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Formanden skriver 
 
Der er jo mange, der synes at udendørssæsonen er alt for kort – specielt veterangruppen, som  
kompenserer for dette ved at spille på bane 1 vinteren igennem (har selv fornøjelsen af at deltage), 
men for både veterangruppen og alle jer andre er det først rigtig tennis, når der er grus under  
fødderne, så i år har vi vovet pelsen og bedt stadion klargøre grusbanerne, så de er klar til  
standerhejsning og officiel start på sommersæsonen allerede lørdag den 21. april. 
  
Programmet er som sædvanlig følgende: 

 
 Kl. 9:30 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 organiseret spil og spil-lege på alle tennisbaner og padelbanen frem til kl. 12:00 og 

det er aktiviteter, hvor alle – ungdom og seniorer – og uanset niveau kan deltage. 
 Efter 12:00 står anlægget åbent for selvorganiseret spil. 

Dagen efter (søndag) er der intet klubprogram, men husk at reservere bane, hvis du ikke har fået 
rørt dig nok om lørdagen. Og så er der fra mandag og sommer/efterår igennem masser af  
muligheder for at deltage i fællesaktiviteter og for at booke individuelle tider. 
Og der kan som bekendt spilles både tennis og padeltennis. 
Tennis har vi i klubben spillet siden 1981 dvs i 37 år. 
Så mange år på bagen har padelafdelingen ikke – her starter vi i 2018 på vores 4. sæson. 
 
Vores primære fokus er fortsat tennis, men padeltennis bliver mere og mere populært (ikke kun 
hos os - der skyder konstant nye klubber op overalt i landet) men det er heller ikke forbavsende: 
Padeltennis er let at gå til, man er konstant i bevægelse og man morer sig. 
Jeg vil kraftigt opfordre alle til også at prøve kræfter med dette spil – Jer, der ikke har prøvet det,  
vil blive overraskede over, hvor sjovt det er, og når I har spillet et stykke tid, vil I opdage, at der  
ligesom i tennis er masser af muligheder for at udvikle sig med nye slag og strategier og således 
nå et spilleniveau, som man ikke troede var muligt i første omgang. 
 
Padelbats og specielle padelbolde i klubhuset står til fri afbenyttelse (padelbattene hænger på 
væggen og et rør med 3 bolde står på skabet lige under battene). 
Og det gør den balje med bolde til tennis, der står lige inden for hæve/skydedøren også  
(lån venligst max. 6 tennisbolde ad gangen). 
Bats og bolde bedes returneret umiddelbart efter brug. 
 
Klubhuset er jo ikke altid åbent, så har du endnu ikke en adgangsbrik, er det 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. 
 
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 21. april, så vi sammen kan markere 
starten på sæsonen. 
 
Med venlig hilsen 

Peter Munk 
 
PS: I år udsendes Setpoint ikke med post (portoen er dyr), men der vil ligge trykte eksemplarer til 
alle i klubhuset til udlevering ved standerhejsning eller senere. 
Og Setpoint kan i øvrigt også ses på hjemmesiden. 
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Og så et par ord fra vores kasserer: 
 

 

Kontingentindbetaling 
Nu skal der betales kontingent for årets tennissæson, som strækker sig fra 1.5.2018 til 30.4.2019 
 
Kontingentsatserne er følgende: 
Juniorer og ungdom (ikke fyldt 25 år den 1. maj 2018)                                      400,- kroner 
Seniorer (fyldt 25 år og derover den 1. maj 2018)                              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 2018 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, hvis Setpoint eller anden information udsendes på tryk. 
 
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 
 
 
Tennissportens dag  
 
Den 5. maj afholder vi ligesom mange andre tennisklubber Tennissportens dag i samarbejde med 
DGI. 
Hos os med følgende program for klubbens medlemmer og for de potentielle nye medlemmer, som 
måske dukker op: 
 
Kl. 10-12 
På padelbanen samt på bane 1, 2 og 3 er der lørdags HUGO for alle (børn, ungdom og voksne 
medlemmer uanset niveau + potentielt nye medlemmer) 
 
På bane 4 og 5 er der slagværksted (instruktion på bane 4 / øvelse med boldmaskine på bane 5) 
 
Kl. 12-13 
Fælles brunch på klubbens regning 
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Ungdomsafdelingen 
 

Så starter udendørstræningen snart, og der vil både være træning og turneringer, som I kender   
fra de foregående år, men vi har også lidt nyt på programmet. 
Vi starter udendørssæsonen med standerhejsning lørdag d. 21/4 kl. 9.30.  
Her gennemgår vi årets program og spiser fælles morgenmad.  
Hvis vejret tillader, spiller vi selvfølgelig også tennis, og vi håber, at mange af jer har lyst til at     
deltage. 
 
Nyheder: 
 
 Træning og pizzahygge 

Mandag den 14/5, 18/6 og 27/8 vil der for alle juniorer og deres forældre/søskende være 
hygge med pizza og sodavand efter træning. (Voksne kr. 20 pr. deltager – klubben betaler for 
juniorer og søskende) 
Vi håber, I alle har lyst til at deltage og lære jeres klubkammerater bedre at kende.                     
I skal blot møde op med god appetit og godt humør.  

 
 Tennis på tværs:   

Søndag den 10. juni fra 13.00-16.00 
Kom til en sjov eftermiddag med spil, udfordringer og boldlege. 
Alle kan deltage, og klubben disker selvfølgelig op med kage, frugt og drikkelse.  
Flere detaljer følger, når datoen nærmer sig. 
 

 DGI turneringer med skumbold:   
I løbet af foråret vil der blive arrangeret tenniskampe med skumbold i samarbejde med DGI.  
Der vil både være kampe for let øvede og øvede spillere.  
Datoerne for dette meldes ud på FB. 

 
 
Træning 
 
Som tidligere vil der være træning mandag og onsdag i følgende perioder: 
 
Forår :  uge 17 - 26 (23. april – 27. juni) 
Efterår:  uge 33 - 39 (13. august – 26. september) 
 
Mandage og onsdage kl. 16:00-18:00 
 
Alle grupper træner samtidig,  
men er opdelt i følgende i 3 hold:  
 

   7-10 år - alle 
 11-18 år - begyndere/let øvede 
 11-18 år – øvede 
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Turneringer 
 
Barn & voksen turnering:   
Søndag den 27. maj fra kl. 13:00-15:30 
Klubbens klassiker, hvor ungdomsmedlemmerne spiller double med en voksen.  
Den voksne behøver ikke være medlem.  
Klubben sørger for frugt, kage og drikkevarer.  
Tilmeldingsliste opslås ved klubhus og på Facebook nogle uger forinden, 
og der uddeles naturligvis medaljer. 
 
Forårsturnering:  
Mandag den 11. juni  
Som noget nyt i år, vil denne turnering for klubbens egne spillere blive integreret i den  
almindelige træning. Det vil give alle spillere mulighed for at deltage og både udfordre sig selv     
og deres kammerater.  
Mere information kan fås hos din træner. 
 
Klubmesterskaber:   
Onsdag 12. september kl. 16:00-18:00 (7-10 år)  
Søndag 16. september kl. 13:00-15:30 (11-18 år) 
Vi afrunder sæsonen med de traditionelle klubmesterskaber.  
For de   7-10 årige vil det foregå i forbindelse med træningen. 
For de 11-18 årige vil tilmeldingen ske via FB eller på ophængte lister ved klubhuset.  
Medaljer uddeles selvfølgelig. 
 
 
Lidt af hvert 
 
 Ligesom sidste år har du mulighed for at spille i weekenden.  

Hver lørdag er der ”Lørdags-Hugo” fra kl. 12-14, hvor let øvede og øvede kan 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.  
Det er deltagerne selv, der arrangerer spillet, og der vil derfor ikke være trænere til stede.  
 

Den 5. maj afløses ovennævnte dog af arrangementet ”Tennissportens dag” fra kl. 10-13 
 

 Tennis i sommerferien 
Igen i år har vi arrangeret en uges tennisskole for de let øvede/øvede ungdomsspillerene i  
aldersgruppen 8-16 år.  
Tennisskolen bliver afholdt i samarbejde med DGI, og til træningen vil der vil være en  
ekstern hovedtræner fra DGI samt en hjælpetræner fra GTK.  
Tennisskolen foregår i uge 31, fra mandag den 30/7 til og med fredag den 3/8  
fra klokken 9-15 hver dag.  

 
 
Vi glæder os til at se jer alle! 
 
 
På vegne af ungdomsudvalget 
 

Tine Marcher 
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Seniorafdelingen 
 

Seniorafdelingen byder hermed velkommen til udendørssæsonen 2018. 
 
Vi håber på, at banerne er klargjort, og at vi får dejligt vejr, så vi efter standerhejsning og  
morgenmaden kan tage banerne i brug og komme i gang med tennisspillet.   
 
Vi ser frem til en sæson med sol og sommer og rigtig god og sjov tennis.  
Vi håber, at rigtig mange af klubbens medlemmer deltager i både træning, turneringer  
og sociale arrangementer. 
 
 

TRÆNING 
 

Onsdage  
Træningen er opdelt i 2 niveauer. 
Let øvede : kl. 18:00 – 19:30 
Øvede  : kl. 19:30 – 21:00         
 
Der er træning i følgende uger 
Forår  : uge 17-26 (25/4-27/6)  
Efterår : uge 31-39 (1/8-26/9) 
 
 
Lørdage  
Træning for begyndere og let øvede (medlemmer over 18 år)  
Kl. 10:00 - 12:00  
Trænere lørdag: Bent Kristensen og Peter Munk 
Ved træningen tages der fat på alle tennisspillets grundliggende elementer, og træningen er  
egnet både for dem, der er helt nye og let øvede spillere. 
 
Der trænes i følgende uger 
Forår  : uge 17-25 (28/4-23/6)  
Efterår : uge 31-38 (4/8-29/9) 
 
 

”INTENSIV TRÆNING” 
 

For øvede spillere tilbydes der tirsdage kl. 18-21 i maj/juni måned og august/september måned    
intensiv træning. Træningen ledes af Ali Shabib i maj/juni. På nuværende tidspunkt ved vi endnu 
ikke, hvem der skal varetage træningen i august/september måned.   
 
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 kassereren, når seniorudvalget og       
Liselotte 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 mandag d. 23. april.  
 
Første gang tirsdag d. 1. maj og efter sommerferien tirsdag d. 7. august  
 
Mailadresse: tilmelding@gladsaxetennisklub.dk. Husk tydeligt navn, klubnummer og mail-
adresse 
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TURNERINGER 
 

DGI’s Søndagstræf 
Der spilles 6 søndag formiddage, fra kl. 8.30-12.00, hvor der bliver     
mulighed for kampe mod spillere fra andre klubber i Nordsjælland. 
Der spilles på både udebane og hjemmebane. 
Et klubhold består af 4 herrer og 4 damer. Man mødes kl. 8.30 i den  
arrangerende klub, hvor der spises fælles morgenmad, og herefter    
spilles der herredouble, damedouble og mixdouble.  
 

Denne turnering er forbeholdt øvede spillere (ikke nybegyndere)  
Seniorudvalget sætter sammen med Pia Bernth det bedste hold 
blandt de tilmeldte.  
Endelig kampprogram udsendes fra DGI midt i april, og alle seniormedlemmer vil herefter modtage 
en mail med spilletidspunkterne samt tilmeldingsprocedure.  
Ønsker man at deltage, tilmelder man sig hos Pia, hvor man skriver hvilke tidspunkter, man kan 
deltage. Mailadresse: piabernth@newmail.dk. 
 
Gladsaxe tennisturnering  
Vi håber, at der i 2018 bliver gennemført en turnering mellem de 3 tennisklubber i Gladsaxe.  
Sidste år arrangerede AB en turnering, de kaldte TIG cup i AB Hallen 
Nærmere besked på mail til seniormedlemmerne, når vi ved mere om dette. 
 

Klubmesterskab GTK 2018 
Klubmesterskaber vil blive afviklet i løbet af august og september måned med finaler 
lørdag d. 29.9. 
Der vil som sidste år blive sat nogle tidsfrister på, hvornår 1. runde, 2. runde, osv. skal være  
færdigspillet. 
Der gennemføres evt. en lørdag eller søndag i august, hvor de indledende kampe kan spilles.  
Mere om det senere på mail til medlemmerne. 
Tilmelding kommer til at foregå via internettet som sidste år. 
 
RITA, HUGO og Lørdags-HUGO  
 

Sæsonstart mandag d. 23. april. 
 

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 beta-
les til ”tovholderen”. For dette beløb serveres pizza og vin og vand. Sæsonstart torsdag d. 3.maj. 
 
Som i sidste sæson er der Lørdags-Hugo i år kl. 12-14, hvor alle er velkomne, (helt unge, gamle og 
oldinge). Medlemmer, der møder op, arrangerer selv spil med bolde fra klubhuset.  
Husk at juniorer gerne må deltage.  
Den 5. maj afløses ovennævnte dog af arrangementet ”Tennissportens dag” fra kl. 10-13. 
 
I juli måned er der sommerferie, men der spilles stadig RITA/HUGO, men de fremmødte skal være 
opmærksomme på, at der måske ikke er nogen ”tovholder” i juli, så fremmødte må selv arrangere 
spil. Der er ikke Pizza i juli måned. 
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NYT I ÅR: 
 
Når der spilles udfordring (Rita/Hugo), skal den spiller, der kommer ind være klar med 2 bolde.  
Der serves, så bolden rammer servefeltet enten med overhåndsserv eller underhåndsserv.  
Misser man begge server, skal man bagest i køen.  
(Den spiller, der sætter bolde i gang, når der fejles fra de to vindere, sætter bolden i gang, som 
sædvanligt, og bolden behøver ikke at ramme i servefeltet). 
 
 
Ved doublespil (Rita og Hugo) spilles der bedst af 3 sæt.  
Et sæt bliver vundet af det hold, der først vinder 4 partier  
(man kan altså vinde et sæt 4-0, 4-1, 4-2 eller 4-3).  
Der spilles ikke med ”fordel” ved 40-40. Holdet der vinder næste bold, har vundet partiet.  
Dog må det hold, der skal modtage serven ved stillingen 40-40 selv bestemme, hvem af de  
2 spillere, der skal modtage serven.  
Der spilles videre ved ”net-serv”. Bolden skal dog ramme i servefeltet.  
Ved ”net-serv” må begge spillere returnere serven. 
Et eventuelt 3. sæt afgøres i en tiebreak (først til 7 point, men skal ikke vindes med to  
overskydende point, og ved afgørende bold bestemmer modtageholdet, hvem der skal modtage 
serven). 
 
I år vil, vi som et forsøg, lave en rangliste over de spillere, der har lyst til at være med. 
Det kommer til at foregå på følgende måde: 
Der oprettes lister for HS, DS, HD, DD, MD.  
Man kan kun tilmelde sig en gang i doublerne, forstået på den måde, at man ikke kan tilmelde sig i 
f.eks. HD med 2 forskellige makkere)  
I løbet af sæsonen, kan man kun møde den/de samme modstander/modstandere 2 gange. 
 
Ønsker man at komme på en eller flere af listerne, tilmelder man sig på mail  
til mogenslyhne@gmail.com senest 23. april.  
 
Man vil derefter få tilsendt en mail med et link til et regneark, hvor man selv kan skrive sine point 
ind og samtidig se samtlige tilmeldte i en række.  
Ud fra denne liste, kan man så selv arrangere udfordringer på andre tidspunkter end ved 
Rita/Hugo.  
 
Ved udfordring (doublespil) på RITA/HUGO dage, spilles der efter ovenstående doubleregler.  
 
Ved udfordring(double/singlespil) på andre tidspunkter bestemmer holdene selv, om der spilles  
efter de almindelige tennisregler eller efter ovenstående regler. 
 
For spillere tilmeldt rangliste: 
- Der gives 2 point til vindere af en kamp 
- Hvis kamp ikke kan færdigspilles efter ovenstående regler, fordi der ved Rita/Hugo skiftes hold  
  efter ca. 25 min. gives der 1 point til hvert hold. 
- Afgøres en kamp først efter 3 sæt får vinderne 2 point og taberne 1 point. 
 
Der spilles ikke singlekampe ved RITA/HUGO. 
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SOCIALE ARRANGEMENTER 
 
GTK’s morgenmadsturnering 
Lørdag den 9. juni kl. 09:00 – 12:00. 
GTK’s morgenmadsturnering er en uformel                                                                             sam-
sammenkomst for alle klubbens medlemmer.  
Der startes med en lækker fælles morgenmad  
og derefter spilles der tennis, for alle der har lyst til det.  
 
 

Vin-smagning 
Dette arrangement afholdes lørdag den 11. 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, og man må gerne tage kæreste, kone, mand eller ven med til 
dette arrangement. 
 
 
Klubfesten 
Årets klubfest afholdes lørdag den 29. september, hvor der op til festen arrangeres en handikaptur-
nering. 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) 
og der inviteres her også til div. arrangementer og turneringer.  
Du kan få en notifikation, når der er nye opslag i gruppen.  
  
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, men 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 spiller vi udendørs hele året.  
Så for mange veteraner betyder standerhejsning og ny sæson ikke den store ændring.  
Man skal som altid afsted for at spille tennis mandage kl. 10 - 12.   
Men så er der alligevel én stor forskel: Adgangen til alle grusbanerne. 
 
De mange baner giver mulighed for et helt andet spil, end når vi om vinteren klumper sammen  
På kunststofbanen og på padelbanen.  
Igen kan vi spille rigtige tenniskampe i stedet for primært udfordring og halvtreds-halvtreds.  
Og igen kommer alle de, der synes tennis er mere en sommersport end en vintersport. 
 
Veterantennis er for alle dem, der har mulighed for at spille tennis mandag formiddag.  
Som navnet antyder, er det folk i den erfarne ende af livet, som møder op.  
 
Til dem, der allerede spiller veterantennis, er der kun at sige på gensyn i den nye sæson.  
Vi spiller videre på samme måde, som vi plejer. 
 
Til dem, der for nyligt har fået ”mandagsfri”, og som kunne tænke sig at bruge friheden til tennis, 
skal der lyde et hjerteligt velkommen! 
  
Der er ingen tilmelding, man møder bare op mandage kl. 10 ved klubhuset.  
Man behøver ikke en fast makker, man kommer så vidt muligt til at spille med andre, som er på 
samme niveau som en selv.  
Der er ingen øvre eller nedre aldersgrænse og heller ingen særlig dresscode (men der findes dem, 
der har moderigtigt tøj).  
Endelig er veteranspillet om mandagen et glimrende sted at indgå aftaler med andre om kampe i 
løbet af ugen. 
 
Veterantennis er selvfølgelig sundt for kroppen, men sjælen får også et skud påfyld.  
Stemningen plejer at være god, der råbes og grines noget under spillet, og før og efter er der, for 
dem der måtte ønske det, plads til løs snak og refleksioner over livets glæder og genvordigheder. 
Og det skal jo også være sundt. 
 
 

 
 
På veteranernes vegne 

Gisle Ag 
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Padel 
 

Padelbanen er en helårsbane, men i vinterperioden har den ligget ubrugt det meste af tiden.  
Lad os håbe, at det kommende forår bringer mere aktivitet ind på den.  
Har du ikke prøvet padel endnu, så prøv. Det er relativt enkelt at komme i gang.  
Du vil profitere af dine tennisfærdigheder, og padelspillet går ikke ud over dit tennisspil.  
Normalt spilles der kun doublekampe i padel, men selvfølgelig kan det også være fornøjeligt,      
hvis man kun er en på hver side af nettet.  
Padelbats og bolde ligger i klubhuset til fri afbenyttelse for medlemmer af klubben. 
 
GTK har fortsat de samme rettighedsbegrænsninger til banen som sidste år - og den samme ret til 
bare at tage den i brug, når ingen af de andre ”rettighedshavere” bruger den. 
På klubbens banebookingssystem fremgår det, hvornår du som GTK-medlem kan booke banen. 
Sandsynligheden er stor for, at banen er tilgængelig også på de tider, du ikke kan booke den. 
 
Lørdagsturnering 
Sidste år arrangerede vi klubbens første padelturnering. En spæd begyndelse til noget som måske 
kan blive en tradition. I alle fald vil vi prøve at afvikle en tilsvarende turnering en lørdag i løbet af 
sæsonen. Nærmere information vil komme senere. 
 
Ranglisteturnering. 
Som noget nyt i år vil vi, for at prøve at få lidt mere gang i padelspillet, arrangere en ranglisteturne-
ring i padel. Denne vil løbe over hele sæsonen.  
 
Reglerne for turneringen bliver meget enkle. Man finder sig en makker. Sammen udfordrer man et 
andet makkerpar til kamp. Vinder man, rangeres man på pladsen foran dem, man har vundet over. 
 
Det hele starter med lidt hjælp fra klubbens side, hvor vi finder to par, som kan afvikle første kamp. 
Vinderne af kampen ligger så på første plads, taberne på anden. Dermed har vi begyndelsen til en 
rangliste 
 
Ranglisten vokser ved, at nye par udfordrer dem, der allerede er kommet på listen. Man vælger 
selv, hvilket par man vil udfordre. Vinder man kampen, placeres man på pladsen foran dem, man 
har udfordret og vundet over. Taber man, forbliver ranglisten uændret. Spiller man sin første rangli-
stekamp og taber, placeres man nederst på ranglisten, uanset hvem man har udfordret. 
 
Der er ingen begrænsninger for, hvor mange gange man kan udfordre andre på ranglisten.  
Modtager man en udfordring, kan man ikke afvise den, men selvfølgelig skal der tages hensyn til, 
at det rent praktisk skal være muligt at afvikle kampen. 
 
For at understøtte mest mulig padelaktivitet, kan man godt deltage med flere makkere, hvilket bety-
der, at samme person kan være placeret med skiftende makkere flere steder på ranglisten. Endvi-
dere skeler vi heller ikke til alder eller køn, når der skal vælges makker. En padelspiller er en padel-
spiller. Vil ungdomsspillerne deltage, er de meget velkomne, også som makkere til voksne. 
 
Ranglisten vil blive opdateret og lagt ud på GTK’s hjemmeside og Facebook så hurtigt som muligt 
efter hver kamp.  
Den vil også blive slået op i klubhuset, med forbehold for forsinkelser pga. ferie o.a.  
Kampresultater skal sendes via mail til gisle.ag@gmail.com 
 
Med ønske om en god padelsæson, 

Gilsle Ag 
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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:  
Tine Kofoed Marcher, tlf. 23 90 23 03. E-mail: tinek.marcher@gmail.com 
 

Suppleant til bestyrelsen: 
Anders Roy Christiansen, tlf. 51 37 13 05, E-mail: anders@roysoft.dk  
 
UDVALG 
Seniorudvalgsmedlemmer:  
Bent Aasted, tlf. 51 48 94 48. E-mail : bsaasted@gmail.com 
Lars Magnussen, tlf. 22 27 10 32, E-mail: larspm@maglar.dk 
Hans Henrik Jørgensen, tlf. 30 13 30 94, E-mail: hans36henrik@gmail.com 
 

Ungdomsudvalgsmedlemmer:  
Thomas Taul, tlf. 23 25 35 69. E-mail: thomastaul@gmail.com 
Ole Bech-Petersen, tlf. 25 10 18 89, E-mail: olebechpetersen@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. 
David Eklund Victor, tlf. 26 35 60 35, E-mail: davidvictor93@hotmail.com 

   
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  
David Eklund Victor, tlf. 26 35 60 35, E-mail: davidvictor93@hotmail.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  
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GTK tidsplan   
Dato tidspunkt dag Aktivitet 
    
 
Ungdomsafdeling 
       
Træning og fællesspil   
21/4 09:30-12:00 lørdag Morgenmad, Standerhejsning, spil og spil-lege 
5/5 10:00-01:00 lørdag Tennissportens dag (Rita, slagværksted, brunch) 
23/4-25/6 & 13/8-24/9  16:00-18:00 mandage  Træning i 3 hold (styrke og aldersopdelt) 
25/4-27/6 & 15/8-26/9 16:00-18:00 onsdage Træning i 3 hold (styrke og aldersopdelt) 
14/5, 18/6 og 27/8 18:00-  ? 3 mandage  Pizza hygge efter træning (+ Forældre og søskende) 
10/6 13:00-16:00 søndag Tennis på tværs (spil, lege, kage, frugt, drikkelse) 
28/4-16/6 & 18/8-22/9 12:00-14:00 lørdage Lørdags Hugo for letøvede og øvede 
30/7-3/8 09:00-15:00 Mandag-fredag DGI tennisskole 
 
Turneringer    
27/5 13:00-15:30 søndag Barn og voksen turnering 
11/6 16:00-18:00 mandag Forårsturnering  
???  Løbende info DGI skumbold turneringer 
12/9 16:00-18:00 onsdag Klubmesterskaber 7-10 år 
16/9 13:00-15:30 søndag Klubmesterskaber 11-18 år 
    
 
Seniorafdeling    
    
Træning og fællesspil   
21/4 09:30-12:00 lørdag Morgenmad, Standerhejsning, spil og spillege 
  5/5 10:00-01:00 lørdag Tennissportens dag (Rita, slagværksted, brunch) 
25/4-27/6 & 1/8-26/9 18:00-19:30 onsdage Træning let øvede 
25/4-27/6 & 1/8-26/9 19:30-21:00 onsdage Træning øvede 
28/4-23/6 & 4/8-22/9 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) 
23/4-24/9 18:00-20:00 mandage Rita (Pizza første mandag hver md.) ingen tovholder juli 
26/4-27/9 18:00-20:00 torsdage Hugo (Pizza første torsdag hver md.)  ingen tovholder juli 
28/4-22/9 12:00-14:00 lørdage Hugo (Man arrangerer selv spil – ungdom kan også deltage) 

 
Turneringer mv    
? 08:30-12:00 søndage DGI Søndagsturnering 
  9/6 09:00-12:00 lørdag Morgenmadsturnering 
11/8 15:00-18:00 lørdag Vinsmagningsturnering 
11/8 18:00-? lørdag Vinsmagning 
aug/sept     Klubmesterskaber 
29/9 10:00-18:00 lørdag Finaler Klubmesterskaber + Handicapturnering 
29/9 18:00-? lørdag Klubfest 

    

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

    

Padelafdeling    
??   lørdag Padelturnering 
Hele året   Ranglisteturnering 
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Til notater: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


