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Ensted Tennisklubs bestyrelse vil med denne folder præsentere 
klubben for såvel nye som gamle medlemmer. 

Klubben blev grundlagt i 1988, som en afdeling under 
paraplyorganisationen Ensted Idræts forening. 

Klubben ønsker gennem sine aktiviteter, at styrke interessen for 
tennisspillet og herved medvirke til at skabe baggrund for 
sammenholdet i lokalsamfundet. 

Tennisspillet kan dyrkes af alle mennesker i alle aldersgrupper, og 
det er vort mål at give spillere grobund for eventuelle større 
sportslige ambitioner. Samtidig ønsker vi, at skabe gode forhold for 
at dyrke tennisspillet på motionsniveau for alle aldersgrupper. 

Anlægget blev bygget delvis af frivillig arbejdskraft og stod spilleklar 
i 1989, hvorefter det blev overdraget til den selvejende institution 
Ensted Idrætsanlæg der sørger for den daglige drift af banerne. 
I 1999 blev der bygget et klubhus i forbindelse med anlægget.  

Den daglige information til medlemmerne foregår gennem vores 
store opslagstavle ved banerne og gennem hovedforeningens blad 
EIF-Nyt. Har du yderlig behov for information, er du velkommen til at 
kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Ensted Tennisklubs bestyrelse ønsker alle medlemmer velkommen 
til en ny og spændende sæson  
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Hvordan bliver man medlem af Ensted Tennisklub? 

Såfremt du ønsker at blive medlem af klubben, henvender du dig til 
klubbens kasserer eller til et andet af bestyrelsens medlemmer. 
Navne og adresser på disse finder du på bagsiden af denne folder. 

Medlemskab tegnes for èn sæson af gangen. Ønsker du eventuelt 
kun en kortvarig mulighed for at spille tennis, kan du købe 
gæstekort, hvorved du kan leje en bane.  

Hvad koster det, at spille tennis? 
Bestyrelsen har fastlagt følgende kontingentsatser for sæson 2017: 

Aldersgruppe til og med 16 år ............................................. 300,00 kr. 

Aldersgruppe fra og med 17 - 64 år .................................... 500,00 kr. 

Seniorer – 65 år og opefter………..….…………...……....….350.00 kr. 

Familiekontingent  (pr. husstand) ..................................... 1050.00 kr. 

Gæstekort pr. time pr. spiller (findes i klubhus)....................50,00 kr. 
Gæstekort (Kuvert) udfyldes med navn. Kuverten med penge 
lægges i postkassen over for klubhuset,  inden der spilles.    

Depositum for én nøgle (banerne) ...... 150.00 kr. 

Reservering af spilletid. 
Reservering af spilletid foregår ved, at du noterer dit 
medlemsnummer på spilleplanen ud for det ønskede spilletidspunkt. 
(Spilleplanen forefindes i klubhuset.)  Når den reserverede tid er 
udløbet, kan du reservere en ny tid. 

På bane nr. 2 kan der reserveres 2 timer af gangen. Ved afvikling af 
DGI turneringskampe gælder særlige reserveringsregler. Trækker 
en turneringskamp undtagelsesvis ud over den reserverede tid, går 
turneringskampen frem for anden reservering. 



 2017 EIF - TENNIS 

Istandsættelse/vedligeholdelse af banerne før og efter spil. 

I tørre periode skal der vandes før og efter spil  
Banerne sættes i stand efter de foreskrevne regler opsat ved 
banerne. En banetime er på 50 minutter. De sidste 10 minutter 
anvendes til istandsættelse. Banerne skrabes/slæbes   
Derefter vander man banerne ved brug af vores automatiske 
vandingsanlæg, som tændes fra klubhuset. 

Klubmesterskaber 2017. 
Traditionen tro afvikles klubmesterskaber i september måned. Alle 
klubbens medlemmer har mulighed for at deltage i denne turnering. 

Klubaftnerne. 
En gang i ugen – normalt fra kl. 18.00 - 21.00 

Tennis for damer.   
Fast hver mandag, første gang den 1. maj. kl. 17,00.  
Gitte Moldt står som kontaktperson    

Ugedagen og tidspunkt kan varierer pga. vejr. mv. 
Læs mere om dag og tid på Facebook – adressen er: 

https://da-dk.facebook.com/ensted.tennis  

Der er garanteret fuld spilletid til alle fremmødte. 
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Ensted IF tennis bestyrelse. 

Har du spændende idéer, ris eller ros, spørgsmål m.m., er du altid 
velkommen til, at kontakte bestyrelsen. 

Bestyrelsen for året 2017, består af følgende medlemmer: 

E Mail: enstedtennis@gmail.com 
Facebook: https://da-dk.facebook.com/ensted.tennis  

Formand: 
Steen Johansen 

Næstformand 
Per Burgwald  

Bestyrelsesmedlemmer 
Henrik Prien
Torben Poulsen 

Hjemmeside: 
Michael Jessen 

Ungdomsansvarlig: 
Tommi Paulsen

Kasserer: 
Lene Ebbesen 

Buen  148 

Buen 146 

Møllevej 26 
Buen 76 

Sejsbjerg 12 

Buen 76

Buen 202 

2124 6602 

2985 4611 

2223 1489
2013 29 27 

3045 1646           

2013 2927

7461 3770 


