
Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.  

Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette 

velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har planlagt for det kommende år. Vi håber, at dette 

kunne inspirere tidligere medlemmer til at genoptage spillet på det røde grus. Vi åbner banerne i løbet af 

april, det afhænger af vejret og den eksterne hjælp vi har til klargøring af banerne. Så snart banerne bliver 

meldt klar af Hans, vil der komme en besked ud til alle sidste års medlemmer og blive givet besked herom 

på vores hjemmeside. 

Betaling og holdtilmelding 

For at kunne booke og benytte banerne skal man oprette en profil (nye medlemmer opretter og gamle 

medlemmer ajourfører)og have betalt kontingent. Dette gøres online på http://hogtennis.klub-modul.dk 

Der findes en detaljeret beskrivelse på vores hjemmeside af hvorledes man opretter sig som medlem og 

melder sig til hold. Følg denne, så skulle det gå glat. Opstår der alligevel problemer kan man rette 

henvendelse til vores webmaster og bestyrelsesmedlem; Ib Hesselberg. Kontakt information på Ib:  

hes@hog-hinnerup.dk, mobil: 28267301 

Kontingent 

Kontingent skal betales inden man kan benytte/booke banerne. 

Vi har besluttet at beholde kontingentsatserne fra sidste i år.  

For juniorer/unge (født i intervallet 1990 til 2008) er prisen 400 kr., men deltager man i ungdomstræningen 

koster det yderligere 200 kr., som betales når man tilmelder sig et junior- eller ungdomshold. 

 For seniorer er kontingentet 800 kr. Heri er inkluderet eventuelle træningstilbud.  

NYT: 

På generalforsamlingen blev der stillet forslag om at medlemmer af andre tennisklubber, kan få et ”billigt” 

medlemskab i HOG, hvis de har en HOG medlem, som de gerne vil spille med på vore baner. Vi åbner derfor 

muligheden for et sådan ”dobbelt medlemskab”, som vil koste 200 kr. De kræver, at bestyrelsen får en eller 

anden form for dokumentation for medlemskab af en anden tennisklub. Henvendelse til IB Hesselberg, for 

denne mulighed. 

Standerhejsning 

Standerhejsningen bliver i år lørdag den 30. april klokken 10.00, på vort anlæg. 

Til standerhejsningen vil der blive serveret en kop kaffe og et rundstykke, som kan indtages medens 

bestyrelsen præsenterer den kommende sæsons tennistilbud og vore instruktører. 

Det digitale banebookingssystem vil blive demonstreret for dem der ikke er bekendt med dette. 
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Tag ketsjeren med; forhåbentligt er det godt vejr og vi kan få gang i de vinterrustne arme. 

Arbejdslørdag 

Lørdag den 16. april er der arbejdslørdag i tennisklubben hvor der vil være fokus på at gøre anlægget klart 

og indbydende til den forestående sæson. Vi håber, at der kommer rigtig mange så vi kan få taget et godt 

ryk. 

Vi mødes kl. 9.30, arbejder et par timer og slutter af med lidt at spise.  

Medbring gerne haveredskaber og værktøjskasse. Har nogen en trailer må i meget gerne tage denne med. 

”Tennissportens dag” 

Samme dag som der er standerhejsning er der officiel ”Tennissportens dag” i hele landet og således også i 

HOG tennis. Det vil komme til at foregå fra kl. 11.30. Her vil alle nye potentielle nye medlemmer kunne 

komme og prøve at slå til en tennisbold og spille lidt ”sjovt” tennis.  Vi håber at det vil inspirerer potentielle 

nye medlemmer til at melde sig ind i klubben efterfølgende. 

Kender i nogen der kunne tænke sig at spille tennis, men ikke endnu er blevet medlem, så gør dem 

opmærksom på denne mulighed. Dagen vil blive annonceret rundt omkring på ”strategiske” steder. 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen består i år af: 

Lars Larsen: Formand og ansvarlig for ungdomstræning 

Margrethe Olesen: Kasserer, børneattester (afløste Lars Norengaard) 

Hans Knudsen: Bane ansvarlig 

Ib Hesselberg: It, banebooking og arrangementer 

Charlotte Henriksen: Pr, ansøgninger til fonde 

Træningstilbud-børn-unge 

Mindste årgang som kan være med er årgang 2010. Man skal altså fylde 6 år i løbet af 2016 for at kunne 

være med.  

U8, U10 og nystartede U12 har træningstid mandag og onsdag fra 16.30 til 17.30. Ved tilmelding til 

træningshold skal man tilmelde sig; ”Unge 1”.  

Øvede U12, samt U14 og U16 har træningstid mandag og onsdag fra 17.30 til 18.45. Ved tilmelding til dette 

træningshold skal man tilmelde sig; ”Unge 2”. 



For ungdomsspillere fra 16 år og op og meget øvede U16 spillere er 2 baner reserverede mandag kl. fra 19-

20.30. Der vil også komme seniorer fra turneringsholdene på dette tidspunkt. Gruppen hedder ved 

tilmelding ”Ungdom”. 

Første træning for alle junior/ungdomshold er mandag den 2 maj.  

Da vi helst skal have fordelt spillerne, så der er nogenlunde lige mange på banerne i unge 1 og unge 2, kan 

det godt være at vi ændrer lidt på fordelingen i de 3 træningsgrupper når vi har set hvor mange der 

tilmelder sig.  

Vær opmærksom på, at man ved tilmelding, først skal oprettes som medlem (400kr) og derefter tilmeldes 

et træningshold (200 kr). 

 Kontakt gerne Lars Larsen, 23639995, hvis i er i tvivl om hvilket hold i hører til.  

Turneringer/stævner 

Vi samarbejder med Hadsten og Kristrup tennisklubber om at arrangere en ”minitour” for nye og letøvede 

juniorer. Herudover giver vort medlemskab i  JTU adgang til forskellige endagsstævner.   

I skrivende stund arbejdes der på en ambitiøs sommer Junior tour, som henvender sig til dem som har 

spillet tennis et par år og som gerne vil ud at udfordre sig selv, i en uformel konkurrence form. Vi  (HOG, 

Hadsten, Silkeborg tennisklubber) håber på at få ca. 10 østjyske klubber med i denne tour så der bliver 

mulighed for at komme ud at spille mange gange i løbet af sæsonen. Det vil blive spillet med både, orange, 

grøn og gule bolde. 

For det mest øvede og seriøse juniorer er der mulighed for at deltage i JTU´s  regions-holdturnering. Der 

skal 2 til et hold som skal spille 5-6 kampe mod andre klubber. Hvis man melder sig til dette skal man være 

klar til at spille alle kampene.  

Tennisskole 

Vi regner med/håber på at gennemføre en tennisskole i uge 26 (mandag til onsdag). 

Mere information om disse juniortilbud senere. 

Voksne 

JTU turneringshold 

Der er blevet tilmeldt 2 seniorhold til JTU´s herreturnering. Vores bedste hold er spiller i Serie 1, og 

andetholdet er tilmeldt i Serie 3. 

Skulle der være nogle mænd derude, som har lyst til at være med til spille holdkampe (6 kampe på 1 

sæson), så kontakt Ulrik Svendsen (ulrikfenger@gmail.com, 23967840) eller Lars Hauer Larsen (lhl@hog-

hinnerup.dk, 23639995). På serie 3 holdet kan de fleste være med og alle som har lyst må endelig melde 

sig. 
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De som er i truppen til disse to hold har træningstid onsdag aften fra kl. 20. Tilmelding på hjemmesiden 

gruppen ”Voksne3/JTU”. Træningen ledes af Ulrik Svendsen. 

Voksenintroduktion 

I forlængelse af ”Tennissportens dag” tilbyder vi ”Voksenintroduktion”, som er et tennisintroduktionsforløb 

udviklet af JTU/DTF til voksne begyndere. Der gives 8 timers introduktion til tennis. Du kan låne en ketsjer, 

mens du går til voksen introduktion og melder du dig ind i klubben herefter kan du beholder ketsjeren.  

Prisen vor voksenintroduktionen er 300 kr. og inkluderer en ketsjer hvis du melder dig ind i klubben 

herefter.  

Voksenintroduktionen afholdes 3., 10., 17., og 24., maj, 18-20. 

Tilmelding og betaling sker på http://www.hogtennis.klub-modul.dk/, under ”events”.  

Let øvede motionister 

Disse har som sædvanligt træningstid onsdag fra 18.45 -20. Instruktør: Lone Møller. 

 Holdet har ønsket et ekstra kvarter, i forhold til de sidste år og dette er blevet imødekommet. 

Tilmelding på hjemmesiden: hold ”Onsdag 18.45-20”. 

 Første træningssession er onsdag den 4. maj. 

Tirsdags-udfordring 

Vi forsætter som sidste år hver tirsdag fra 20-22, åbent for alle der har lyst til en gang hyggelig tennis med 

skiftende modstandere/partnere. Vi hører ofte at det i tennis er et problem for nogle, at man mangler en 

makker eller måske savner nogle at prøve en ny modstander/makker end de normale tennispartnere. Vi 

håber derfor, at det vil kunne give et par ekstra medlemmer hvis anlægget en gang aften om ugen var 

reserveret til alle der har lyst til en gang uforpligtende tennis med mod/med forskellige partnere. Man 

møder op, ser hvem der dukker op, og finder passende partner(e)/modstander(e). Denne aften er ikke 

tiltænkt for nybegyndere, men for dem som kan spille en god gang motionstennis.  Man må meget gerne 

møde op med sin(e) faste makker(e) og spille med dem, men kan blot ikke reservere banerne og man skal 

være åben overfor at spille mod/med andre. Der kan både spilles single og double. 

Vi evaluerer denne nyskabelse efter en måneds tid, og hvis der ikke er fyldt på banerne, vil vi enten 

indskrænke eller eventuelt lukke ned for denne aktivitet.  

Tidspunkt: Tirsdag fra 20-22. Første gang tirsdag den 3. maj.  

Selv om der ikke er ”mødepligt” så tilmelder man sig alligevel til gruppen ”tirsdagudfordring”. Det gør det 

muligt at kommunikere nemt med alle tilmeldte. 

Senior 60+. 

Den ældre del af medlemsskaren har anlægget til rådighed fast hver tirsdag og fredag fra 9-12. Man 

behøver ikke en fast makker for at være med. Man spiller med dem der kommer og der er fokus på motion 
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og godt samvær, som slutter af med kaffe/brød eller øl/sodavand. Tilmelding sker via hjemmesiden: 

http://hogtennis.klub-modul.dk under hold tilmelding (Senior 60+). 

Første session er tirsdag den 2. maj. 

Arrangementer/turneringer 

Som sædvanligt vil der blive arrangeret et double-arrangement i forårssæsonen. Det er endnu ikke fastlagt 

hvilke dato dette kommer til at foregå. 

Som sædvanligt er der mulighed for at deltage i DGI´s turneringer, på forskelligt niveau. Lars Hauer Larsen 

(formand) koordinerer tilmeldingen til disse turneringer, så kontakt ham, hvis i er interesserede. 

Klubmesterskaber 

Som noget nyt bliver klubmesterskaber afholdt inden sommerferien. Slutkampe bliver den 18-6. Alle 

spillere fra turneringsholdene deltager som udgangspunkt, men andre kan også være med. Mere 

information om klubmesterskab på et senere tidspunkt. 

Er der blandt medlemmerne lyst og kræfter til at lave flere arrangementer er man meget velkommen. 

Kontakt blot bestyrelsen.  

Klubhus 

Vi håber på, at vort klubhus vil blive holdt pænt og rent af dem som bruger det. Det vil sige, at vi ikke har en 

fast/betalt rengøringshjælp. Så derfor:  Forlad klubhuset efter brug, lidt pænere end da du kom. Vi vil i 

bestyrelsen sørge for at der er rengøringsmaterialer i skabet, således et dette ikke skal være en 

undskyldning.  

Boldmaskinen 

Vi har fået ombyttet (gratis) den ”mandagsmaskine som vi købte for 2 år siden (finansieret af 

”Idrætsparkens Fond”), og som har været mere i stykker end funktionel, så vi håber at dette er sæsonen 

hvor vi kan få gavn at den. Klubbens medlemmer kan få adgang til at benytte den sidste år indkøbte 

boldmaskine hvis man er fyldt 18 år. Det kræver dog at man har fået en instruktion i at bruge denne. Vi vil 

demonstrere maskinen forbindelse med standerhejsningen. 

Vi ses til arbejdslørdag og standerhejsningen  

Bestyrelsen 
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