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Gadstrup Tennis Club 2021 
 

Gadstrup Tennis er klar til ny sæson med træning – er du klar? 
 
Banerne er klar med net men uden windbreakere fra dd. Windbreakere vil blive sat op så 
snart vejret tillader det. Hold øje med hjemmesiden.  
 
Er du nybegynder, og har du lyst til at lære at spille tennis eller har du allerede spillet 
tennis, men har lyst til at blive bedre? Så har Gadstrup Tennis et godt tilbud til dig.  
 
Klubbens to tennisbaner ligger vest for Ramsøhallen og der er rig mulighed for at spille. Vi 
arrangerer både hygge-tennis og turneringer, og vi ser altid frem til at byde et nyt ansigt 
velkommen.  
 
Vi tilbyder træning de fleste lørdage i maj og juni måned kl. 10 -12. Tilmelding til Flemming 
– se kontaktinformationer nedenfor. Tilmelding er vigtig, da opstartsdato pt er uvis pga 
corona, - men du vil modtage besked, så hurtigt som muligt. 
 
Der er nogle forhold vi skal overholde ift. Sundhedsmyndighederne, når vi starter 
op. Der vil være opsat regelsæt, som skal læses og overholdes, før I starter med at 
spille. 
 
Meld dig ind i Gadstrup Tennis Club og få følgende fordele: 

• Træning på lørdage i maj og juni 
• Sociale arrangementer, herunder hygge-tennis hver tirsdag kl.  
• Ubegrænset brug af vores baner ved booking fra april til oktober 

 
Nye medlemmer skal kontakte formanden på nedenstående mailadresse med oplysninger 
om navn, adresse, fødselsdag, telefonnummer og mailadresse.  
 
Kontingent:  
200 kr. for børn og unge under 25 år.  
500 kr. for voksne eller 1.000 kr. for hele husstanden. 
Derudover tilbyder klubben et særligt seniormedlemskab, hvor medlemmer over 60 år kan 
benytte banerne på hverdage inden kl.16 for kun 200 kr. 
 
Hvis du vil ha’ en nøglebrik til banerne koster den kr.100,00. Husk at opdatere 
nøglebrikken ved hovedindgangen.  
 
Indbetaling af kontingent skal ske på Spar Nord 
Konto nr. 9309 - 6500026373 senest den 30. april 2021 
 
Bestyrelsen ser frem til nogle hyggelige timer på tennisbanerne i 2021 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Kontakt 
Flemming H. Jensen 
Formand 
gadstruptennis@gmail.com 
Tlf. 40 16 23 14 
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