
 

 

Skumtennis 
 

 

For at afslutte vintersæsonen på behørig vis, planlægges en afslut-

tende skumtennisturnering. 

 

Bestyrelsen skriver mere om dette på klubbens hjemmeside i uge 

11.  

 

Bestyrelsen sikrer præmier til vinderne. 

Stensved Tennisklub 

 

Klubbladet 2015 

www.stensvedtennis.dk  

      
 

Opstartsturnering  
 

   9. maj 2015 



Bestyrelsen 2015 

 

Suppleant:  Susanne Lauridsen     
   Solstien 7    

   4771 Kalvehave   

   Tlf. 29 29 81 37  

   lauridsensusanne@yahoo.com    

 
Suppleant:  Helen Grønager     
   Strandvej 19B   

   4771 Kalvehave  

   Tlf.  55 38 88 57   

   hgkalvehave@post.tele.dk   

 
Bestyrelses medlem: Jakob Lorentzen     

   Kastanievej 44   

   4773 Stensved 

   Tlf. 55 38 55 85    

   lorenzzz@gmail.com 

 

Bestyrelses medlem: Kim Skovgaard Hansen     

   Olsbjergvej 4    

   4760 Vordingborg  

   Tlf. 40 51 08 77    

   kim@kimskovgaard.dk 

 
Bestyrelses medlem Martin Hartmann     
   Kastanievej 34     

 4760 Vordingborg    

 Tlf. 30 68 80 77    

 bjoernhartmann@hotmail.com   

 

Bestyrelses medlem: Per Reimer Nielsen     

 Kirsebærvej 26     

 4773 Stensved    

 Tlf. 55 38 53 30    

 reimer26@hotmail.dk 

 
Bestyrelses medlem: Tom Andersen     

 Hjortevænget 12    

 4760 Vordingborg    

 Tlf. 55 34 09 68   

 ta@daka.dk 

Generalforsamlingen i Stensved Tennis Klub 
Klubhuset d. 19. februar 2015 

 
Dagsorden: 
 
1.  Valg af dirigent og stemmetæller 

 Poul Rasmussen, Brian Banke, Martin Hartmann 

 

2. Formandens beretning. 

 Hans Iversen aflagde beretning. Beretning godkendt 

 

3.  Fremlæggelse af regnskab 2014 

 Tom Andersen forelagde regnskab, som blev godkendt 

 

4.  Præsentation af budget for 2015. 

 Budget blev taget til efterretning 

 

5.  Indkomne forslag 

 Ingen. 

 

6.  Valg af bestyrelse 

 På valg: Hans Iversen  Valgt: Martin Hartmann 

 På valg: John Norman Valgt: Kim Skovgaard 

 På valg: Jan Nerup  Valgt: Per Reimer 

  

7.  Valg af 2 suppleanter. 

 På valg: Per R. Nielsen Valgt: Susanne Lauridsen 

 På valg: Helen Grønager  Valgt:  Helen Grønager 

 

8. Valg af revisor. 

 På valg: Birthe Jacobsen Genvalgt 

 

9. Eventuelt: 

  



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 skumtennis i såvel Langebæk Hallen. Tidspunk-

ter mm. kan findes på hjemmesiden. 

Bolde 
 
Bestyrelsen har igen i år indkøbt bolde til favorable priser, der vil blive solgt til 

interesserede medlemmer til rene nettopriser. Prisen i 2015 er 65,00 kr. pr. rør 

(4 bolde). Kontaktperson findes på hjemmesiden. 

Kodelåsene 
 
På døren til banerne og døren til klubhuset sidder der en elektronisk kodelås. 

Begge døre åbnes med samme kode. Koden er 1520. Koden vil gælde hele sæso-

nen, 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 en gæst, skal reservationen ske via bookingsystemet 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.stensvedtennis.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 udlevert 

ved indmeldelse. Når du har betalt kontingent frigiver kassereren din kode, og du 

er  klar til at booke baner. På hjemmesiden er der en vejledning. Vejledningen er 

ligeledes opslået i klubhuset. Skulle der mod forventning opstå problemer så kon-

takt lorenzzz@gmail.com 

 

Boldkanonen 

 
Klubben har, med hjælp fra private sponsorer og kommunen, investeret i en ny og 

væsentligt mere avanceret boldkanon. Denne har været test kørt i vintersæsonen 

af Nielsen og Norman, der udtaler at den er helt genial. Da det er et avanceret 

maskineri og da den også har kostet lidt penge, skal man have et boldkanonkøre-

kort før anvendelse. Mere om dette samt retningslinjer for bookning mm på hjem-

mesiden straks det er på plads. (umiddelbart efter standerhejsning)  

 

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 begrænsning 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 



 

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. Tilmelding via hjemmesiden eller på hgkalvehave@post.tele.dk 
 

Følgende mandage vil der være træning: 
20/4 – 27/4 – 4/5 – 11/5 – 18/5 - 1/6 - 8/6—15/6 og 22/6 

Pris for træning: senior kr. 400,00, juniorer kr. 100,00 
Skemaer for tidspunkt og holdopdeling vil hænge i klubhuset fra uge 16 samt på 

 

 

Åbning af sæsonen 2015 søndag d. 29. marts 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. Bestyrelsen vil stå for en lille op-

startsturnering, så meld dig under fanerne på mail lorenzzz@gmail.com eller på 

hjemmesiden. 
 

Tirsdagstennis for seniorer, start 14/4 -2015 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.stensvedtennis.dk hvor du også løbende vil kunne følge med i 

resultater og stillinger. 

 

Finaledag med afsluttende klubfest 29. august 
2015. 



Klubmestre år 2014 

 

Dame Single A:     Vakant 

Herre Single: A:     Kenneth Pedersen 

Herre Double A:     Per Jørgensen—Morten Lohorst 

Herre Single B:     Per Reimer 

Herre Double B:     Hans Iversen— Per Reimer 

Mix Double:      Rene Rasmussen—Lykke Madsen 

 

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. 4. maj 2015. 

 

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: Helen Grønager på 40 44 88 59 

 

Fra den afgående formand 

 

Generalforsamlingen den 19. Februar forløb lige efter bogen, eller dagsordenen 

der skulle vælges 3 nye bestyrelses medlemmer, da Jan Nerup, John Norman og 

jeg selv valgte at træde ud af bestyrelsen, og det gik som det skulle, ind i bestyrel-

sen kom Martin Hartmann, Kim Skovgaard og Per Reimer gik fra suppleant til 

bestyrelsesmedlem, ind som suppleant blev valg Susanne Lauridsen. 

 

Efter 12 gode år på posten som formand kan jeg kun være stolt og glad over, at 

med den manøvre, kunne generalforsamlingen gennemføres på under en time, det 

viser hvor stærk og god en forening vi er medlemmer af. 

 

Jeg vil takke for 12 gode år i bestyrelsen, det har været en perioden hvor forenin-

gen har udviklet sig positivt, både på medlemsskaren og alt det praktiske, listen 

ville blive lang men lad mig bare nævne, nye baner, online booking, boldkanon, 

etc.   

  Med ønsket om en god og solrig sæson.  

 

    Hans 

Opstartsturnering lørdag den 9. maj 2015 

 

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.stensvedtennis.dk  fanen tilmeldinger i højre side af 

skærmbilledet. Bemærk seneste tilmelding 29. april. 


