
 

SOCIAL 

Når kampen er slut er der     

mulighed for, at nyde en gratis 

kop kaffe / the på klubben 

overdækket terrasse eller på 

bænkene ved banerne. Der kan 

også købes øl / vand i klubhuset. 

 

Tennis på tværs – Lørdag den 
29. juni 2019 
 

Der spilles på kryds og tværs 
uanset alder og niveau. 

Kampene spilles på tid ca. 20-25 
min. afhængig af antal 

deltagere. Der spilles double 
eller mixdouble og holdene 
mixes ved lodtrækning.  

Vi tænder grillen og hygger efter 
kampene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darum Tennisklub 
 

 

Har du og din familie lyst til at 

spille tennis, så har vi i Darum, de 

flotteste og bedste baner i 

kommunen, beliggende i læ mod 

plantagen. 

 

brug denne plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan 

trække dette tekstfelt til andre steder på siden.] 

TENNISUDVALGET 
 
FORMAND & SEKRETÆR 
Kjeld V. Christensen  
Sandgaden 16, Darum 
Mobil: 5386 4333 
 
NÆSTFORMAND 
Anita Anthonsen  
Sviegade 10, Darum 
Mobil: 4018 0846 
 
Rikke Rasmussen  
Sandgaden 6, Darum 
Mobil: 2342 2122 
 
Henrik Olesen  
Vesterbyvej 18, Darum 
Mobil 2074 5199 
 
BANEANSVARLIG 
Kjeld Christensen  
Mobil:  5386 4333 
 
 
 
 
 



 

 

KONTINGENT 

 

Sæsonen 2019 starter 28. april 2019 

og slutter ca. 1. oktober afhængig af 

vejr og frost. 

Alle interesserede kan få en gratis 

prøvetime. Dette skal aftales med 

tennisudvalget (se bagsiden for 

kontaktinfo). 

KONTINGENT 2019 

Seniorer                         ikr.    600,-  

Juniorer (14-17 år)  kr.    300,-  

Børn (u/14 år)  kr.    150,- 

Formiddagsspillere    kr.    400,-                    

Familie¤                         ikr. 1.000,-                                                                             

*Voksne og hjemmeboende børn i husstanden  

 

Tilmelding på Darum IF under 

tennis /hold tilmelding 

 

TRÆNING  

Darum Tennisklub har samarbejde 

med Ribe Tennis Klub ang. træning.  

Hvis du har lyst til træning kontakt 

Kjeld mobil: 5386 4333 

 

 

RESERVATION AF BANER 

 

Banerne må tidligst reserveres 5 dage 

før spilletid. 

Turneringsspillere må reservere 7 dage 

før spilletid. 

 

• Du reserverer en tid på banen, 

ved at hænge din makkers og 

dit medlemsnummer på 

reservationstavlen. 

• Singlespillere har mulighed for 

at anvende x-brikkerne. 

• Du skal møde op 5 min. før 

spilletid. 

• Din reservation bortfalder, hvis 

banen er fri 10 min. efter 

reservationstidspunktet. 

• Du skal stoppe tidsnok til, at 

kunne klargøre banen til de 

næste kommer. Der skal også 

være tid til at vande banen. 

• HUSK – at tag jeres brikker af 

reservationstavlen efter spilletid. 

 

 

GÆSTESPILLERE 

 

 

Medlemmer kan invitere 

gæstespillere til den favorable pris à 

kr. 40,- pr. time pr. spiller.  

Børn u/14 år dog kun kr. 20,- pr. 

time pr. spiller. 

Se endvidere opslag i klubhuset. 

 

 

1. Reservation foretages på 

gæstelisten og på tavlen. 

 

2. Ved reservation skal røde G-

brikker anvendes. 

 

3. Betaling skal ske kontant eller 

på MobilePay 96760 mrk. 

”Tennis-Gæstespiller”   

inden spillestart i de 

ophængte kuverter. 

 

4. Den udfyldte kuvert lægges i 

postkassen, der hænger ved 

køleskabet i klubhuset.  

 

 


