
       Ønsker medlemskab af 
Stensved Tennisklub 

Tilmelding til: 

 Jan Nerup 
 Const. Hansensvej 32 
 4760 Vordingborg 
 Tlf.: 55 37 56 33 Jan.nerup@mail.dk 
 

 Fornavn:________________________________ 

 Efternavn:_______________________________ 

 Gade/vej:________________________________ 

 Postnr.:________ By:______________________ 

 Tlf. nr.:___________Person nr.:______________ 

              Mail_________@_______________  

 

Ønsker Træning 

Tilmelding til: 

 Hans Iversen 

 Drosselvej 7 
 4773 Stensved 
 Tlf.: 55 38 67 03 hapi@stensvednet.dk 
 
 Ungdom:   Senior: 
 Mandag kl. 15.00 – 17.00 Mandag kl. 18,00 – 21,00 
 Tid:_________________ Tid:________________ 

 Navn:________________ Navn:_______________ 

 Tlf.:_________________ Tlf.:________________ 

 Hvis du har en mail adresse, vil vi meget gerne have den 

 

Tilmelding senest d. 20. april 2013 

Ønsker d
u hurtig

 in
form

atio
n fra
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n så
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dres-

se til
 jo

no@eucsj.d
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Stensved Tennisklub 
 

Klubbladet 2013 

WWW.LBTK.GOMINISITE.DK  

        NYT  

 

Opstartsturnering  

 

   4. maj 2013 

mailto:Jan.nerup@pedersen.mail.dk
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Bestyrelsen 2013 

 

Formand:  Hans Iversen    Ansvar: 
   Drosselvej 7    Post 
   4773 Stensved   Kommunen 
   Tlf. 55 38 67 03   Nye medlemmer 
   hapi@stensvednet.dk   Sponsorer 
 
Næstformand  Jan Jespersen    Ansvar: 
   Lupinvej 10    Turneringshold 
   4773 Stensved   Ungdom 
   Tlf. 21 47 70 01   Senior 
   Jan.jespersen@mail.dk  Klubmesterskaber 
 
Kasserer:  Jan Nerup    Ansvar: 
   Const. Hansensvej 2   Økonomi 
   4760 Vordingborg   Medlemslister 
   Tlf. 55 37 56 33   Opkrævninger 
   jan.nerup@.mail.dk 
 
Sekretær:  John N. Hansen   Ansvar: 
   Dyssevej 7, Ørslev   Mødereferat 
   4760 Vordingborg   Webmaster 
   Tlf. 50 76 26 13   Klubmesterskaber 
   jono@easj.dk 
 
Bestyrelses medlem Jørgen Jensen    Ansvar: 
   Drosselvej 2    Arealerne 

 4773 Stensved   Klubhuset ude/inde 
 Tlf. 55 38 69 21   Rangliste 
 engelheardt@stensvednet.dk   
 

Suppleant:  Per Reimer Nielsen   Ansvar: 
 Kirsebærvej 26   Turneringshold 
 4773 Stensved   Ungdom 
 Tlf. 55 38 53 30   Senior 
 prn@maxbank.dk 
 

Suppleant:  Tom Andersen   Ansvar: 
 Hjortevænget 12   Ligaturneringen 
 4760 Vordingborg    
 Tlf. 55 34 09 68   
 ta@daka.dk 

Generalforsamlingen i Stensved Tennis Klub 
Klubhuset d: 21. februar 2013 

 
Dagsorden: 
 
1.  Valg af dirigent og stemmetæller 
 Connie Larsen 
 
2. Formandens beretning. 
 Hans Iversen aflagde beretning. Beretning godkendt 
 
3.  Fremlæggelse af regnskab 2012 
 Jan Nerup forelagde regnskab, som blev godkendt 
 
4.  Præsentation af budget for 2013. 
 Budget blev taget til efterretning 
 
5.  Indkomne forslag 
 Ingen. 
 
6.  Valg af bestyrelse 
 På valg: Jan Nerup  Genvalgt 
 På valg: Hans Iversen  Genvalgt 
 På valg: John Norman Genvalgt 
 
7.  Valg af 2 suppleanter. 
 På valg: Per R. Nielsen Genvalgt 
 På valg: Tom Andersen Genvalgt 
 
8. Valg af revisor. 
 På valg: Birthe Jacobsen Genvalgt 
 
9. Eventuelt: 
 Brug af boldkanon blev diskuteret  
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EN WIN WIN SITUATION 

 
HOMESOLUTION HAR I SAMARBEJDE MED PP MESTERMALING 
STARTET ET MALERUDSALG PÅ SKOVHUSEVEJ 15 I STENSVED. 

 

I DENNE ANLEDNING HAR HOMESOLUTION INDGÅET EN SPONSOR-
AFTALE 

 

MED TENNISBESTYRELSEN MED GEVINST FOR MEDLEMMERNE. 

ETHVERT KØB MED RELATION TIL KLUBBEN UDLØSER EN 

KØBSBONUS PÅ 10 %. KØBSBONUSSEN BLIVER SAMLET SAMMEN 

OG UDBETALT SOM ET SAMLET BELØB I SLUTNINGEN AF SÆSONEN. 
 

UD FRA DEVISEN ”STØT VORE SPONSORER! – DE STØTTER OS!” 

KAN DET MED STOR FORDEL VÆRE EN GEVINST FOR KLUBBEN, 
HVIS MEDLEMMERNE VÆLGER AT HANDLE LOKALT. 

 

AFTALEN BLIVER SYNLIGGJORT MED INFORMATION I KLUBHUSET. 

VI HÅBER PÅ STOR OPBAKNING OG ET GODT SAMARBEJDE. 

 

Ved spørgsmål til ovenstående så kontakt Jan Jespersen p 

å 21 47 70 01. 

FRISØRSTUEN 

Susanne Bakkegård Ahron 

Lindevej 6 

4773 Stensved 

55 38 63 78 

Kontingent 
 
Børn/juniorer op til 21 år:     200,00 kr. pr. år. 
Seniorer/veteraner:       500,00 kr. pr. år. 

Vintertræning 
 

Som en del af dit kontingent tilbyder Stensved Tennisklub indendørs tennis i 
Langebæk Hallen. Der tilbydes også skumtennis i såvel Langebæk Hallen som i 
skolens gymnastiksal. Tilmelding og tidspunkter kan findes på opslagstavlen i 
klubhuset. 

Bolde 
 
Bestyrelsen har igen i år indkøbt bolde til favorable priser, der vil blive solgt til 
interesserede medlemmer til rene nettopriser. Prisen i 2011 er 60,00 kr. pr. rør 
(4 bolde).  Beløbet opkræves via girokort. 

Kodelåsene 
 
På døren til banerne og døren til klubhuset sidder der en elektronisk kodelås. 
Begge døre åbnes med samme kode, og koden vil stå på dit girokort når du mod-
tager det. Koden vil gælde hele sæsonen, og bliver ændret til standerhejsningen 
hvert år. 
 
Koden er selvfølgelig kun gældende for, foreningens medlemmer, og må under 
ingen omstændigheder gives videre til andre, dette kan medføre eksklusion af 
klubben. 

Gæstespillere 
 
Ønsker du at spille med som gæstespiller, skal reservationen ske via bookingsyste-
met med medlem nr. 1000. ”gæstespiller”. Prisen er 50,00 kr. for 1 ½ time 
Kassereren udsender, med udgangspunkt i registreringen i bookingsystemet , 
periodisk indbetalingskort med opkrævningen. 



Reservation af baner 
 
Banerne reserveres for 1 ½ time pr. gang. 
 
Al reservation af baner foregår via klubbens elektroniske bookingsystem. 
Bookingsystemet er en integreret del af www.lbtk.gominisite.dk, hvilket giver dig 
mulighed for at booke en bane såvel hjemme fra som på anlægget i klubhuset. 
For at booke en bane skal du have en personlig kode. Denne kode får du udleveret 
samtidigt med, at du modtager dette klubblad. Koden er angivet på labelen med 
dit navn og adresse (øverst). Når du har betalt kontingent frigiver kassereren din 
kode, og du er  klar til at booke baner. På hjemmesiden er der en vejledning. Vej-
ledningen er ligeledes opslået i klubhuset. Skulle der mod forventning opstå pro-
blemer så kontakt jono@eucsj.dk. 
 

Boldkanonen 
 
Klubbens boldkanon kan frit bookes, via kode 1200, og kan bruges af klubbens 
medlemmer. Bolde til boldkanonen (to farvede) må kun anvendes til boldkano-
nen. 
 
Juniorspillere under 16 år må, af sikkerhedsmæssige årsager, ikke reservere og 
anvende boldkanonen uden ledsagelse af en voksen. 
 

Generelle regler 
 
Retten til den reserverede tid fortabes, hvis spillerne ikke er klar senest 10 min. 
efter det reserverede tidspunkt. Bliver man forhindret i at benytte reserveret bane, 
bedes man så vidt muligt slette sin reservation. 
 
Bestyrelsen har ret til at reservere banerne til turnering, træning og andre arrange-
menter. Bestyrelsen anstrenger sig for, at dette er på plads i så god tid 
som muligt. 
 
Juniorspillere under 16 år kan ikke reservere baner efter kl. 18.30, denne begræns-
ning er lagt ind i bookingsystemet. 

Lysanlægget 
 
Lysanlægget skal ifølge aftale med kommunen være slukket senest kl. 22.00. I 
specielle tilfælde, som ved turneringskampe, kan tidspunktet rykkes til kampene 
er færdigspillede. Bestyrelsen appellerer til at lysanlægget ikke tændes for tidligt, og 
kun bruges når det er for mørkt til at spille.   

Bil Center Syd A/S 

Vordingborgvej 19 

4773 Stensved 

Tlf. 55 38 60 27 



Ligaturnering 
Udfordringskampene og tavlen i klubhuset hænger og støver. Der sker ikke 

rigtigt noget.  

 

Beskrivelse: 
Hver liga består af 5 spillere som alle spiller mod hinanden. De 2 bedst placerede 

spillere rykker et trin op i ligaturneringen. De 2 lavest placerede spillere rykker et 

trin ned i ligaturneringen. 

 

Ligaturneringen løber over hele sæsonen og gøres op ved sæsonslut. Ved sæson-

afslutningen premieres: 

 

Den spiller der har spillet flest kampe i turneringen 

Den spiller der har avanceret mest 

 

Spillerenes navne offentliggøres i klubbladet og på hjemmesiden.   

 

Der spilles i single, double og mixdouble. 

 

Til - og afmelding 

Spillere som én gang har tilmeldt sig til ligaturneringen er automatisk med indtil 

de melder fra. 

 

Nye spillere tilmelder sig turneringen ved at kontakte en af nedenstående perso-

ner: 

 

Hans Iversen, hapi@stensvednet.dk eller tlf.: 2088 6703 

Tom Andersen, ta@daka.dk eller tlf.: 5156 4706 

 

Ansvarlige for ligaturneringen: 

 

Ansvarlige for ligaturnering, etablering af ligarunder, styrkemæssig indplacering 

og afgørelse af eventuelle tvister vedrørende ligaturneringen er: Hans Iversen og 

Tom Andersen. 

 
Yderligere oplysninger om regler mm på www.lbtk.gominisite.dk 

Stjerne*Træning 
 
Igen i år har vi lavet en aftale med Finn Morgen *Stjerne* om at han skal dele ud 
af sin rutine og viden om det svære spil. 
 
Det kan efterhånden ikke tælles, hvor mange der har startet sin debut som tennis-
spiller hos ham, lært de svære grundslag, som er så vigtige for at komme videre i 
sin udvikling inden for den svære men spændende sport. 
Det er en god ide, at man som nybegynder eller lidt rutineret får en god start på 
sæsonen hos Finn. Så skynd dig at melde dig til på tilmeldingssedlen på bagsiden af 
bladet, eller send en mail hapi@stensvednet.dk 
 

Følgende mandage vil der være træning: 
29/4 – 6/5 – 13/5 – 27/5 – 3/6 - 10/6 

Pris for træning: senior kr. 350,00, juniorer kr. 100,00 
Skemaer for tidspunkt og holdopdeling vil hænge i klubhuset fra uge 16 samt på 
www.lbtk.gominisite.dk 
 

Åbning af sæsonen 2013 søndag d. 7/4 kl. 10.00 
 
Igen indbydes alle medlemmer til sæsonåbning med praktiske gøremål, frokost og 
hyggeligt samvær og måske tennis. Vi plejer at have en god dag, så kom og vær med 
og medbring om muligt haveredskaber og ketcher. I det omfang der er tilstrækkelig 
tilslutning vil bestyrelsen stå for en lille opstartsturnering, så meld dig under fanerne 
på mail hapi@stensvednet.dk 
 

Tirsdagstennis for seniorer, start 9/4 -2013 kl. 17.00 
 
Kom og vær med til vores hyggelige spil-sammen-aften. Glem alt om tennisklubbens 
rangliste, grib ketsjeren og mød op til tennis på kryds og tværs, kammeratligt 
samvær, kaffe – hver tirsdag. 
 

Klubmesterskab 
 
Tilmelding til klubmesterskaberne starter i uge 20. Tilmeldingslisterne hænges op 
i klubhuset. Kriteriet for afviklingen vil ligeledes blive hængt op på tavlen. Vi håber 
igen i år på en stor tilslutning til mesterskaberne. Plan for afvikling af mesterskaber-
ne findes også på www.lbtk.gominisite.dk hvor du også løbende vil kunne følge med 
i resultater og stillinger. 
 

Finaledag med afsluttende klubfest 7. september 



Klubmestre år 2010 

 

Dame Single A:     Vakant 
Herre Single: A:     Jesper DK 
Herre Double A:     Bjarne Nielsen– Kenneth Pedersen 
Herre Single B:     Per Reimer 
Herre Double B:     Bjarne Malmros — Kim Skovgaard 
Mix Double:      Bjarne Nielsen—Karina Sauer 

 
Fra bestyrelsen til ungdomsspillerne 

Igen i år vil der være ungdomstræning. Vores ”voksen” træner gennem mange 

år Finn Morgenstjerne vil sikre, at der er spændende aktiviteter og spilleøvelser. 

 

Træningen bliver mandage fra kl. 15.00 til 16.45. første dag for træning 

mandag d. 6. maj 2013. 

 

Så kære ungdomsspiller kom ud af busken, og meld dig til, så vil vi fra bestyrel-

sens side sørge for, at det bliver sjovt at spille tennis. Prisen for sommertræningen 

har bestyrelsen fastsat til 100,00 kr. 

 

Har du spørgsmål til ovennævnte så kontakt: Jan Jespersen på 21 47 70 01 

eller jan.jespersen@mail.dk 

 

Fra formanden 

Velkommen til en ny og frisk sæson, foråret står for døren, og det er snart tid til, 

at der skal spilles tennis. 

 

Det vil blive en blive en blæsende sæson, især på banerne. Kommunen har valgt 

at fælde hele beplantningen rundt om banerne. Bestyrelsen er gået i tænkeboks, 

medhenblik på at skabe  læ. Muligheden for anvendelse af vindsejl undersøges. 

Udfordringen er hegnet styrke, der arbejdes på en løsning. 

Vi vil i år skyde sæsonen i gang, med en opstarts turnering. (læs andet sted i bla-

det) Turneringen bliver arrangeret så alle kan deltage, og klubben er naturligvis 

klar med lidt mad og drikke. Vi håber på god opbakning, til en hyggelig dag på 

banerne. Ønsker du ikke at deltage er, du velkommen til at komme og kigge på. 

Der vil løbende over sæsonen blive udsendt nyhedsbreve via mail. Har du ikke 

allerede sendt din mail adresse til bestyrelsen så opfordres du her med til at gøre 

det. 

  Med ønsket om en god og solrig sæson.  

 

    Formanden 

Opstartsturnering lørdag den 4. maj 2013 
 
Af nedenstående program ses, at turneringen består af 2 forskellige moduler. Et modul før 

frokost og et modul efter frokost. Du har mulighed for at tilmelde dig begge moduler eller 

nøjes med det ene modul efter tid og lyst. 

 

Dagens program 

10.00 – 12.00 ”Bedste doublespiller” – se beskrivelse (starter evt. lidt 

før ved mange tilmeldinger) 

 

12.00 – 13.00           Frokost – klubben sørger for lidt frokost og drikke 

 

13.00 – 15.00                    ”Valgturnering” – se beskrivelse 

 
Bedste doublespiller – beskrivelse: 

 Alle tilmeldte spillere inddeles i jævnbyrdige hold á 4 af turneringsledelsen (Bjarne og John) 

 Ideen er, at alle 4 på holdet når at spille både med og mod hinanden, d.v.s.  3 runder med ny makker i 

 hver runde 

 Hver runde består af et ”super-duper tie-break” til 25, som afvikles som tie-break med 1 serv til den der 

 starter og derefter 2 server til hver spiller. 

 Når runden er spillet færdig (det ene par har nået de 25 point) noteres det på pointskemaet. 

 Eksempel; spillerne A og B spiller mod C og D. A og B vinder ”super-duper tie-break´en” med 25 – 17. 

 Både A og B kan nu notere 25 point ud for deres navn i pointskemaet og C og D kan notere sig for 17 
 point. Derefter spilles næste runde med ny makker og modstandere. 

 Når alle 3 runder er spillet færdige, tælles hver enkelt spillers pointtal sammen og den spiller med det 

 højeste pointtal for de 3 runder, må (selvfølgelig) være den bedste doublespiller (af de 4 spillere) – 

 Ikk`  

Valgturnering – beskrivelse: 

 Valgturnering er en turneringsmodel som alle kan deltage i. 

 Ønsker du at deltage, skal du bare skrive dit navn på en seddel og hænge sedlen op på den 

ophængte snor. 

 Turneringen forløber på denne måde:  

 Når der er en ledig bane råbes navnet (A) op på den seddel, der hænger først på snoren 

 Spilleren der lige er blevet råbt op vælger nu (evt. helt vilkårligt) en anden seddel, 

som hænger på snoren og råber navnet op (B). 

 A og B er nu makkere i en double. 

 B vælger nu (evt. også helt vilkårligt) en ny seddel og råber navnet op (C). 

 Til sidst vælger C en seddel på snoren og råber navnet op (D). 

 C og D er nu makkere og spiller double mod A og B 

 I denne turnering spilles et almindelig sæt – altså til man har vundet 6 partier. D.v.s. at sættet 

(og dermed kampen) godt kan vindes 6-5 

 Når kampen er færdigspillet, tager man sin navneseddel og hænger op bagerst på snoren igen 

og man er dermed valgbar til en ny kamp. 

 Man kan også holde pause ved at tage sin navneseddel ned fra snoren, så kan man ikke kal-

des ud til kamp. Når du ønsker at deltage igen hænger du bare din navneseddel op igen ba-
gerst på snoren.  

 

Tilmelding og mere information på  www.lbtk.gominisite.dk  fanen tilmeldinger i højre side af 
skærmbilledet. Bemærk seneste tilmelding 25. april. 


