
 
Gratis 
træning for 
børn hver 
Tirsdag! 

Vi har fået en rigtig god idé! 
Alle børn skal have mulighed for at prøve Tennis. 

Hver tirsdag, frem til sommerferien, er der gratis træning for børn. 
Vi stiller træner, ketcher, bolde og baner til rådighed for dit barn.  

 
Mød op første gang den 4. maj kl. 17:00 ved tennisbanerne.  

 
Intro/træning for unge og voksne fra kl. 18 hver Tirsdag! 

 
Solbjerg Tennis 

Sæsonen begynder med den årlige standerhejsning søndag den 25. april kl. 14.00. 
Mød op til denne hyggelige tradition og drik en kop kaffe sammen med dine tennisvenner, og få samtidig 

muligheden for at vinde et gratis kontingent til tennis i år 2010. 
 
 
Online booking 
Siden januar 2010, er de forskellige afdelinger under SIF, kommet med i et online booking system. 
Således også tennis. Tilmelding til sæsonen 2010 og reservering af spilletid, sker således på: www.solbjerg.halbooking.dk 
På hjemmesiden for Solbjerg IF Tennis under fanebladet ”Information” , er der udførlig instruktion om, hvorledes du tilmelder dig for den 
kommende sæson. 
Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. 
På dagen for standerhejsningen vil der være mulighed for at få hjælp til at tilmelde sig online. 
 
Kontingent 
Kontingent er uændret fra sidste år. Seniorer kr. 550,00  - Juniorer kr. 275,00 og børn 150,00 
 
Sponsorat ordning 
Som noget nyt tilbyder vi en sponsorat ordning. Alle der er tilknyttet et firma eller er selvstændige kan ved at firmaet laver en sponsor aftale 
med tennisbestyrelsen få et kontingent. Et kontingent for hele familien vil koste 1.500 kr. i sponsorat. Kontakt bestyrelsen for yderligere 
information. 
 
Instruktion 
Denne sæson byder igen på instruktion for alle. For begyndere er instruktion en forudsætning for at få fornøjelse af spillet med det samme. 
For øvede er det en god mulighed for at få genopfrisket greb og slag. Der bliver professionel instruktion hver tirsdag indtil sommerferien. 
Børn og juniorer  17.00 til 18.00 
Begyndere, voksne  18.00 til 19.00 
Spillere med lidt eller megen erfaring 19.00 til 20.00 
Voksne spillere skal tilmelde sig træningen via online booking. 
 
Bestyrelsen 
Formand:  Morten Fuur (tlf: 86929392) e-mail: morten@fuur.eu 
Kasserer:  Elsebeth Hinge (tlf: 86927520) e-mail: elsebeth@hingeweb.dk 
Sekretær:  Erik Reinholdt (tlf: 86926568) e-mail: l.ronlev@mail.tele.dk 
Baner  Preben Hald (tlf: 29935022) e-mail: phald@worldonline.dk 
Baner PR  Elsebeth Søndergaard (tlf: 27114470) e.mail: enss@sol.dk 
 

 

 
 


