
 

  

Marts 2023 NYHEDSBREV  
ÅRGANG 3, 
NUMMER 1 

Kalender 2023 
Klargøring 23 april 

Opstart junior og mandagshygge 2 maj 
  

  

Støt vores sponsorer – de støtter 
os. 

 NB.  

Ønsker dette nyhedsbrev skal du sikre dig at du har valgt 

Nyhedsbrev i din profil på hjemmesiden.   
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I dette nummer kan du læse om:  

• Formanden har ordet   

Formanden har ordet  
  

Vi vil igen som vi også har gjort i de andre  

nyhedsbreve komme med et opråb.  

På vores generalforsamling var der desværre ikke  

nok der havde meldt sig som interesseret i og træde  
ind i bestyrelsen. Så vi mangler stadig et medlem til 

bestyrelsen,  

Skulle der gå en rundt derud som har lyst  

til og give et nap så giv endelig bestyrelsen besked       
 
Hej alle gode tenniskolleger 
Så håber jeg alle er kommet godt hen over jul og nytår  

uden de store skavanker. Tiden nærmer sig jo hvor vi  
skal have rystet rusten af leddene og komme i gang med 

vores gode og dejlige hobby Tennis. 
Vi har haft det første bestyrelsesmøde efter den afholdte 
generalforsamling hvor vi har konstitueret os som følger  

Formand:  Jarne Hjorth Larsen 
Kasserer:  Dorthe Hagen Christensen 

Næstformand: Claus møller 
Medlem:  Mariane Andersen (ungdom) 
Medlem:  Søren Bo Petersen    (Banemand) 

Suppleant: Jette Hansen 
Suppleant: John Andersen          ( Medhjælp Banemand) 

Vi fik også planlagt aktiviteterne for året der kommer,  
og jeg vedhæfter kalenderen til dette nyhedsbrev.  

Men i store træk så ser det ud, som sidste år. 
Vi forventer opstart den 1 maj med seniorer og juniorer  
og igen i år vil jeg være der fra kl. 18:00 og instruere  

nye og de nye fra sidste år og dem som eller gerne vil  
have en opfriskning på slagteknikken. Der vil ligeledes  

være kaffe og kage om mandags aftener. Juniorerne får 
ligeledes saft og frugt til deres træning, hvor det bliver  
Jarne og Mariane der træner og med hjælp fra Jette og 

Susanne til frugt m.m. 
Der bliver 2 grill arrangementer som der plejer at være 

Klubmesterskabe bliver igen i år afviklet på samme  
Måde som sidste år, vi håber dog på vi kan få  
tilmeldinger nok så vi kan få lavet nogle flere kategorier  

for jævnbyrdighedens skyld, forvente afvikling 16 sep.  
Og juniorafslutning den 25 sep. 

Sidste fællestræning seniorer er den 2 oktober 
Det vil i lighed med de øvrige år være muligt at spille på  
banerne til vi lægger grusbanerne i hi 5 november, men  

bane 3 kan jo bruges stort set hele året 
Med Sportslig gensyn med alle og gerne nogle nye 

Bestyrelsen 



 

 
 

 

Klub APP til Android og iPhone  
Vi opfordrer til at du henter Klubmodul APP'en  

. Med den på din mobil kan du bl.a.   
  

• booke bane  
• se nyheder  
• se kalender  
• købe bolde    
• med mere . . .  

   
Hent og installer. Vælg Holmegaard Tennisklub 
 i App’en og log på.  
   

 

         



 
  
 
 
 

 

Holmegaard Tennisklub    

Tlf. 2532 5614   

https://www.holmegaard-tennis.dk  
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