
Tennisudvalget og tennistrænerne vil gøre deres 

bedste for, at 2022 bliver en god sæson - med jeres 

hjælp. 

 

 

Bente Weibel, 3042 1864, nb_weibel@hotmail.com 

 (Formand  - hovedbestyrelsesmøder - baner - diverse)                               

Hanne Berthelsen, 3028 8805, hanne55bv@gmail.com 

(Næstformand - banevedigehold- diverse ) 

Hagen Jørgensen, 9125 4390, hagenj22@gmail.com   

(Banevedligeholdelse og diverse) 

Niels Weibel, 3042 1948, nb_weibel@hotmail.com   

(Banevedligeholdelse, indkøb samt diverse)   

Jan Bruun, 2057 4075, farmandbruun@hotmail.com      

(Banevedligeholdelse og diverse)                                               

Husk online booking af baner. 

TENNISUDVALGET 2022: 

TENNISTRÆNERE 2022: 

 

Sisell Larsen, 4059 7550, larsen.sisell@gmail.com 

Benjamin Jakobsen, 2299 3656, bjakobsen@gmail.com  

  

 

 

Velkommen til en ny 
tennissæson 

Foråret er kommet, og vi gør klar til 
en ny tennis sæson. 

Hvis vejret tillader det, er              
tennisbanerne gjort klar, så vi kan  

starte sæsonen med  

standerhejsning 23. april 2022 

Kl. 10-11.30. 

 Gå ind på ind på Gårslev Gymnastik-
forenings hjemmeside og tilmelde 

dig allerede i dag. 

Snak med venner, familien eller na-
boen og få en aftale om, at det kun-
ne være spændende at spille tennis, 
få motion og frisk luft.  

Har du ikke spillet tennis før, har vi 
nogle få ketsjere, du kan låne i star-
ten, ligesom man kan købe tennis-
bolde ved henvendelse til en fra be-
styrelsen.  

HUSK tennissko, fejning af baner efter spil, 
og vanding af baner før spil i tørre perioder. 

VI ØNSKER JER EN GOD TENNISSÆSON  

 

Gårslev 
Tennis 2022 

mailto:larsen.sisell@gmail.com
mailto:bjakobsen@gmail.com


Velkommen til en ny tennissæson. 
Vi glæder os til at byde velkommen til en ny sæson i Gårslev Tennis. Vi har 
gjort et stort arbejde for at få banerne klargjorte til sæsonstart. Nu er det 
vores håb, at mange, nye og tidligere spillere, tager banerne i brug og vil 
nyde at mødes med én eller flere spillere, få frisk luft, god motion og sam-
vær med andre. Tennis er en sport, der henvender sig til alle aldre og spille-
re med forskellige forudsætninger. 

Sæsonstart. 
Sæsonen starter med standerhejsning lørdag den 23. april, hvor vi har rund-
stykker og kaffe på kanden samt juice til børnene. 

 Man melder sig til tennis og betaler kontingent via. Gårslev Gymnastikfor-

enings hjemmeside, og så er man klar til at spille. Hvis børn går til flere 

idrætsgrene i sommerhalvåret i GGF, er der et fælles kontingent på 350 kr, 

men husk at tilmelde jer ved begge idrætsgrene. 

ONLINE BOOKING. 
1. Gå ind på Gårslev Gymnastikforenings hjemmeside,  

2. gå ind på : tennis, her findes en meget overskuelig vejledning. 

Når du har tilmeldt dig tennis, kan du booke banerne her: 

Tennisbane 1 - "Fynske Bank"  

Tennisbane 2 - "Dagli´Brugsen Gårslev" 

Her findes også en vejledning. 

Kontingent 2022: 

Børn 0-18 år:     kr. 200 (hvis man kun spiller tennis) ellers 350kr 

Voksne 18- 60 år     kr. 550 

Pensionister 60+:     kr. 400     

Familie (børn og 2 voksne) kr. 1200. En fantastisk mulighed for, at 

familier kan have gode, sjove og sunde timer sammen. 

I år får alle børn, der er tilmeldt tennis senest den 20 maj en 

bluse med logo og navn velvilligt sponseret af 3TECH. 

Gæstespillere 

Der er mulighed for at spille tennis i GGF som gæst. (50kr pr. gang) Der spil-

les med et medlem, som booker banen via hjemmesiden, og gæstespilleren 

betaler med MobilePay nr.: 70138 og skriver: Gæst-tennis eller lægger pen-

ge i postkassen i tennishuset. 

Træning 2022: 

Vi kan også i år tilbyde træning til både 

børn mellem 8 og 18 år og voksne. 

Trænerteamet er igen i år de dygtige 

tennisspillere og trænere,  Sisell Lar-

sen og Benjamin Jakobsen  Vi 

håber, rigtig mange vil tage imod tilbud 

om træning, hvilket kan være med til, 

at man får større glæde af tennisspillet resten af livet. Træningerne kan også 

medføre, at man får lavet spil-aftaler, så man får god udnyttelse af banerne. 

 Træningsstider børn (min. 8 år): 

Onsdage kl. 16.30-17.30. Op-
start 4. maj  

OBS. Børnetræningen følger skolernes 
ferie og helligdage 

Der er voksentræning:  
 

kl. 17.30-18.30 følgende datoer: 
den 1. juni, den 15. juni, den 24. 
august. (minimum 2 deltagere) 
 

Trænerne kan kontaktes på flg. tlf.nr:   

Benjamin 2299 3656 

Sisell  4059 7550 

https://www.conventus.dk/dataudv/www/booking.php?idv1=1&idv2=08:00&idv3=23:00&idv4=21865&idv5=2071&navn=skjul&ressourceliste=vis&banebooking=vis&login_boks=vis&handelsbetingelser=vis&engine_error=vis&alt_farver=skjul
https://www.conventus.dk/dataudv/www/booking.php?idv1=1&idv2=08:00&idv3=23:00&idv4=21929&idv5=2071&navn=skjul&ressourceliste=vis&banebooking=vis&login_boks=vis&handelsbetingelser=vis&engine_error=vis&alt_farver=skjul
http://gaarslev.dk/style/ckfinder/userfiles/files/Tennis%20-%20on%20line%20booking.pdf

