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Formanden skriver 
 
Tennisspillere lever længere! 
Ja, det er der forskere, der mener at have påvist, så når nu dagene bliver længere, varmere, solen står højt på 
himlen, og GTK’s baner bliver klar til brug, er der endnu en god grund til at finde udendørsskoene og  
ketsjeren frem og mødes den 29. april. 
 
Her byder vi velkommen til: 

 Junior- og ungdomsspillere - der gøres, som I kan se i det følgende, meget for jer her i klubben!  

 Jer der er lidt ældre, men ikke vil kaldes seniorer, men som deltager i senioraktiviteterne (og ofte også 
banker seniorerne)! 

 Seniorerne og de lidt mere erfarne: Veteranerne! 

Og på en lidt anden led - velkommen til: 
 Jer, som helst vil bruge klubben til individuelt spil - vi sørger for, at der også er plads til jer, og har I 

en gang imellem lyst til at deltage i en eller flere af fællesaktiviteterne, er I meget velkomne! 

 Og så selvfølgelig også velkommen til jer, der tager for jer af alle de gratis aktiviteter, der tilbydes! 

 Og endelig velkommen til jer, der er nye i klubben - det er vigtigt for os, at I føler jer godt tilpas (vi 
vil jo gerne have, at I fortsætter mange år endnu ligesom de fleste af klubbens medlemmer).  

 
Programmet på åbningsdagen er helt traditionelt: 
 
  

 Kl. 9:00 byder klubben på morgenmad.  
 Herefter vil bestyrelse og udvalg beskrive den kommende sæsons aktiviteter og besvare spørgsmål. 
 Og når dette er sket, hejser vi GTK flaget og erklærer sæsonen for åbnet. 
 Herefter er der organiseret spil og spil-lege på alle tennisbaner og padelbanen frem til k. 11:30.                                            

Det er aktiviteter, hvor alle kan deltage -  dvs. både begyndere, let øvede, øvede, seniorer og juniorer. 
 Og efter 11:30 står anlægget åbent for selvorganiseret spil. 

Vi håber at starte på perfekt klargjorte baner, og at banerne forbliver OK sæsonen igennem. 
I den medlemsundersøgelse, der blev gennemført i efteråret (og som Mikkel skriver om senere), var der lidt 
utilfredshed med banerne i sidste sæson.  
Det har vi afsøgt forskellige muligheder for at rette op på - bl.a. at klubben via et eksternt firma selv skulle 
stå for vedligeholdelsen, det blev dog for dyrt. Så det er stadig Sportscentret, der gør dette, men med en tæt-
tere opfølgning, idet man bedes skrive en mail til banefejl@gladsaxetennisklub.dk, så snart man støder på en 
fejl, der bør rettes. 
 
Vi er et pænt antal medlemmer i GTK, men der kan godt være plads til lidt flere. 
 

Derfor gennemfører ungdomsafdelingen i år en ”Tag en ven med” aktivitet. 
Og herudover vil der være 3 ugers aktivitet for ungdommen: 2 uger med kommunens sommerferieaktiviteter 
(er for nye spillere) og 1 uge for klubbens egne spillere med støtte af en ekstern hovedtræner fra DGI. Det 
tiltrækker både nye medlemmer og holder på nuværende.  
 

Men også vi andre kan gøre en indsats på dette område. 
Vi er jo ligesom ungdommen de bedste ambassadører for klubben. 
I dette Setpoint er der derfor vedlagt et antal Flyers, som I hver især bedes uddele til potentielle nye 
klubmedlemmer. 
 
I forbindelse med vores standerhejsning er vi ligesom sidste år en del af den landsdækkende kampagne  
”Tennissportens dag” – og skulle der i den anledning dukke mulige medlemmer op, tager vi pænt imod dem.  
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Hvad angår vort klubhus, så skal I, der endnu ikke har en adgangsbrik, huske, at det er muligt at få en sådan 
mod et depositum på kr. 150. 
Skriv til brik@gladsaxetennisklub.dk, så går mailen til Willy, der giver nærmere instrukser. 
Brikken giver adgang til yderdør, hvis den skulle være låst, og til selve klublokalet. 
I klublokalet ved hæve/skydedøren står en spand med bolde, som er til fri afbenyttelse (max. 6 ad gangen), 
og på væggen over skuffemøblet er ophængt padelbats, som også er til fri afbenyttelse. 
Begge dele bedes returneret efter brug! 
Hæve/skydedøren er nu ikke længere forsynet med hængelås – så husk at lukke døren, hvis du har åbnet den! 
Regel: ”Den, der har åbnet døren, har også ansvar for lukning”. 
 
 
Vi håber på en rigtig fin udendørssæson med masser af godt vejr og godt spil, og vi bestyrelse, udvalg og      
trænere glæder os til at se jer alle sammen den 29. april, så vi sammen kan markere starten på sæsonen. 
 
Med venlig hilsen 
Peter Munk 
 
 
 

Og så giver vi ordet til vores kasserer: 
 

Kontingentindbetaling 
Nu skal der betales kontingent for årets tennissæson, som strækker sig fra 1.5.2017 til 30.4.2018 
 

Kontingentsatserne er følgende: 
Juniorer og ungdom (ikke fyldt 25 år den 1. maj 2017)                                      400,- kroner 
Seniorer (fyldt 25 år og derover den 1. maj 2017)                              800,- kroner 
Indskud ved indmeldelse kun for senior medlemmer                          100,- kroner 
 

Familierabat: 300 kr. for barn nr. 2, 300 kr. for barn nr. 3 o.s.v. (kræver samme bopæl). 
 
Frist for indbetaling er senest den 1. maj 2017 for nuværende medlemmer. 
Nye medlemmer får meddelt betalingsfrist i forbindelse med indmeldelsen. 
 

Det er vigtigt at ovenstående frist overholdes idet password til brug for banebookning slettes, hvis betaling 
ikke er registreret på dette tidspunkt, og genetablering vil i bedste fald tidligst kunne ske efter 1-2 uger. 
 

Kontingentet indsættes på klubbens konto: 0140 6872939472. Husk at angiver navn og medlemsnummer, 
så vi kan finde din indbetaling. Betaler du for dit barn, så skriv navnet på dit barn på indbetalingen, samt  
barnets medlemsnummer og ikke dit navn - det gør det lidt nemmere at registrere indbetalingen.  
  

 
E-mail adresse og øvrige data 
 
Vi bruger din E-mailadresse til fremsendelse af nyheder og Setpoint. 
Og vi bruger din registrerede postadresse, når Setpoint udsendes med post. 
 
Såfremt der er ændringer i din postadresse, e-mail eller dit telefonnummer så meddel venligst ændringen via 
mail til peter@vaever.com. 
 
 
Med venlig hilsen                                                                                                                                              
Peter Væver Petersen 
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GTK medlemsundersøgelse 
 
Vi foretog i slutningen af sidste år en brugerundersøgelse blandt GTK’s medlemmer.  
Formålet var at undersøge vores medlemmers tilfredshed med klubbens tilbud og organisation. Endvidere en 
god mulighed for at få en masse indspark til forbedringsområder. 
Vi bringer her nedenfor nogle konklusioner fra undersøgelsen. Vi har gennemgået undersøgelsens besvarel-
ser i både bestyrelsen og efterfølgende i udvalgene. Der var rigtig meget godt og konstruktivt input, som 
hjælper os til at forbedre GTK i lang tid fremover. 
Bestyrelsen takker alle jer (tæt på 100 personer), som deltog. 
Hele undersøgelsen kan findes på klubbens hjemmeside under hovedmenuen ”Om GTK” og undermenuen 
”GTK referater” (indtast den kode, som også bruges til at se medlemsinformation).  
Her finder du besvarelser til de enkelte spørgsmål. Da undersøgelsen var anonym, vil du ikke kunne finde 
folks individuelle svar. 
GTK’s bestyrelse har også udtrukket en vinder af gavekurven (som tak for deltagelse).  
Vinderen vil ved nærmeste lejlighed oppe i klubben modtage præmien. Den heldige vinder vil også blive an-
nonceret på vores Facebook/webside. 
 
Primære konklusioner: 
 

 GTK har en stor andel af loyale/langvarige medlemmer. 1/3 af GTK’s medlemmer har været medlem i >10år. 
Der skal gøres en indsats for at sikre, at den relativt høje andel (17%) af ”<1 år” medlemmer fortsætter med at 
blive i klubben.  

 Ældre seniorer udgør en høj andel af medlemmerne. Behov for kontinuerligt at styrke initiativer for at rekrut-
tere yngre medlemmer. 

 Fordelingen af tennis-niveau afspejler godt GTK’s nuværende målsætning om at være ”en klub for bredden”. 
Klubben har flest i kategorien ”øvet medlem”. Denne gruppe er kernen for GTK. Bare 12% er ”meget 
øvet/konkurrence”. Denne relativt lave andel kan skyldes GTK’s fokus og begrænsede udbud mht elite-træ-
ning, hold-deltagelse i større turneringer etc. 

 De fleste medlemmer kommer forbi klubben relativt ofte i løbet af sæsonen. De mest hyppige besøgere (15%) 
er der 10+ gange/md. 

 GTK’s medlemmer er relativt aktive. Ca. halvdelen er medlem af en anden sportsklub.                                    
Under 10% er også medlem af anden tennisklub. 

 GTK’s medlemsskare deltager for at ”motionere” og ”blive bedre til tennis”.                                                     
Ca. halvdelen er også medlem pga det sociale miljø.  

 Over 80% deltager i GTK’s arrangementer. Må vurderes at være vigtigt at prioritere mange arrangementer for 
at trække folk op i klubben. Ca. 1/5 er medlem for selvstændigt at arrangere spil. Skal sikre denne gruppe har 
tilpas muligheder for at booke baner 

 De mest populære arrangementer er i) Sociale arrangementer, ii) Seniortræning, iii) RITA 
 De højst scorende områder er: i) Elite træning, ii) GTK’s ledelse & udvalg, iii) Udbuddet af udendørs træning 
 De lavest scorende områder er: i) Udbuddet af indendørs træning, ii) Kvaliteten af udendørs baner 
 Omfanget af sociale arrangementer er passende. Brugerbetaling er på acceptabelt niveau 
 Meget blandet hvilket GTK medium medlemmer anvender eller kender til. GTK skal fremover overveje en 

tydeligere strategi mht anvendte medier (e.g. 50% kender ikke Facebook site) 
 Meget positiv indstilling til at forblive medlem i GTK til næste sæson…. Så det er jo godt! 

Det skal tilføjes, at undersøgelsen indeholdt mange ekstra kommentarer og forslag. De er ikke medtaget i 
denne korte opsummering, men forhåbentlig vil I kunne se flere nye tiltag blive iværksat allerede i kom-
mende udendørssæson. Så alt input er blevet taget seriøst og forsøgt prioriteret på bedst mulig vis. 
 
Med venlig hilsen                                                                                                                                               
Mikkel Pilemand 
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Ungdomsafdelingen 
 

Vi starter udendørssæsonen med standerhejsning lørdag d. 29. april kl. 9.00.  
Her gennemgår vi årets program og spiser fælles morgenmad. Hvis vejret tillader det derefter spil. 
 
 
NYHEDER: 
 
 I denne sæson kan du komme til at spille i weekenden.  

Mød op i weekenden til ”Lørdags-Hugo” fra kl. 14-16.  
Her kan øvede juniorer deltage i double, udfordring eller lignende spil sammen med klubbens seniorer og 
veteraner. Hvis du er i tvivl om dit niveau, så spørg din træner.  
De deltagere, som er mødt op, arrangerer selv.  
Der er ikke en træner tilstede men ofte en fra klubbens bestyrelse for at sætte det i gang.  
 
 

 ”Tag-en-ven-med” til træning og vind en biograftur for to!  
Vi vil gerne have endnu flere ungdomsmedlemmer til klubben. Derfor starter vi en ny ordning i foråret. 
Hvert medlem kan tage en ven med pr. gang.  
Vennen skal selvfølgelig deltage seriøst i træningen.  
Medlemmet får så en lodseddel pr. medbragt ven i løbet af måneden. Vi trækker så lod om en biograftur 
for to blandt de uddelte lodsedler!  
 

 

 For at integrere nye medlemmer hurtigere prøver vi i år med en ”Intro-eftermiddag”  
lørdag 20. maj kl. 12.30-14.00.  
Her kan nye medlemmer (alle aldre) møde hinanden og et par medlemmer fra bestyrelsen vil give en   
introduktion til klubbens mange aktiviteter.  
 

 

 Sommerferie. Ville det ikke være fantastisk med en uges intensiv træning for at virkelig forbedre sit       
niveau i løbet af sommerferien? 
Vi arrangerer for første gang en uges tennis for GTK’s egne ungdomsspillere aldersgruppe 10-16 år.     
Det bliver afholdt i samarbejde med DGI og en ekstern hovedtræner samt en af GTK’s egne                
hjælpetrænere.  
Enten uge 26 (26.-30. juni) eller uge 32 (7.-11. august). Fra kl. 9-15 i ugens 5 hverdage.  
Der vil blive opkrævet et deltagergebyr for at hjælpe med finansieringen af ekstern træner.  
Vi undersøger, hvilken uge flest af jer kan deltage.  
Vi kan være op til ca. 16 spillere.  
Mere info om dette senere via Facebook og vores webside. 
 

 
Husk! Tilmeld dig vores Facebook side (søg på ”Gladsaxe Tennis Klub”).  
Så er du sikker på at få al information i tide. 
og evt. også besked hvis træningen er aflyst pga dårligt vejr el. lign.! 
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 Her en oversigt over kommende træning og arrangementer: 
 

Træning 
 

Mandage og onsdage kl. 16:00-18:00 
 
Træningen er opdelt i 3 hold:  

   7-10 år - alle 
 11-18 år - begyndere/let øvede 
 11-18 år - øvede 

Træningsdatoer: 
 Forår:    uge 18 - 25  (1. maj – 21. juni) 

 NYHED: Sommerferie-træning: uge 26 (26-30 juni) eller uge 32 (7-11 august) 

 Efterår:  uge 32 - 39 (7. august – 27. september) 

 
Turneringer 
 

Barn & voksen turnering:   
Søndag 21. maj, kl. 13:00-15:30 
Klubbens klassiker. Ungdomsmedlemmer spiller double med en voksen.  
Den voksne behøver ikke være medlem. Klubben sørger for frugt, kage og drikke.  
Tilmelding opslås i klubhus og på Facebook nogle uger forinden. Pokaler uddeles. 
 
Forårsturnering:   
Søndag 11. juni, kl. 13:00-15:00 (11-18 år) 
Mandag 12. juni, kl. 16:00-18:00 (7-10 år, i træning) 
Turnering for klubbens egne spillere. Bliver opdelt efter alder, så det bliver sjovt for alle.  
Tilmelding opslås i klubhus og på Facebook nogle uger inden. Medaljer uddeles. 
 
Tennisolympiade, rundbold og hygge:   
Lørdag 26. august 16:00-19:00 
Hygge-eftermiddag/aften. Vi starter med at lave en sjov tennisolympiade, derefter en gang familie-rundbold.  
Vi afslutter med at spise sammen.  
Forældre må meget gerne deltage i rundbold samt efterfølgende spisning.  
Flere detaljer følger, når datoen nærmer sig. 
 
Klubmesterskaber:   
Onsdag 13. september, kl. 16:00-18:00 (7-10 år, i træning)  
Søndag 17. september, kl. 13:00-15:30 (11-18 år) 
Vi afrunder sæsonen med de traditionelle klubmesterskaber.  
Der opdeles i aldersgrupper. Tilmelding opslås i klubhus nogle uger inden. Medaljer uddeles. 
 
DGI turneringer:   
Datoer bekræftes løbende via emails og Facebook  
Klubbens øvede spillere spiller mod andre klubber. Der spilles med blødere bolde – afhængig af aldersklasse.  
GTK trænere og ungdomsudvalg skal nok minde spillere om at deltage.  
 
 
På vegne af ungdomsudvalget 
Mikkel Pilemand 
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Seniorafdelingen 
 

Seniorafdelingen byder velkommen til udendørssæsonen 2017. 
 
Sæsonen starter som tidligere nævnt med standerhejsning lørdag d. 29. april kl. 9.00 med fælles morgenmad .  
 
Hvis banerne er OK, vil vi efter standerhejsningen og morgenmad tage banerne i brug og spille udfordring og 
evt. doubler.   
 
Vi håber at se mange af klubbens medlemmer til både træning, turneringer og sociale arrangementer i den 
kommende sæson. 
 
 
Træning 
 
Onsdage  
Træningen er opdelt i 2 niveauer. 
Let øvede : kl. 18:00 – 19:30 
Øvede  : kl. 19:30 – 21:00 
Trænere : Anders, Stefan og Oliver 
 
Der er træning i flg. uger 
Forår : uge 18-26    
Efterår : uge 31-39 
 
Lørdage  
Begyndertræning (for medlemmer over 18 år)  
Kl. 10:00 - 12:00  
Trænere: Bent Kristensen og Peter Munk 
Ved træningen tages der fat på alle tennisspillets grundlæggende elementer, og træningen er således egnet 
både for de, der er helt nye, og de ikke så øvede, der gerne vil have opfrisket deres tennis-færdigheder. 
 
Der trænes i flg. uger 
Forår : uge 18-24  
Efterår : uge 31-38 
 
 
”Intensiv træning” 
 
For øvede spillere tilbydes der tirsdage kl. 18-21 i maj/juni måned og august/september måned specialtræ-
ning. Træningen ledes af Ali Shabib i maj/juni og Rasmus Gråskov i august/september.   
 
Interesserede tilmelder sig de antal tirsdage, som ønskes enten mellem 18.00-19.30 eller 19.30-21.00.  
Det koster 50 kr. pr. gang, som indbetales til kasseren, når seniorudvalget har fordelt de tilmeldte.  
Man kan ikke regne med, at få alle ønsker opfyldt, da der højst vil kunne være 6 spillere pr. træningspas.  
Tilmelding på mail senest søndag d. 23 april.  
 
Mailadresse: tilmelding@gladsaxetennisklub.dk. 
 
Ved alle tilmeldinger skal der skrive tydelig navn, klubnummer og mailadresse!!! 
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TURNERINGER 
 
DGI Søndagstræf 
Der spilles 6 søndag formiddage, fra kl. 8.30-12, hvor der bliver mulighed for kampe mod spillere fra andre 
klubber på både udebane og hjemmebane. 
Et klubhold består af 4 herrer og 4 damer.  
Man mødes kl. 8.30, hvor der spises fælles morgenmad og herefter spilles der doublekampe, herredouble, 
damedouble og mixdouble.  
 
Denne turnering er forbeholdt øvede spillere.  
Seniorudvalget sætter sammen med Claus det bedste hold blandt de tilmeldte.  
Endelig kampprogram udsendes fra DGI midt i april, og seniormedlemmer vil herefter modtage en mail med 
spilletidspunkter og tilmeldingsprocedure til Claus (claus.sylvest@hotmail.com). 
 
Gladsaxe tennisturnering 
Sidste sæson blev tennisturneringen med de 3 tennisklubber i Gladsaxe (AB, BTK og GTK) aflyst.  
Vi håber, at denne turnering i år bliver gennemført.  
Nærmere besked på mail, når vi ved mere. 
 
Klubmesterskab GTK 2017 
Klubmesterskaber vil blive afviklet i løbet af august og september måned med finaler d. 30.9. 
Der vil år blive sat nogle tidsfrister på, hvornår 1. runde, 2. runde, osv. skal være færdigspillet. 
Tilmelding kommer til at foregå via internettet.  
Nærmere besked om tilmelding senere. 
 
 
 
 
RITA, HUGO og Lørdags-HUGO  
 
Sæsonstart mandag d. 1. maj.  
 
Hver mandag og torsdag hele sommersæsonen igennem spiller vi  
RITA (” RIGTIG INTENSIV TENNIS ARRANGEMENT”) og HUGO (”tennis for HELT UNGE, GAMLE og OLDINGE”) 
Rita og Hugo er vores populære - Kom og spil med for alle tennis interesserede.  
 
Tiderne for begge dage er fra kl.18-20.  
Det er lagt an på, at vi skal lære med- og modspillere at kende, så man har en god chance for at arrangere 
egne kampe og blive et kendt ansigt i klubben. 
 

For at understrege det sociale i dette arrangement har vi fælles spisning en gang hver måned (første mandag 
og torsdag i måneden) både til Rita og Hugo.  
Det koster 20 kr. pr. gang, som betales til ”tovholderen”.  
For dette beløb serveres pizza og vin og vand. Sæsonstart mandag d. 1. maj. 
 

Nyt i denne sæson er Lørdags Hugo fra kl. 14-16, hvor alle er velkommen, (helt unge, gamle og oldinge) 
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SOCIALE ARRANGEMENTER 
 
GTK’s morgenmadsturnering 
Lørdag den 24. juni kl. 09:00 – 12:00. 
GTK’s morgenmadsturnering er en uformel sammenkomst for alle klubbens medlemmer.  
Vi starter med en lækker fælles morgenmad, og derefter spilles der tennis for alle, der har lyst til det. 
 
Vin-smagning 
Dette arrangement afholdes lørdag den 12. august. 
Vi starter med at spille forskellige former for udfordring og doublekampe fra kl. 15:00-18:00.  
Efter spillet vil der være fællesspisning med grillpølser med div salater, og Brian (medlem af GTK),  
vil præsentere os for forskellige vine.  
Arrangementet er for alle seniorer.  
 
 
Klubfesten 
Årets klubfest afholdes lørdag den 30. september, hvor der op til festen  
arrangeres en handikapturnering.  
I løbet af dagen spilles klubmesterskabsfinaler. 
Reservér allerede datoen nu, så du ikke misser denne begivenhed.  
 
 
På vegne af seniorudvalget 
Mogens Lyhne 
 
 
 

Klubbens Facebook-side 
 

HUSK, at klubben har en Facebook-side. Søg på Gladsaxe Tennis Klub på Facebook. 
Hvis du endnu ikke er tilføjet, vil det være en rigtig god ide at gøre det. Rigtig mange informationer kan  
sendes over Facebook (aflysning af Rita/Hugo og træning mm. - der inviteres her til div. arrangementer og 
turneringer. Du kan få en notifikation, når der er nye opslag i gruppen.book).  
  
Det er slet ikke så svært. Opret en Facebook-profil på www.facebook.com 
Tryk på Opret ny konto 
Angiv dit navn og din e-mailadresse eller dit telefonnummer 
Angiv dit køn, din fødselsdato og en adgangskode (man skal skrive sin fødselsdato, da man skal være 13 år 
for at oprette en profil. Man kan efterfølgende slette fødselsdatoen i Facebook). 
Tryk på Opret profil 
Når dette er gjort, skal du bekræfte din mailadresse eller telefonnummer. Facebook sender enten en mail eller 
en SMS. 

 

 
Med venlig hilsen                                                                                                                                               
Mogens Lyhne 
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Veterantennis 
 

Veterantennis afvikles hver mandag kl. 10-12 hele året. 
Der er ingen tilmelding, Man møder blot op. Spillet organiseres sådan, at alle så vidt muligt kommer til at 
spille med spillere på samme niveau. Der spilles double og udfordring plus padel for de, der ønsker det. 
Der er ingen nedre aldersgrænse, men er du under 60 år, vil du betragtes som ung. 
 

 
På veteranernes vegne 
Gisle Ag 
 
 
 
 
 
Padel 
 

GTK har begrænset reservationsret til padelbanen. 
 
Banen kan reserveres: 
mandag kl. 10-12 
onsdag og torsdag kl. 16-21 
lørdag kl. 10-14. 
 
På øvrige tidspunkter må man godt spille på banen, hvis den er ledig,  
men altså uden at kunne forhåndsreservere den. 
Banen reserveres på samme måde som tennisbanerne. 
 
GTK har ingen organiseret træning i padel.  
Som medlem af klubben kan man gratis låne padelbats og bolde.  
Det kræves dog, at man har anskaffet sig en låsebrik til klubhuset, hvor udstyret opbevares. 
 
Lørdag d. 3. juni vil vi prøve at afvikle en padelturnering for klubbens medlemmer.  
Nærmere information følger senere. 
 
Med venlig hilsen                                                                                                                                              
Gilsle Ag 



 11 

 
Gladsaxe Tennis Klubs bestyrelse, udvalg og trænere  
 

BESTYRELSE 
Formand:  
Peter Munk, tlf. 51 60 33 48. E-mail: petermunk95@gmail.com  
 
Næstformand & ansvarlig for Veteran – og Padelafdeling:  
Gisle Ag, tlf. 25 67 74 28. E-mail: gisle.ag@gmail.com  
 
Bestyrelsesmedlem & Kasserer:  
Peter Væver Petersen, tlf. 60 68 62 89, E-mail: peter@vaever.com 
 
Bestyrelsesmedlem & Sekretær:  
Sonja Aasted, tlf. 22 11 65 39, E-mail: bsaasted@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem & ansvarlig for Hjemmeside og Bookningssystem:  
Federico Festino, tfl. 22 54 77 02.  E-mail: myfest@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem & Seniorudvalgsformand:  
Mogens Lyhne, tlf. 26 73 47 55, E-mail: mogenslyhne@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem & Ungdomsudvalgsformand:  
Mikkel Pilemand, tlf. 20 70 13 67. E-mail:pilemand5@msn.com  
 
Suppleant til bestyrelsen: 
Anders Roy Christiansen, tlf. 51 37 13 05, E-mail: anders@roysoft.dk  
 
UDVALG 
Seniorudvalgsmedlemmer:  
Liselotte Astrup, tlf. 61 62 34 75. E-mail: liselotte.astrup@ft.dk 
Bent Aasted, tlf. 51 48 94 48. E-mail : bsaasted@gmail.com 
Lars Magnussen, tlf. 22 27 10 32, E-mail: larspm@maglar.dk 
Ungdomsudvalgsmedlem:  
Thomas Taul, tlf. 23 25 35 69. E-mail: thomastaul@gmail.com 
 
TRÆNERE 
Ungdomstrænere  
Anders Roy Christiansen, tlf. 51 37 13 05, E-mail: anders@roysoft.dk 
Stefan Hansen, tlf. 30 66 29 67, E-mail: stefan@ibsa.dk  
Josephine Robins, tlf. 39 66 14 68, E-mail: josephine_robins@yahoo.dk 
Signe Hørlyk Nielsen, tlf. 39 67 12 49. E-mail: signe@toppen1.dk 
Mathilde Pilemand, tlf. 29 16 14 28 E-mail: mathilde.pilemand@gmail.com 
Ludvig Pilemand, tlf. 23 35 27 28 E-mail: ludvig.pilemand@gmail.com 
Tobias Ovi, tlf. 24 82 60 25 E-mail: tobias@ovi.dk. 
 

Seniortrænere  
Anders Roy Christiansen, tlf. 51 37 13 05, E-mail: anders@roysoft.dk 
Stefan Hansen, tlf. 30 66 29 67, E-mail: stefan@ibsa.dk  
Oliver Lykke Honoré, tlf. 40 75 09 42, E-mail: oliverlykke@gmail.com 
  

Begyndertrænere (Seniorer)  
Bent Kristensen, tlf. 21 77 68 33. E-mail: bekr16@gmail.com  
Peter Munk, tlf. 51 60 33 48. E-mail: petermunk95@gmail.com  
 

Padeltrænere 
Gisle Ag, tlf. 25 67 74 28. E-mail: gisle.ag@gmail.com  
Willy Pedersen, tlf.: 38 89 90 12. E-mail : wjp@privat.dk | 
Peter Munk, tlf. 51 60 33 48. E-mail: petermunk95@gmail.com  



 12 

 

 

 

GTK tidsplan   
Dato tidspunkt dag Aktivitet 
    

Ungdomsafdeling   
    
Træning og fællesspil   
29/4 09:00-11:30 lørdag Morgenmad, Standerhejsning, spil og spillege 
1/5-19/6 & 7/8-25/9  16:00-18:00 mandage  Træning i 3 hold (styrke og aldersopdelt) 
3/5-21/6 & 9/8-27/9 16:00-18:00 onsdage Træning i 3 hold (styrke og aldersopdelt) 
6/5-17/6 & 12/8-23/9 14:00-16:00 lørdage Lørdags Hugo for øvede spillere 
20/5 12:30-14:00 lørdag Intro-eftermiddag for nye medlemmer 
Uge 26 eller uge 32 09:00-15:00  Sommerferietræningsuge 
Turneringer    
21/5 13:00-15:30 søndag Barn og voksen turnering 
11/6 13:00-15:00 søndag Forårsturnering 11-18 år 
12/6 16:00-18:00 mandag Forårsturnering 7-10 år 
26/8 16:00-19:00 lørdag Tennisolympiade 
13/9 16:00-18:00 onsdag Klubmesterskaber 7-10 år 
17/9 13:00-15:30 søndag Klubmesterskaber 11-18 år 

    

Seniorafdeling    
    
Træning og fællesspil   
29/4 09:00-11:30 lørdag Morgenmad, Standerhejsning, spil og spillege 
3/5-28/6 & 2/8-27/9 18:00-19:30 onsdage Træning let øvede 
3/5-28/6 & 2/8-27/9 19:30-21:00 onsdage Træning  øvede 
6/5-17/6 & 5/8-23/9 10:00-12:00 lørdage Træning begyndere 
maj/juni & aug/sept 18:00-19:30 tirsdage Intensiv træning (tilmelding senest 23/4) 
maj/juni & aug/sept 19:30-21:00 tirsdage Intensiv træning (tilmelding senest 23/4) 
1/5-25/9 18:00-20:00 mandage Rita (Pizza første mandag hver md.) 
4/5-28/9 18:00-20:00 torsdage Rita (Pizza første torsdag hver md.) 
6/5-23/9 14:00-16:00 lørdage Hugo 
Turneringer mv    
? 08:30-12:00 søndage DGI Søndagsturnering 
24/6 09:00-12:00 lørdag Morgenmadsturnering 
12/8 15:00-18:00 lørdag Vinsmagningsturnering 
12/8 18:00-? lørdag Vinsmagning 
aug/sept     Klubmesterskaber 
30/9 10:00-18:00 lørdag Finaler Klubmesterskaber + Handicapturnering 
30/9 18:00-? lørdag Klubfest 

    

Veteranafdeling    
Hele året 10:00-12:00 mandage Veterantennis 

    

Padelafdeling    
3/6   lørdag Padelturnering 


