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Kære medlemmer af Holbæk Tennis & Padel Klub 

 

Coronasituationen 

Tak til alle for jeres forståelse og tålmodighed i forhold til Corona og de særlige forholdsregler, vi alle må 

tage, og afsavn i forhold til det sociale undervejs. 

Alle former for træning for hold og grupper i klubben er nu tilladt igen. Det er dog stadig vigtigt at 

overholde de generelle krav om afstand og hygiejne med afspritning af hænder osv.  

 

Den bedste banemand, banerne, fejning, vanding og blæsten 

Vi kan med glæde meddele, at vi har indgået en aftale med Holbæk Sportsby omkring vedligehold af baner. 

Det indebærer, at Ramiz Skiljo per 1. juli 2020 er blevet genansat i klubben for at fortsætte i en årrække. 

Vi har en stor fordel i, at banerne i Holbæk Sportsby vandes aften og nat, og at vi har en af Danmarks 

allerbedste banemænd til at sørge for vores grusbaner. MEN det er meget vigtigt, at vi alle sammen 

hjælper med at holde dem gode. Se nedenfor hvordan eller spørg en fra klubteamet, hvis du er i tvivl. 

 

Vinden 

Når det blæser, er vinden bl.a. grundet manglende læbeplantning ubarmhjertig. Derfor SKAL banerne 

vandes grundigt i blæsevejr og når det er tørt og solrigt. Det kan gøres med sprinklerne, som aktiveres ved 

dørene. Hvis det er meget blæsende, så det er svært at styre sprinklerne, så brug slangerne. 

Banerne skal altid fejes, og det skal gøres helt ud til ca. 30-40 cm fra hegnet, så gruset bliver fordelt ind på 

banen igen. Ved at feje helt ud mod hegnet undgår vi også ukrudt på banen og holder overfladerne rigtig 

gode og jævne. Det er altså IKKE NOK kun at feje selve banen ud til linjerne. Det tager 2 min. ekstra at gøre 

det ordentligt, så det forventes. 

Linjer fejes KUN før brug og ALDRIG efter spil. Der skal helst ligge grus på linjerne, når der aften- og 

natvandes, da vi ellers risikerer at linjerne løsner sig. 

De indendørs tennisbaner 

Underlaget vil i ugerne 28 og 29 blive repareret/omlagt pga. problemer med afskalning mv. I de 

efterfølgende to uger 30 og 31 vil underlaget skulle hærde/tørre op, og der vil ikke være adgang til 

tennishallen i hele denne periode. Banerne er booket til vedligehold. 

For en god ordens skyld skal vi ved samme lejlighed gøre opmærksom på, at kun indendørs tennissko med 

flade såler er tilladt i tennishallen. Grussko og andet udendørs fodtøj er bandlyst i tennishallen, når 

indendørsbanerne igen kan tages i brug.  
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Forlig, pavillon, læbeplantning og turneringskontor 

Bestyrelse og klubteam er i øjeblikket i dialog med Holbæk Kommune og Holbæk Sportsby om 

udmøntningen af det forlig, der i april 2020 blev indgået mellem Kommunen og Sportsbyen. Til efteråret – 

forventet i september 2020 - vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til udmøntningen. Klubben har 

fokus på turneringskontor inde, læbeplantning ude samt opførelse af pavillon til at opfylde de åbenlyse 

behov, vi har som en af de største foreninger, der har til huse i Sportsbyen – behov, som vi fra starten for 

mere end 5 år siden vedholdende har fremført.  

 

Markedsføring på sociale medier som Facebook og Instagram 

Som klub forsøger vi at bruge færrest mulige midler på at markedsføre klubben, vores aktiviteter og skønne 

fællesskaber. Omvendt er det også vigtigt at tiltrække nye medlemmer. I de seneste år har vi gjort en stor 

indsats for at gøre os meget synlige på bl.a. Facebook og blev sidste år nr. 2 i Supertennisligaen på 

Facebook af ALLE klubber i Danmark. I år ligger vi efter det første halve år nummer 7. 

I antal medlemmer af klubben er vi nu på 740, og der kommer dagligt nye medlemmer til. 

Vi vil gerne nå endnu bredere ud, og du kan hjælpe. På Facebook skal du bare ”Synes godt om” siden, 

”Like” og meget gerne kommentere opslag. Du må også meget gerne sende indslag fra jeres aktivitet på 

tennis- og/eller padelbanerne til Carsten på 3010 0458 eller klubchef@holbektennis.dk . 

Er du interesseret i selv at deltage i markedsføringen af klubben på Facebook, Instagram eller på anden 

måde, kontakt Carsten. 

 

Sommerkampagne på introkontingent og -træning 

Sæsonen er kommet godt i gang, og vi er pr 3. juli 2020 hele 740 medlemmer i klubben. Hjertelig 

velkommen til alle jer nye medlemmer og tak til jer, som tager godt imod nye medlemmer. Vi har plads til 

en del flere og lancerer hermed primo juli en sommerkampagne med seniorkontingent på 500 kr. for resten 

af udesæsonen til 15. oktober 2020 eller 1250 kr. for helårsmedlemskab frem til 1. maj 2021 for alle nye 

medlemmer. For juniorer og ungseniorer er de tilsvarende introkontingenter på 275 hhv. 700 kr. Desuden 

kan man for 300 kr. få 3 timers intro og 1 Tecnifibre ketsjer. Hvis I kender nogen, der vil i gang med tennis 

eller padel, så bed dem kontakte Carsten på klubchef@holbektennis.dk  eller Preben på 

bogholder@holbaektennis.dk. 

 

Klubturnering 2020 

Klubturneringen indendørs blev brutalt stoppet af Coronavirusudbruddet. Turneringsudvalg og klubteam 
har sammen besluttet, at vi slår den igangsatte turnering sammen med udendørs i 2020. De resterende 
puljekampe afvikles på egen hånd inden 31. august. Finalerne spilles herefter forventet i weekenden 4-6. 
september. I samme weekend spiller 1. holdet i 1. division hjemme mod B93, og man kan slå to fluer med 
et smæk ved både at spille selv og se tennis på højeste niveau.  

mailto:klubchef@holbektennis.dk
mailto:klubchef@holbektennis.dk
mailto:bogholder@holbaektennis.dk


NYHEDSBREV JULI 2020   
 

 

 

Sommerlejre for juniorer 

Den første juniorlejr blev afviklet med 35 børn i uge 27. Vi holder næste sommerlejr i uge 32 lige inden 

skolerne starter igen. Tilmelding her: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9d7nVg28_hQP5YLAdZ6wpsVdZT5E1SRilHBpeIhuampuJjg/vi

ewform. 

 

Holdkampe i Coronatiden 

Det er ikke tilladt for frivillige og klubledere selv at sørge for mad. Men færdiglavet mad fra caféen er 

tilladt. For både at støtte vores café i Sportsbyen og samtidig gøre det nemmest muligt for holdkaptajnerne 

på vores 15 forskellige hold, vil der til hjemmekampene i udesæsonen 2020 være sportsboller til spillerne. 

Udlevering af sportsboller, sodavand, øl og bolde aftales på sædvanlig vis med klubchef Carsten Højerslev 

på 3010 0458 eller klubchef@holbaektennis.dk. 

Grundet udskydelser i foråret er der i weekenderne en del holdkampe. Der er gode muligheder for at 

komme og heppe på Holbæks hold. Følg med i begivenheder og banebooking for at se spilletidspunkter for 

de forskellige hold. 

 

Senioraktiviteter 

Udover de allerede annoncerede aktiviteter med seniortræning d. 8/7 og 9/7 samt DGI sommercamp d. 18-

25. juli, vil vi annoncere nogle ”2i1” doubleturneringer i både tennis & padel. 

 

Padelhold 

I august 2020 vil vi tilmelde et eller flere padelhold til holdturneringer, så hvis du er interesseret i at spille 

padel på et af disse klubhold bedes du sende en mail med niveau til Carsten på mail 

klubchef@holbæktennis.dk med angivelse af dit spilleniveau og mærket i overskriften med PADELHOLD 

2020. 

 

Sponsorer 

Vi er i både klubteam og bestyrelse klar over, at vinden er et stort problem. Vi arbejder som nævnt på, at 

den krævede beplantning bliver etableret til efteråret, men vi er afhængige af kommunens og Sportsbyens 

indsats og processer (tempo tingene sker i). 

Som I kan se på tennisanlægget, har vi allerede fået opsat nye vindskærme for vores sponsorer Danbolig, 

Spar Nord og VW. De gamle vindskærme gør stadig nytte, så de hænger andre steder på anlægget. Vi kan 
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stadig godt arbejde for at få flere sponsorer og dermed hængt flere skærme op. Så hvis det kunne være 

interessant at blive sponsor i klubben eller I f.eks. er en gruppe, som sammen vil sponsorere en vindskærm 

med ”Holbæk Tennis & Padel Klub” på, så kontakt Carsten på 3010 0458 eller klubchef@holbaektennis.dk.  

 

Generalforsamling 2020 

Der blev d. 28. juni indkaldt til den coronaudskudte generalforsamling, som afvikles i Holbæk Sportsby d. 

19. August 2020, kl. 19. Sæt kryds i kalenderen. 

 

 

100 års jubilæum 

Og så må vi ikke glemme, at det er 100 år siden, at klubben så dagens lys. Det planlægger vi at fejre med et 

brag af en fest lørdag d. 3. oktober 2020. Så det er vigtigt at få sat kryds i kalenderen allerede nu. Festen vil 

blive afholdt i Holbæk Sportsby, og invitationer udsendes efter sommerferien. 

Vi ønsker alle medlemmer en rigtig god sommerferie 

 

 

Bedste hilsner 

Klubteam og bestyrelse 
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