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Velkommen til sæsonen 2020                        
 

Vinteren er forbi og foråret godt på vej, hvilket betyder, at en ny tennissæson snart begynder. Vi håber, I glæder jer 

rigtig meget til at komme i gang. 

 

Vi skal igen i år nok få nogle gode baner at spille på, for som sædvanlig gør mange medlemmer i disse dage et stort og 

frivilligt arbejde med at gøre banerne i stand. En stor tak til disse medlemmer, som sparer klubben, og dermed 

medlemmerne, for rigtig mange penge. 

 

Baneåbning søndag den 3. maj 2020, klokken 14  
Banerne skulle gerne være klar ovennævnte dato. Bliver vi færdige med klargøring af banerne tidligere, vil det blive 

bekendtgjort på hjemmesiden. Den officielle baneåbning bliver den 4. maj, hvor vi fra kl. 14 byder på en lille 

forfriskning, og forhåbentligt lidt tennisspil. 

 

Instruktions- og træningsmuligheder 
Vi fortsætter med vores populære træningsmuligheder, hvor deltagelse også i år vil være gratis. 

 

Fælles spil for alle   Mandage 17-18 -  første gang den 4. maj 

Børn og juniorer  Tirsdage og fredage   17 – 18.30 -  første gang den 5. maj 

 

Der kræves at der tilmelder sig minimum 4 spillere for at ungdomstræning gennemføres, da der er træner på. 

 

Der vil være mulighed for at låne en ketcher, hvis du lige skal prøve om tennis er noget for dig. 

 

Vi har i år igen ansat Ken Larson som træner for børn/juniorer. 

 

For at undgå uheldige situationer skal vi fremhæve, at det er et forældreansvar at aflevere børn. Gå med helt op til 

banerne for at sikre, at børn ikke kommer til at stå efterladte uden opsyn. 

 

Følg også med på hjemmesiden vedrørende eventuelle aflysninger og ferieperioder. 

 

www.bellingeif.dk 

 

Omklædningsrummet tæt på banerne får følgende åbningstider:  

 

Mandag – Torsdag  9,00 – 20,00 

Fredag - Søndag      9,00 – 16,00. 

 

Vores medlemstal er stagnerende vi opfordrer derfor alle medlemmer til at forsøge at skaffe flere medlemmer til 

klubben, da det er i alles interesse, at vi bliver flere om at dele udgifterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.bellingeif.dk/


Kontingent og opkrævning  
 

Beregn dit kontingent her: 
  

Kontingentpriserne 1. maj til og med uge 42 - 2020 er: 

Kontingenttype Antal I alt 

Senior (19 år og ældre), …………………………………….…………………...kr. 750   

Ungdom (13-18 år),…………………………………………………………….. kr. 525   

Børn (til og med 12 år)…………………………………………………………. kr. 325   

Rabatkontingent (samme familie). 2 voksne kr. 1.300, 1. barn kr. 250, 2. barn kr. 200,   

   3. barn kr. 150    

BEMÆRK: 

Depositum for nye adgangsbrikker (nyindmeldinger eller ved ombytning af brik) 

kr. 250 (heraf returneres kr. 150 ved aflevering af brikken) 

  

Betales i alt senest den 24. april 2020   

 

Betal ved bankoverførsel til Nordea     reg.nr. 2374 konto 8475236875 

 

HUSK! at angive navn, adresse og fødselsdato på alle, der betales for. 

 

Det er meget vigtigt at overholde ovennævnte betalingsfrist, idet din adgangsbrik til banerne 

først bliver aktiveret, når din indbetaling er registreret. Bemærk, at der kan gå op til en uge 

fra betaling til registrering og aktivering af adgangsbrik. 

 
Nye medlemmer melder sig ind via vores hjemmeside www.bellingeif.dk . Udfyld blanketten, som findes under 

menupunktet indmeldelse og kontingent, og send den som vedhæftet fil til bellingetennis@gmail.com. Hertil bedes 

ændringer til adresse, mail og telefon også meddelt. 

 

Adgangsbrik kan afhentes ved baneåbningen den 3. maj - ellers hver mandag (fra 4. maj) kl. 17-18 ved banerne. Har du 

problemer med at få afhentet din adgangsbrik, kontakt da Per Johansen 24 21 30 20. Husk at medbringe kvittering for 

indbetaling. 

 

Kun medlemmer kan benytte banerne. Der kan ikke medtages gæster gratis, men mod betaling af kr. 70 pr. time. 

Betaling foretages til ovennævnte konto. Mærk indbetalingen med navn og teksten gæstetime. 

 

Eventuelle spørgsmål omkring kontingent og betaling til bellingetennis@gmail.com,  

 

Banereservation: 
Bookning forgår på ophængte reservationsskemaer ved banerne. Skriv navne og medlemsnumre på de der skal spille, når 

du reserverer. Det vil som oftest ikke være nødvendigt at reservere bane, da vi i øjeblikket kun er knap 30 medlemmer.  

 

1 spilletimer er 50 min. + 10 min. til fejning og vanding m.v. 

Der kan reserveres 1 spilletime ad gangen (ny spilletime kan først skrives på efter overstået spilletime). 

Retten til reserveret spilletime fortabes ved 10 min. forsinket fremmøde. 

 

Banepasning 
Vi vil gerne opfordre medlemmerne til at efterlade banerne som man selv ønsker at modtage dem. HUSK AT VANDE 

INDEN DER SPILLES, en tennisbane har faktisk godt af meget vand. HUSK EN TUR MED TROMLEN GIVER 

GODE BANER OG GOD MOTION. TROMLING ER ISÆR VIGTIGT FØRST PÅ SÆSONEN. Kommer der ikke 

nogen umiddelbart efter jeres spil, så giv banerne en tur med sprinklerne. HUSK AT SLUKKE FOR SPRINKLERNE 

INDEN I GÅR, OG HUSK OGSÅ AT SIKRE AT LÅGEN ER LÅST, SÅ VI UNDGÅR UBUDNE GÆSTER!!! 

 

Vi glæder os til at se jer på banerne, og ønsker alle en god sæson. 

 

Peter Olsen (formand)  

    

Ken Larson  Per Johansen (kasserer) 

 

Karsten Nielsen 
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