
SEEST TENNIS UDENDØRSSÆSON 2021  

 

 

Kære medlem af Seest Tennis! 
 
Det går mod lysere tider, og det betyder heldigvis at vi snart må begynde at klargøre banerne til 
udendørssæsonen 2021.  Venligst se mere nedenfor - vil kunne godt bruge din hjælp et par timer: 
 

Klargøring af baner:  
Bestyrelsen vil meget gerne have en hjælpende hånd fra medlemmer og deres familiemedlemmer til 
klargøring af banerne.    Vi har afsat fredag 9/4 kl. 16:00 samt lørdag 10/4 kl. 10:00 til at klargøre 
banerne.  Vil I skrive til Christian Orbesen på 28490399 såfremt I kan afse et par timer, så vi kan 
koordinere hvor mange personer, der deltager.   Klubben sørger for lidt godt at spise og drikke til 
arbejdet. 
 
Banerne er officielt åbne igen fra 15. april (i forventning om der ikke er mere nattefrost).  Specielt i 
starten af sæsonen er banerne lidt “sårbare” indtil gruset er blevet trådt godt til.  Derfor gælder der 
nogle meget vigtige regler for alle, så vi alle kan nyde godt at gode baner hele sæsonen: 
 

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

fra yderst til inderst.  
- Stregerne behøves IKKE at blive fejet, da det kan fjerne grus under linjerne, og dermed 

gøre linierne løse. 
 
Skulle I opleve at der er en løs linie eller lignende, så kontakt bestyrelsen. 
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Kontingent 2021: 
I lighed med tidligere år fortsætter vi det attraktive kontingent, dvs. følgende priser er gældende for 
hele 2021 sæsonen: 
 

● Børn (0-17 år): 250 kr. pr. person. 
● Voksen (18-59 år): 400 kr. pr. person. 
● Senior (over 60 år): 300 kr. pr. person. 
● Familie (2 voksne og 2 børn under 18 år): 800 kr. pr. familie. 

 
Medlemmer fra 2020-sæsonen vil automatisk få tilsendt en mail ca. 1. april, med opkrævning af 
kontingent, som bedes betalt senest 15. april (inden der spilles første gang). 
 

Coronavirus: 

Ja, vi er desværre ikke ovre det endnu.  Men det gode er vi gerne må spille, med nogle få 
retningslinjer, som også hænger ved banerne. 
 

 

Side 2 



SEEST TENNIS UDENDØRSSÆSON 2021  

 

Træning:  
Der vil den kommende sæson som udgangspunkt ikke være juniortræning. 
 
I maj og juni vil der fortsat være Drop-In-Tennis om søndagen klokken 10-13.  Kom forbi og prøv 
tennis, eller find dig en ny makker at spille med. 
 
 

Online banebooking: 
Sidste år startede vi op med online banebooking, og dette fortsætter også i 2021.  På den måde er der 
langt større fleksibilitet om at kunne booke baner. 
 
For at booke kræver det blot man første gang tilmelder sig, og derefter kan man booke, ændre, 
slette sin egen booking online fra PC, mobil eller tablet.  Nemt og lige til. 
 

 

Link til banebooking (gem det eksempelvis som genvej på din mobil): 
https://www.supersaas.dk/schedule/SeestTennis/Bane_Booking 

 
 

Sådan gør du første gang du logger ind: 
Opret en ny brugerkonto: 

 
Udfyld felter markeret med * og klik “Opret”. 
Hvis du er i tvivl om dit medlemsnummer, så skriv en besked til bestyrelsen her: 
http://seestboldklub.dk/kontakt-tennis/ 

Side 3 

https://www.supersaas.dk/schedule/SeestTennis/Bane_Booking
http://seestboldklub.dk/kontakt-tennis/


SEEST TENNIS UDENDØRSSÆSON 2021  

 

 
 
 
Du er nu logget ind, og kan booke en bane en time ad gangen ved at klikke på dato / tidspunkt. 
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Vær opmærksom på: 
- Der kan kun laves en booking ad gangen pr. medlem. 
- Der kan bookes alt mellem 06:00 – 21:00, 55 minutter ad gangen. 
- Så snart tiden er gennemført, kan der bookes igen. 
- Der kan bookes både Bane 1 (blå booking, mod grusbanen), og Bane 2 (rød booking, mod 

Krolfbanen) 
- Kalender kan synkroniseres med din kalender, hvis du ønsker det.  
- Du kan få tilsendt e-mail bekræftelse, hvis du ønsker det. 
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Boldmaskine & “garage” til maskinen 
Der er ny blevet bygget et fint lille skur til boldmaskinen, som vi beder alle passe godt på.  Boldmaskinen 

er frit tilgængelig hvis der er booket en bane, maskinen stilles pænt og ordentligt tilbage i skuret ved endt 

brug, samt sættes til opladning så den kan være klar til næste, der skal bruge den. 

Der hører omkring 100 bolde med til maskinen, så det er bare at gå i gang og få sved på panden. 

Maskinen kan programmeres til forskellige vinkler og hastighed, og altså dermed en perfekt 

træningsmakker! 
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Bestyrelsen 2021: 
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: 

● Jacob Mortensen 

● Charlotte Bertelsen 

● Christian Orbesen 

● Miriam Pahl Inäbnit 

 

Sponsorer 2021: 
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. 
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Vi ønsker alle en skøn tennis-sæson med masser af godt spil på banerne. 

 

Mvh. Bestyrelsen i Seest Boldklub Tennis 

Charlotte, Miriam, Christian & Jacob 

tennis@seestboldklub.dk 

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