
 
                           

 

 

 

Indbydelse til indendørssæsonen 2018-2019 

 

Så er det nu planlægningen af indendørs tennis skal foretages! 

Er du motionist, og I har samme holddannelse som sidste år, er det nok, 

at bare en af jer sender en e-mail til petersen.knud@gmail.com (angiv 

dag, tidspunkt og navne). 

Skal der nye medlemmer ind på jeres hold, skal de udfylde formularen på klubbens hjemmeside 

www.randerstennisklub.dk under punktet Bliv medlem 

Klubbens øvrige medlemmer, der ikke havde banetid indendørs sidste år, er selvfølgelig velkomne 

til at tegne fast time. Se oversigt her. Henvendelse petersen.knud.@gmail.com eller 23 25 79 45 

Turneringsspillere og juniorer/minitennisspillere skal ikke foretage sig noget, da klubbens 

trænere sørger for, at de bliver tilmeldt. Udkast til træningsprogram forventes klar omkring den 

10/9. Træningsprogram udendørs fortsætter indtil den 21/9. Indendørs træningsprogram starter 

fra mandag den 1/10.  

1. Sæsonen starter 1. september 2018 og slutter 30. april 2019. Der er 34/35 spilleuger, og kontingentet er 
beregnet ud fra mindst 30 spilletimer. Er der aflysninger, f.eks. fordi hallen er lejet ud til andre gøremål, så du får 
mindre end 30 spilleuger, reduceres prisen, eller du får tilsvarende kompensationstimer. Vi gør opmærksom på, 
at der vil være aflysning af faste timer i ferieperioder en 2-3 gange henover vinter (efterårs-, jule-, vinter- og 
påskeferie).  
 

2. Timerne opdeles i A og B timer. 
 

kl. mandag tirsdag onsdag torsdag Fredag Lørdag søndag 

     7 - 15         B         B         B         B         B         A         A 

   15 - 18         A         A         A         A         A         A         A 

   18 - 22         A         A         A         A         B         B         A 

   22 - 24         B         B         B         B         B         B         B 

 

 

                   Dato: aug. 2018 

 

Dato: 24/3 2014 
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3. For at kunne spille indendørs tennis i Randers Tennisklub, kræves der et grundkontingent (er betalt af alle, der har 
spillet udendørs). Grundkontingent er på 250 kr.    

4. Man kan tegne indendørs baner på tre måder: 
1) Tegne fast(e) indendørs time(r) gennem hele indendørssæsonen, eller 
2) tegne et nummermedlemsskab, og frit reservere på de spilletimer, der ikke er fast udlejet, eller 
3) kombinere fast(e) time(r) med nummermedlemsskab til en favorabel pris.  

 

         Fast time: 

Priser på faste timer A-time kr. pr. 

deltager 

B-timer kr. pr. deltager 

Junior double, indtil kl. 18 900      800                

Junior double, efter kl. 18 1.000              

Senior double 1.000            900                

Senior single 2.000         1.800           

 

Nummermedlemskab: 

Priser på nummermedlemsskaber Kr. pr. medlem 

Senior – nummermedlem uden fast time 1.200           

Junior – nummermedlem uden fast time 1.000              

Nummermedlemskab, hvis også tegnet fast time 

(gælder både junior og senior) 

350                 

 

Deltagelse på træningshold   kr.  

• Seniorer incl. nummer (1-2 timers træning)  1.400   

• Juniorer/minitennis incl. nummer (1-2 timers træning)  1.200 

• Træningsgebyr for op til 3 timer ugentlig   200 

(Derudover betales 200 kr. pr. træningstime. Træner man f.eks. 4 timer ugentlig betales der 1200+200+200=1600)
  

5. Med et nummermedlemsskab kan der tegnes bane på alle løse timer.  
6. Kontingentet opkræves over 2 rater. Første gang 1. september og anden gang 1. januar. 
7. Alle timer er i princippet ledige fra sæsonens start - men har du/I tidligere haft en fast time, har du/I fortrinsret 

til denne time, HVIS der reserveres for næste sæson SENEST den 25. august 2018.  
8. Den 26. august oplyses de faste timer. Oversigt kan ses på hjemmesiden. 

Efter dette tidspunkt kan man selvfølgelig stadig tilmelde sig indendørstennis. 

Tilmelding kan også lægges i postkassen ved Randers Tennisklubs klubhus på Viborgvej 70, 8920 Randers NV. 



 
                           

 Nye medlemmer skal udfylde formularen på klubbens hjemmeside for indmeldelse.  

Her kan du se, hvordan hallen er udlejet pt. (Opdateres løbende)  

Udover e-mail kan Knud Petersen kontaktes på 23 25 79 45 
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