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Åbning af sæsonen 2019 
Igen i år indbydes alle medlemmer til sæsonåbning med praktiske gøremål, frokost og 

hyggeligt samvær samt tennis for de der har lyst. Vi plejer at have en god og hyggelig dag, så kom 
og vær med og medbring om muligt lidt haveredskaber, handsker og din ketcher og tennistøj. 

Der vil i år som vanligt blive lavet en masse gode praktiske ting på, ved og i klubben så den er fin 
og klar til den nye sæson. 

Tilmeld dig på hjemmesiden, så ses vi 
 

lørdag d. 6. april kl. 9.00 
 

 

Tirsdagstennis 

Kom og vær med til vores traditionsrige og 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 fra kl. 17.00. 
 

Vi starter 9. april kl. 17.00 
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Stjerne*Træning 
Tro det eller ej - men vi har igen i år fået overtalt klubbens træner gennem mange år, Finn 

Morgen *Stjerne* til 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 tennisspiller hos Finn 
og 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. Tilmeld dig hos vores træningsansvarlige  
Helen Grønager på hgkalvehave@post.tele.dk / 40 44 88 59. 

Eller bare mød op - så tar’ vi den derfra. 
  

Se datoer, tider og priser for træning på hjemmesiden. 
 
www.stensvedtennis.dk -> Træning 

 
 

Træning med Kasper Kofoed 
 

Vi har fået en henvendelse fra Kasper Kofoed der er træner og har sit eget firma  
KK Sport & Event i Næstved. 

Kasper underviser på alle niveauer men håber at kunne oprette et seniorhold for øvede 
motionister der gerne vil optimere deres slagteknik men samtidigt få en bedre forståelse for det 

taktiske aspekt af spillet. 
Er du interesseret så kontakt Kasper og læs mere på hans hjemmeside. 

https://www.kksport.dk/ 
28 83 73 30   - - -   info@kksport.dk 
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Klubmesterskab 
I 2018 var mesterskabet desværre plaget af få tilmeldinger og mange skader. 

Vi håber på en større tilslutning og ingen skader i år.  
 

Planen for afvikling af mesterskaberne vil igen i år kunne findes hjemmesiden,  
hvor du også løbende vil kunne følge med i resultater og stillinger. 

 
Mere om tilmelding sendes ud på mail senere på sæsonen. 

 

Finaledagen bliver i år lørdag d. 7. september 2019. Sæt X i kalenderen nu! 
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Kontingent 2019-2020 
Børn/juniorer op til 18 år:  350,00 kr. pr. år. (Inkl. træning) 
Seniorer/veteraner: 700,00 kr. pr. år. 
 

Kontingentet er uændret for både ungdom og seniorer. 
 

Du betaler som hidtil via bankoverførsel. 
Kontingentet skal være betalt senest tirsdag d. 9. april 2019. 

Husk at skrive navn og medlemsnummer ved overførsel. 
Reg.nr.: 0040    Kontonr.: 4435607832 

 
Bemærk at både indmeldelse og udmeldelse skal ske via hjemmesiden. 

 
www.stensvedtennis.dk -> Medlemsskab 

 

Vintertræning 
Som en del af dit kontingent tilbyder Stensved Tennisklub indendørs tennis i Langebæk Hallen. 

Se mere på hjemmesiden. 
 

www.stensvedtennis.dk -> Vintersæson 
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Bolde 
Det bliver nu nemmere at købe bolde gennem klubben. 

 
Alle fra bestyrelsen kan nu udlevere bolde i klubben og betalingen bliver snart nemmere. 

Nu kan du nemlig snart betale via MobilePay. 
Desværre har MobilePay noget behandlingstid på at få os oprettet. 

Vi forventer at kunne modtage MobilePay fra primo maj og sender en mail ud når det er klart. 
 

Prisen i 2019 er 70,00 kr. pr. rør (4 bolde).  
Kontakt en fra bestyrelsen for at købe bolde. 

 
www.stensvedtennis.dk -> Om Stensved Tennis -> Bestyrelsen 

 

Koder 

Klubben har kode på dørene til klubhuset og banerne. Ligeledes har vi nøglebokse til brug af 
boldkanon samt hvis man skal spille tennis i Langebækhallen i weekenden. 

På døren til banerne og døren til klubhuset sidder der en elektronisk kodelås. Begge døre åbnes 
med samme kode. Koden ændres som hovedregel ved starten af den nye sæson og udsendes i år til 

medlemmerne pr. mail når kontingentet er betalt. Kontingent skal være betalt senest 9. april. 

Koden kan blive ændret igen i løbet af året hvis der bliver behov. 
I sådanne tilfælde sender bestyrelsen mail ud med den nye kode. 

Koder er selvfølgelig kun gældende for foreningens medlemmer, og må under ingen 
omstændigheder gives videre til andre. Dette kan medføre eksklusion af klubben. 
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Reservation af baner 
Banerne reserveres for 1½ time pr. gang. 

  
Al reservation af baner foregår via klubbens elektroniske bookingsystem. 

Bookingsystemet tilgås ved at gå ind på klubbens hjemmeside og følge linket i toppen “Book en 
bane” eller ved at gå direkte ind på www.tennistid.com 

 
Når du melder dig ind i klubben får du tilsendt vejledning til hvordan du booker baner. 

Hvis du ikke betaler dit kontingent bliver der lukket for din adgang. 
Skulle der mod forventning opstå problemer så kontakt klubbens web-ansvarlige. 

 
 

www.tennistid.com 
www.stensvedtennis.dk -> Book en bane 
www.stensvedtennis.dk -> Om Stensved Tennis -> Bestyrelsen 
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Boldkanonen 

Klubben investerede, med hjælp fra private sponsorer og kommunen, i 2015 i en ny og væsentligt 
mere avanceret boldkanon end den gamle vi havde. Denne har været flittigt brugt lige siden. 

Da det er et avanceret maskineri og har en vis værdi, skal man have en introduktion for at må 
anvende kanonen. Mere om dette samt retningslinjer for booking mm. på hjemmesiden. 

 
www.stensvedtennis.dk -> Boldkanon 

 

Generelle bookingregler 

Retten til en booket tid fortabes, hvis spillerne ikke er klar  
senest 10 min. efter det reserverede tidspunkt.  

 
Bliver man forhindret i at benytte reserveret bane,  

skal man så vidt muligt slette sin reservation så andre kan benytte tiden. 

Bestyrelsen har ret til at reservere banerne til turnering, træning og andre arrangementer. 
Bestyrelsen anstrenger sig for, at dette er på plads i så god tid som muligt. 
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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, da lysanlægget er meget dyrt at have tændt. 

 
 

Opstartsturnering 
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 alt efter tid og lyst. 

Der bliver sendt mail ud når vi nærmer os. Men sæt X i kalenderen allerede nu. 

Vi starter lørdag d. 4. maj 2019 kl. 10.00 

 
www.stensvedtennis.dk -> Turneringer -> Opstartsturnering 
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Referat af generalforsamling i 
Stensved Tennisklub 

afholdt i klubhuset søndag d. 24. februar 2019 kl. 14.00 
 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere  
Hans Iversen blev valgt. 
 

2. Formandens beretning 
Kim Skovgaard fremlagde sin beretning som bl.a. omhandlede et pænt fremmøde til 
standerhejsning og opstartsturneringen. Desuden blev nævnt et klubmesterskab som i år var ramt 
af en del afbud og grundet flere rækker uden tilmeldte havde lidt huller i løbet af programmet for 
finaledagen.  
Boldkanonen bliver brugt flittigt men er blevet skadet igen. 
Tirsdagsrotation er fint besøgt. 
Medlemstallet er nogenlunde stabilt – måske lidt for nedadgående. Bestyrelsen overvejer 
eventuelle tiltag. 
Vi har fået vores længe ønskede nye hegn på siden af bane 1. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab samt budget 

Grundet fravær af klubbens kasserer (Martin Hartmann) gennemgik Per Jørgensen årets regnskab. 
Trods et lille underskud for året har klubben stadig en pæn beholdning. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Indkommende forslag 
Ingen forslag modtaget. 
 

5. Valg af bestyrelse 
På valg er: 
Kim Skovgaard (ønsker genvalg) 
Martin Hartmann (ønsker genvalg) 
Både Kim og Martin blev genvalgt. 
 

6. Valg af 2 suppleanter 
På valg er: 
1. suppleant: Brian Nielsen (ønsker genvalg) 
2. suppleant: Helen Grønager (ønsker genvalg) 
Både Brian og Helen blev genvalgt. 
 

7. Valg af revisor 
Tom blev valgt som revisor på ulige år. 
Hans er revisor på lige år. 
 

8. Evt. 
a. Træning 

Susanne Hansen efterlyste en ny hjælper til ungdomstræningen.  
Interesserede bedes melde sig til bestyrelsen. 
Lars Christensen meddelte at han umiddelbart gerne hjælpe fra 17.00 til 18.00. Bestyrelsen 
takker mange gange og tager det med i planlægningen af den nye sæson. 
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b. Brug af Facebook 
Hans Iversen foreslog mere brug af Facebook til at nå ud til medlemmer og nye 
medlemmer. 
 

c. Introvideo 
Susanne Hansen foreslog at der kunne laves en introvideo som viser hvor hyggeligt og sjovt 
det er at spille tennis i Stensved. Også for ungdommen. 
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Bestyrelsen 2019 

 
Formand 
 

Kim Skovgaard Hansen 
Olsbjergvej 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 40 51 08 77 
kim@kimskovgaard.dk 
 

 

Kasserer  
 

Per Jørgensen 
Hermelinvej 12 
4760 Vordingborg 
Tlf. 50 89 49 34 
pej@frese.dk 
 

 

Web-ansvarlig Jakob Lorentzen 
Kastanievej 44 
4773 Stensved 
Tlf. 25 13 54 75 
lorenzzz@gmail.com 
 

 

Bestyrelses medlem Martin Hartmann 
Algade 61A, 1. t.h. 
4760 Vordingborg 
Tlf. 27 66 82 61 
bjoernhartmann@hotmail.com 
 

 

Bestyrelses medlem Bjarne Malmros Jensen 
Marienbergvej 7, 2. tv. 
4760 Vordingborg  
Tlf. 40 13 37 66  
1234bmje@gmail.com 
 

 

Suppleant Helen Grønager 
Strandvej 19B 
4771 Kalvehave 
Tlf. 40 44 88 59 
hgkalvehave@post.tele.dk 
 

 

Suppleant 
 
Brian Banke Nielsen 
Hørvænget 25 
4760 Vordingborg  
Tlf. 22 23 31 54  
nielsenbrian86@gmail.com 

 

 

www.stensvedtennis.dk -> Om Stensved Tennis -> Bestyrelsen 
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