
NYHEDSMAIL SÆSON 2020  
SEEST TENNIS 

April 2020 

 

Kære medlem af Seest Tennis! 
 
ENDELIG har vi fået lov til at åbne for udendørs tennis 2020.  Fra den 1. maj er banerne igen åbne for 
frit spil, indtil da vil bestyrelsen sikre sig at banerne får den sidste “finish” så de er faste, har nok 
grus, linjerne ligger godt osv. 
 
Her modtager du årets første nyhedsbrev, vi håber du finder det interessant.  Vi synes selv der er en 
ret god nyhed iblandt!   Når banerne åbner, følger der også nye retningslinjer med ift. Corona.  De 
bliver opsat ved banerne, og kan også læses her: 
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Træning:  
Vi gennemfører – i lighed med sidste år - træninger torsdage i maj (fra og med 14. maj) og juni, 
samt alle mandage i august og september startende kl. 16:00-17:30 for børn og unge.  I de 
efterfølgende to timer fra 17:30-19:30 vil banerne være forbeholdt de voksne som frit kan benytte 
banerne til spil.   
 
Desuden prøver vi i maj og juni med Drop-In-Tennis om søndagen klokken 10-13.  Kom forbi og prøv 
tennis, eller find dig en ny makker at spille med. 
 

Klargøring af baner:  
Banerne er i løbet af april blevet klargjort af bestyrelsen.  Specielt i starten af sæsonen gælder der 
nogle meget vigtige regler for alle, så vi alle kan nyde godt at gode baner: 
 

- Inden spil vandes banerne 
- Efter endt spil udjævnes og “trykkes” eventuelle huller godt til, inden der fejes i en cirkel fra 

yderst til inderst.  
- Der afsluttes med at feje streger. 

 
Skulle I opleve at der er en løs linie eller lignende, så kontakt bestyrelsen. 
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Nyhed 2020: 
Vi er super glade for at kunne informere, at vi i denne sæson har indkøbt en boldmaskine magen til 

denne.  En Spinfire PRO 2, hvori der kan lægges 100 bolde som kan programmeres til forskellige vinkler og 

hastighed, og altså dermed en perfekt træningsmakker! 

 

 

 

I løbet af de kommende uger vil vi få bygget et lille skur hvor boldmaskinen kan opbevares og oplades, 

når den ikke bruges. 

Bestyrelsen vender tilbage med retningslinier for brug.  
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Bestyrelsen 2020: 
Bestyrelsen for Seest Tennis består pr. 2019 af følgende personer, som I altid kan kontakte via mail på 

tennis@seestboldklub.dk eller via vores Facebook / Messenger: 

● Klaus Sørensen,  

● Jacob Mortensen 

● Charlotte Bertelsen 

● Christian Orbesen 

● Miriam Pahl Inäbnit 

Sponsorer 2020: 
Vi er glade for at kunne præsentere følgende sponsorer, som fortsætter fra sidste år.  Mange tak for Jeres 

støtte! 

- Add-on Products add-on.com 

- Sydvestjyllands Vinduescenter ApS svj-vinduescenter.dk 

- Den Engelske Pub denengelskepub.dk 

- P.J. Biler pjbiler.dk 

- IKON Klub & Erhverv ikon-ke.dk 

- GeoSyd geosyd.dk 

 

Husk også at melder du dig ind hos OK Benzin, kan du ved at nævne dit medlemskab hos Seest Boldklub, 
støtte klubben med 5 øre/liter, når der tankes.  
 
Skulle andre have interesse i et sponsorat, så kontakt venligst bestyrelsen. 

 

Vi ønsker alle en skøn tennis-sæson med masser af godt spil på banerne. 

Mvh. Bestyrelsen i Seest Boldklub Tennis 

Charlotte, Miriam, Christian, Klaus & Jacob 

tennis@seestboldklub.dk 

http://seestboldklub.dk/tilmelding-tennis/ 
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