

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

Tirsdage: 

Kl. 17.00-19.00: Træning for seniorer (rutinerede) 

Onsdage: 

Kl. 10.00-12.00: +60 formiddagstræf 

Torsdage: 

Kl.16.30-18.00: Juniortræf – kamptræning og tennislege 

Kl. 19.00-21.00: Voksenintroduktion - 6 gange i maj-juni - se omtale s.10 

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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Boldmaskine 

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. 

Brug slåmuren 

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 / VoksenIntro 

Vi gentager succesen ”Voksenintroduktion”. Det sker i samarbejde med 
Dansk Tennis Forbund. Tilbudet koster kun 300 kr. og  
er tiltænkt dem, der aldrig har spillet tennis før og dem, der har spillet for 
mange år siden. Voksenintroduktion er et forløb, der strækker sig over 6 
gange 2 timers introduktion til tennissporten. I forløbet vil man blive 
introduceret til tennisspillets grundlæggende slag og regler. Tilbudet gælder 
for alle nye medlemmer over 18 (der ikke har været medlem af Varde 
Tennisklub inden for de seneste 5 år). Som deltager i VoksenIntro-forløbet er 
du ikke medlem af Tennisklubben. Hvis du melder dig ind i tennisklubben, 
fratrækkes 300 kr i kontingentet. Som deltager i dette forløb modtager du en 
ketcher til en værdi af ca. kr. 600,-, som du kan beholde, når du melder dig 
ind i klubben. Voksenintro starter torsdag, d. 9. maj kl 19:00-21:00. Derefter 
d. 16. og 23. maj og d. 6. – 13. og 20. juni. Bjørn Priisholm er instruktør. 



Juniorer
Træning starter mandag, d.29. april. Der trænes i ugerne 18-26 og igen efter 
skolesommerferien fra uge 33-38. 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 – både tennismæssigt og socialt. 

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.

Særlige aktiviteter 

Vennedag – torsdag, d.16. maj kl. 16.30-19.00. Tag dine venner med – de 
vil lære om grundreglerne i tennis - og trænerne vil sørge for, at der kommer 
spil i gang – også for dem, der ikke har prøvet at spille før. Klubben har 
ketsjere til låns. 

Juniorhyggeturnering – torsdag, d.6. 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. 



 

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. 

STØT VORES SPONSORER 
DE STØTTER OS



Seniorer 

Super tilbud til jer, der startede i 2017 eller 2018 
Sara og Jannick vil så gerne ha’ at I kommer godt fra start. 
Derfor tilbyder de 2 gange opstartstræning: Mandage fra kl. 17 til 19. 
Første gang er d. 29.04 - 2.gang d. 06.05. 
Du skal tilmelde dig til Eli senest d. 26.04. Send en sms på 40368799. 

Mandagsteam kl. 14.00-15.00 i samarbejde med Cykel for sagen. Carsten 
Serritzlew er tovholder med hjælp fra Erna Metum og Hanne Juul-Olsen. 

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 
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Tennistræf - for alle 
klubbens medlemmer vi 
gentager succes’en i juni 
2019. Se kalenderen på 
bagsiden. 

Tilbud om 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 

Gæstespillere.  
Vi arbejder med 2 typer gæstespillere. 

1. Udenbys gæster – som må spille GRATIS sammen med et medlem 
af Varde Tennisklub 

2. Gæster der er bosat i Varde kommune: Baneleje kr. 50 pr. time. 

Får du venner på besøg, eller børnene hjem i weekenden, og I får lyst til at 
spille tennis, så tag dem med på tennisbanen, ganske gratis. 
Den eneste betingelse er at de ikke har bopæl i Varde kommune. 

Der skal 2 medlemsnavne til at booke 1 tennisbane via vores hjemmeside.  
Har man ikke det i familien, er der altid en god chance for at finde en ledig 
bane i weekenden til en familiedyst – I må bare tage ud på banerne og se. 

Vil man være helt sikker, skal man booke en bane. Har man kun 1 
medlemsnavn, må man booke med en gæst – og så koster det 50 kr. for en 
bane i en time. 



Rengøring af klubhus 
De seneste år har klubhuset været så rent og ryddeligt som sjældent før. Det 
skyldes at Egon og Irma Schultz har ydet en stor indsat med rengøring og 
oprydning. Dejligt og tusind tak! 

Minitennis vinter 2019-20 - der kommer info til medlemmerne til august. 

Bestyrelsen 

 

 

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
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Kalender
April

 7. Tilmelding kl. 16-17
29. Træningsstart nybegyndere fra 2017 og 2018

29. Træningsstart juniorer, Mandagsteam og 
mandagstræf

30. Træningsstart senior (rutinerede)
Maj

2. Torsdags juniortræf

4. Standerhejsning og Tennissportens dag / 
Åbenthus

9. VoksenIntro / begyndertræning starter 

16. Junior vennedag
Juni

6. Junior hyggeturnering
22. Tennistræf for alle medlemmer

Juli

August

12. Juniortræning opstart efter sommerferien
September

Træning- og træfafslutning - afhængig af vejret

November

Generalforsamling - dato følger


