
MEDLEMS INFO 2019
Kære tennismedlemmer - nye og gamle 
Velkommen til tennissæsonen 2019. I år har bestyrelsen valgt at udgive en folder, hvor denne 

sæsons aktiviteter fremgår. Her får du overblik over aktiviteter, men husk, at du altid kan gå på 

klubbens hjemmeside, eller kontakte medlemmer af bestyrelsen, hvis du søger oplysninger. 

Vi har valgt at få 2 af banerne klargjort af professionelle folk. De to andre baner og klubhuset, 

håber vi du vil være med til at klargøre. Kom og deltage bare 1 time eller hvad der passer ind i dit 

program. Vi serverer morgenmad og frokost.

Med håb om en god tennissæson 

Med venlig hilsen bestyrelsen

Nybegyndere - Gratis prøvetime
Hvis du har lyst til at prøve at spille tennis, men er i tvivl, om du vil 

melde dig ind, tilbyder klubben gratis prøvetime. Mød op til træning 

for nybegyndere der afholdes hver tirsdag kl. 18-19. Læs mere på 

www.rytennis.dk om de meget fordelagtige tilbud til nye medlemmer. 

Forårsklargøring
Har du en time eller to, så kom 

til klargøring af baner, klubhus 

og udearealer i Påsken 

torsdag 18. april kl. 8:30-13:00  

fredag 19. april kl. 8:30-13:00

Tilmelding: på hjemmesiden under EVENT.

Standerhejsning
Lørdag den 27. april kl. 13.00 

Vi mødes, formanden holder 

tale, flaget hejses, og der vil 

være forfriskninger. 

Tag gerne din ketcher med! 

Efter standerhejsning arrangerer vi fællesspil.

Boldmaskine 
Klubben har en boldmaskine som alle seniorer må benytte. Maskinen står på 

bane 3, så derfor må du booke den bane, hvis du vil benytte boldmaskinen. 

Kontakt Kim Sørensen på 20464768, hvis du gerne vil have en introduktion til, 

hvordan den betjenes.

Kontingent 
Du kan allerede nu betale kontingent. Gå til www.rytennis.dk og klik på ikonet: 

TILMELDING KONTINGENT.

Når du har betalt kontingent, kan du booke baner og tilmelde dig til træning. 

Hvis du vil sikre dig en plads til træning, er det en god ide at være i god tid. 

Kontaktpersoner til Ry Tennisklub
Torben Svejgård, Formand info@rytennis.dk  2360 0495

Torben Antonsen, Bane & Anlæg antonsentorben@gmail.com 5361 1148

Peter Thomsen, Kasserer path@gefiber.dk   6170 6834

Lærke Klitgaard, Junior- og familieudvalg laerkeholm@yahoo.dk  2440 7487 

Kim Sørensen, Bane & Anlæg  brand.112@live.dk  2046 4769 

Tennissportens Dag 4. maj kl 11:00 - 13:00
DGI og lokale tennisklubber arrangerer over hele landet 

Tennissportens Dag, der skal skabe opmærksomhed om 

tennissporten for at tiltrække nye medlemmer. 

Alle er velkomne den dag. Inviter gerne en ven, nabo eller 

et familiemedlem med. Husk, at du kan få gratis tennisbolde, 

hvis du skaffer et nyt medlem til klubben. 



Hverv et nyt medlem og få gratis tennisbolde
Vi vil meget gerne have flere medlemmer i klubben og vil gerne have din hjælp.

Hverver du et nyt medlem, belønner vi dig med 2 rør bolde. Kontakt Peter 

Thomsen og oplys navn på det nye medlem. 

Træning

 Øvede og nybegyndere
Træning foregår hver tirsdag kl. 16:30-18:00.

Cheftræner: Nicolas Jones med hjælpetrænere 

Nanna Holm Jensen og Olaf Kamper

Andre Aktiviteter

 Tennisskole
Ry Tennisklub tilbyder i samarbejde med tre 

naboklubber 3 tennisskoler: 

Skanderborg:  29. juli – 2. august

Hørning:  5. august – 7. august 

Odder: 1. juli – 4. juli

Alle skolebørn i  Ry kan deltage, hvor man 

måtte ønske det. Kontakt Lærke Klitgaard 

24407487, hvis du kunne tænke dig at deltage.

 Klubmesterskaber
Klubben arrangerer klubmesterskaber, der 

afsluttes med finaler 31. august, og hvis det er 

dårligt vejr, søndag 1. september

Træning
 
Igen i år tilbyder vi familietennis hver torsdag 

kl. 17:00 -18:00.

Til familietennis kan også de små fra 5 år være 

med. Familietennis er god, hyggelig, sjov og 

sund aktivitet, som familie kan være sammen 

om. 

Henover vinteren har trænerholdet Frank 

Porsborg, Lærke Klitgård og Nanna Holm Jen-

sen været på kursus, hvor de har lært mange 

nye og sjove øvelser og nye metoder. Det kan 

deltagerne glæde sig til. 

 

Andre Aktiviteter 

 Spil&Spis for familietennis 
4 gange i løbet af sæsonen afslutter vi træ-

ningen med gratis aftensmad. Det er 9.  maj, 

6. juni, 25. august og 29. september. Tillmel-

dingen til Spil&Spis foregår på hjemmesiden 

under EVENT. 

Træning

Klubben tilbyder træning på  forskellige ni-

veauer. Nybegyndere møder blot op til første 

træning. Andre skal betale kontingent og 

tilmelde sig træning for at kunne deltage.

 Træning - Nybegyndere
Træning er gratis og foregår tirsdag kl. 18:00 - 

19:00. Første træning er 30. april. Du møder 

bare op. Husk sportssko. Ketcher og bolde 

låner du af klubben. 

Trænere: Nicolas Jones og Frank Porsborg

 Træning Let øvede / spillere med  
 1 - 2 års erfaring
Træning foregår tirsdag kl. 19:00 - 20:00. 

Første træning er 30. april. 

Træner: Frank Porsborg

 Træning øvede 
 Spillere med flere års erfaring, der gerne 

vil forbedre sit grundspil. Se hjemmesiden for 

træningstidspunkter.

Træner: Frank Porsborg

 Træning meget øvede 
 Træning foregår søndag kl. 10:00 - 12:00. 

Første træning er søndag den 5. maj

Træner: Torben Hocksdahl

Andre Aktiviteter

 Fællesspil for alle
Hver tirsdag kl. 10:00 -12:00. Tilmelding er 

ikke nødvendig -  bar´ mød op.

 Drop-in tennis [alder 16 +]
Hver torsdag kl. 19:00 - 21:00 (kl. 18:00 - 

20:00). Jævnbyrdige kampe tilstræbes, så spil-

lerne inddeles efter niveau. Tilmelding er ikke 

nødvendig -  bar´ mød op.

 Klubmesterskaber
Klubben arrangerer klubmesterskaber, der 

afsluttes med finaler 31. august, og hvis det er 

dårligt vejr, søndag 1. september.

 Tennistræf med naboklubber
Dametræf i Hørning 26. maj. Herretræf i 

Beder-Malling 2. juni. Læs mere om arrange-

menterne på hjemmesiden. 

 Holdturneringer
Der tilmeldes formodentlig to hold til Jysk 

Tennis Unions turnering, hvor der afvikles hyg-

gelige matcher mod andre klubber. 

 Andre sociale arrangementer
I løbet af sæsonen planlægges nogle éndags 

sociale tennisarrangementer samt en sommer-

fest. For datoer - hold øje med hjemmesiden.

Senior [ alder: 18 +  ] Junior [ alder: 8  - 17  ] Familietennis [ alder: 5+]


