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Nyt fra køleskabet 

Dri�ige ildsjæle sørger igen i år for at holde køleskabet 

fyldt, så man kan få en 

forfriskning e�er kam-

pen eller når man som 

�lskuer kigger på de 

mange spændende 

kampe i klubben� 

Bemærk at der nye priser i år – for nemheds skyld ko-

ster alle genstande 10,- stykket 

Vi har de seneste år oplevet at en del IKKE får betalt for 

det de tager i køleskabet – sidste år gik vi således glip af 

indtægter for 5400,- hvilket svarer �l ca 577 dåser øl 

eller sodavand☹ 

Så derfor bedes du huske at betale for det du tager i 

køleskabet� 

Vi mangler i øvrigt én �l at købe light sodavand – hvis 

du har lyst �l at hjælpe med den opgave, så kan du kon-

takte Peter på 6170 6834  

Varme i Klubhuset 

Vi har anskaffet en varmepumpe �l klubhuset. Det betyder at 

man nu kan side inde i klubhuset på de kolde a�ener og lune sig 

ved varmen fra både vin og varmepumpe� 

Der er 

2ernbetjening �l varmepumpen og det eneste du skal gøre for at 

tænde er at trykke på ”on” på 2ernbetjeningen og så starter 

varmepumpen med at varme. 

Når du så forlader klubhuset igen, så bedes du huske at trykke 

på ”off” på 2ernbetjeningen for at slukke for varmepumpen. 

Velkommen �l  nye såvel som gamle 

medlemmer 

Vi har 171 indmeldte medlemmer 

7. maj 2022, og tallet var på samme �d 

sidste år  på 167 medlemmer.  

Kampe mod andre klubber 

 

Hvis der er nogen medlemmer, der 
ønsker at spille turnering en søndag 
formiddag eller på et andet tidspunkt 
mod Skanderborg eller Silkeborg, så 
har bestyrelsen kontakter til de andre 
klubber. Vi kan ikke stå for det prak-
tiske, men vi kan videregive et navn 
og telefonnummer, og klubben beta-
ler også, hvis der er udgifter forbun-
det med et sådan arrangement.  

Ring / sms / mail til info@tennis.dk / 
24407487.  

WI-FI på vej �l klubhuset  

De store tennisstjerner skal spille i et af de 

fem Gram Slam (Roland Garros), og  hvad 

med at se semi– og finalen primo juni i 

klubhuset?  

Der installeres Wi-Fi og chrome cast, og 

via Kims og Lærkes abonnement på TV2 

play kan vi smide det op på TVet i Klubhu-

set. Du får en invita�on snarest. 

 

 

 

 

 



NYT �l klubben 

Som noget nyt er der indkøbt nye (hvide) bænke, så nu er der to bænke per bane (o�e nødvendigt, 

når man spiller double �l at kunne bænke alt sit habengut). 

Til træning om �rsdagen er der i øvrigt indkøbt:  

• medicinbolde (vejer henholdsvis 1 og 3 kg) 

• sjippetov  

• armbøjningsapparater 

• nye røde og orange bolde 

OG alle medlemmer er velkommen �l at bruge �ngene på anlæg-

get.  

Rengøring �l klubhuset søges 

BirgiAe og Margrethe er de eneste, der end-

nu har skrevet sig på rengøringslisten (at 

feje gulve og  gøre de to toileAer rene).  

Derfor må du gerne skrive 

dig på listen i klubhuset—

den sorte tavle lige inden 

for døren.  

 

Tennissportens dag  var en succes 

Det blev �l nogle dejlige �mer i bragende solskin med masser af tennisspil og 

hyggeligt samvær.  

Klubben blev vist frem på fornem maner af frivillige i aldre fra 11 år �l 80 år, og 

flere andre medlemmer kiggede forbi, hvilket skabte en rig�g god atmosfære.  

Og så var vi vilde med vores gæster, der med stort gåpåmod og iver kastede sig over tennisketcher-

ne.  Heldigvis meldte en stor del sig ind i klubben e�erfølgende- hjertelig velkommen �l jer alle og tak 

�l alle fremmødte for en skøn dag.  

Vores lobster, boldmaskine, er 

oppe at køre igen 

I fredags ankom nyt frontpanel fra 

USA �l vores under 1 år gammel 

boldmaskine (klubben har ikke en 

udgi�; garan�en dækker). Nu skul-

le man kunne styre boldens fart, 

skrue/ikke skru e og højde med 

2ernbetjeningen. Den kan bookes 

som en  makker, når 

du booker  

en bane. 

Tennis sommerskole igen i år i uge 27 

Vi arrangerer  tennisskole igen i år i uge 27 

(mandag-onsdag).  

Alle mellem 9 år-15 år er velkommen. Så 

spred gerne budskabet, hvis lejligheden by-

der sig. 

 

Video følger, der viser hvor-

dan de nye �ng bruges. 


