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Bestyrelsen

Formand

Folmer Mikkelsen         61 77 85 09

formand@billundtennisklub.dk 

Kasserer

Lars Straarup Hauptmann       51 94 10 28

kasserer@billundtennisklub.dk 

Baneinspektør

Morten Theider             20 49 53 43

baneinspektoer@billundtennisklub.dk 

Webmastere

Carina Wegge Theider             40 35 39 97 

webmaster@billundtennisklub.dk 

Marian Lundsgaard Hansen           42 17 35 01

marianlundsgaardhansen@billundtennisklub.dk



Bestyrelsen fortsat

Træner

Søren Falk Jepsen                  22 88 82 69

sorenfalkjepsen@billundtennisklub.dk
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Alex Diego Aguilar        21 31 10 76

bestyrelsesmedlem@billundtennisklub.dk 

Sekretær

Dorte Kristensen       22 75 94 29

sekretaer@billundtennisklub.dk 
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Klubben har holdt generalforsamling. Lars 
Straarup Hauptmann, Morten Theider, Søren 
Falk Jepsen, Dorte Kristensen og Folmer 
Mikkelsen var på valg, de blev alle genvalgt.

Ulla Hedegaard og Michael Hedegaard 
fortsætter som suppleanter.

Bent Enggaard stopper som revisor efter 5 
år, tak til Bent for en god indsats. Erik Eng-
gaard overtager posten som revisor, vi ser 
frem til et godt samarbejde.

Regnskabet viste et overskud på 54 kr. 
Grunden til det beskedne overskud er, at vi 
havde uforudsete udgifter til reparation af 
banevanding og drikke-vandsforsyning.

Covid19 ramte også Billund Tennisklub i 
2021, men i beskedent omfang. Det var ikke 
muligt at bruge klubhuset, dog var toilet 
åbent.

Alle aktiviteter og arrangementer blev 
gennemført.

Vi vil også i denne sæson tilbyde voksen-
introduktion. Alle deltagere modtager i 
alt 6 timers træning fordelt på 4 lektioner. 
Deltagergebyret er 200 kr. Der stilles gratis 
bolde og ketsjer til rådighed. Såfremt del-
tageren melder sig ind i klubben, udleveres 
der en ketsjer. 

Der tilbydes junior instruktion om tirsdagen. 

Onsdag har vi Klubaften, hvor man bare 
møder op, så bliver der træning for dem, 
der vil det, og spil for dem, som hellere vil 
det. 

Formanden har ordet
Ældretennis har vi onsdag formiddag.

Der bliver afholdt Klubmesterskaber i sin-
gle, og en klubturnering i Damedouble, Her-
redouble og Mixed double, man tilmelder 
sig som enkeltperson, og så sammensætter 
vi holdene.

Kontingentsatserne forbliver uændrede i 
2022. Hvis du betaler inden 30. april, får du 
50 kr. i rabat på dit medlemskab.

Vi har forlænget kontrakten med JSP Anlæg 
om vedligehold af baner og udenomsarealer 
yderligere 1 år.

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP 
Der er sensorer på begge døre, der kl. 22 
tjekker, om dørene er lukket. Hvis ikke, 
sendes en SMS til et af bestyrel-sesmed-
lemmerne, som må ned til klubhuset og 
lukke døren. Sidste år var det ganske få 
gange, at dørene ikke var lukket kl. 22. 
Vi håber fortsat, at alle vore gode 
medlemmer vil hjælpe os med at 
lukke begge døre i klubhuset, når 
anlægget forlades. 
Luk døren, uanset, hvornår du går 
- måske kommer der ikke fl ere den 
dag. 

Har du forslag til forbedringer, så kom 
endelig med dem. Vi skal sammen forsøge 
at gøre klubben bedre.

Vi har plads til mange fl ere medlemmer i 
Billund Tennisklub. 
Kære medlem, du er den bedste 
ambassadør for klubben. Kender du nogen, 
der vil prøve at spille tennis, så tag dem 
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Standerhejsning
Årets standerhejsning fi nder sted Lørdag 
den 30. april, hvor vi 
kl. 13.00 vil hejse fl aget og starte 
den nye sæson. 

Bestyrelsen vil fortælle om årets aktiv-
iteter i klubben.

På selve dagen har du blandt andet mu-
lighed for følgende:

Nyde den traditionelle velkomstdrink.
Indtage øl, sodavand og pølser, som sæl-
ges i klubhuset.

Spille tennis på de nyklargjorte baner.

Tilmelde dig træning.

Både store og små medlemmer er vel-
komne. Så mød op og vær med til at gøre 
dagen festlig.

Formanden har ordet       fortsat

med ned i klubben og spil med dem en gang 
eller to. Alternativt fortæl dem om Ten-
nissportens dag lørdag den 30. april eller 
måske er Voksen Introduktion noget for 
dem. 

Alle oplysninger om klubben på 
hjemmesiden 

WWW.BILLUNDTENNISKLUB.DK 

Hvis du har lyst til at hjælpe klubben, som 

træner, bestyrelsesmedlem eller noget helt 
andet, er du velkommen til at kontakte 
formanden.

Med venlig hilsen
Folmer Mikkelsen
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Kontingent

Medlemskab Pris
Senior medlemskab: Giver fri mulighed for at benytte an-
lægget i hele sæsonen, se spilleregulativet.

700 kr.

Ungdomsmedlemskab: Som senior medlemskab, men kun for 
unge mellem 19 og 25 år.

500 kr.

Junior-medlemskab: Kun for spillere fra 8 til 18 år. 
(Husk derudover separat tilmelding til gratis Juniortræning).

400 kr.

Sommerferiemedlemskab: som senior medlemskab, 
men gælder kun i skolernes sommerferie 
(uge 27 til uge 32, begge uger inklusive).

300 kr.

Sommerferiemedlemskab, Junior: Som juniormedlemskab, 
men gælder kun i skolernes sommerferie 
(uge 27 til uge 32, begge uger inklusive).

200 kr.

Ved indbetaling registreret i Tennisklubben senest 30. april, gives 
der en rabat på 50 kr. pr. medlem. 
Efter denne dato betales fuld pris.
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Betaling

50,-

Kontingent indbetales på portalen på BTK’s hjemmeside, hvor du opretter en medlem-
sprofi l ved at følge anvisningerne.

Der kan betales med Dankort/VISA-Dankort, MasterCard, Maestro, Visa og Visa Elec-
tron.

Er du ikke i besiddelse af et af ovennævnte kort, skal du stadig oprette en medlemspro-
fi l og derefter betale til et bestyrelsesmedlem, så vi kan registrere betaling.

OBS: Du kan først booke baner, når betaling er registreret!

Hvis rabat ønskes, skal indbetaling senest være registreret i Tennisklubben 
30. april 2022.

Gæster

Spillere, som ikke er medlem af klubben, er selvfølgelig også meget velkomne på ba-
nerne. Vi har et enkelt system, som gør det let at tage ned og spille, lige når du har lyst.

Det koster 50 kr. pr. spiller pr. time eller 100 kr. for en bane. Hvis et medlem tager en 
gæst med, er det naturligvis kun gæsten, der skal betale. Betalingen foretages ved at 
lægge pengene i en kuvert og putte den i postkassen i klubhuset eller via Mobilepay 
Box14267. 
Se i øvrigt opslag i udhængsskabet

Der er mulighed for booking/betaling for gæster via 
hjemmesiden.
Se vejledning på hjemmesiden.

GæsterGæsterGæster
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Spilleregulativ
Tegning af baner

En banetime reserveres via webbooking.

Til single kan der kun reserveres 1 bane-
time.

Til double kan 4 medlemmer tilsammen 
reservere op til 2 banetimer i træk. Inden 
for en periode, der rækker 14 dage frem, 
kan et medlem højst foretage 2 reserva-
tioner, som ikke må være sammenhæn-
gende.

En reserveret bane skal være taget i brug 
af mindst 2 af de gældende spillere senest 
på det angivne tidspunkt for banetimens 
start, dvs. præcis klokken hel eller halv. 
Det anbefales at møde mindst 5. min før 
reserveret tid.
Er den reserverede bane ikke taget i brug 
senest på det angivne tidspunkt (klokken 

hel for bane 1,2 og 3 og halv for 4-5), 
bortfalder retten til banen.

Baner som ikke er reserveret, eller hvor 
reservationen ikke anvendes, kan frit 
benyttes 1 time af såvel senior- som 
juniorspillere, uanset tidspunkt.
Bestyrelsen/spilleudvalget kan reservere 
baner til turneringer, træning og lignende.
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Bookingvejledning
Oprettelse af medlemskab samt bookingvejledning

Hvis du er nyt medlem, skal du oprette en profi l for at kunne betale kontingent og 
booke baner. Klik på pilen i øverste højre hjørne, hvorefter feltet "Medlemslogin / Opret 
profi l" fremkommer. 

Klik på "Opret profi l" og udfyld rubrikkerne.

Butikstorvet 6 F - 7190 Billund -
Tlf. 51 77 71 90 - mail: billund@vinspecialisten.dk
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Bookingvejledning

Når rubrikkerne i formularen er udfyldt, er du oprettet som medlem og 
får beskeden: “Tillykke! Du har nu oprettet din profi l”.

Du kan nu betale kontingent med Dankort/VISA-Dankort, MasterCard, 
Maestro, Visa og Visa Electron via menuen “Kontingent/booking”.  

Betal inden standerhejsning og få rabat.

A
pS
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Bookingvejledning
Oprettelse af medlemskab
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Klik på beløbet for det aktuelle medlemskab
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Bookingvejledning
Oprettelse af medlemskab
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Bookingvejledning

Når betalingen er gennemført, skal man igen klikke på ”kontingent/booking” for at booke 
baner.

Bliv medlem af vores Facebookgruppe/messenger gruppe. 
Gruppen kan bl.a. bruges af medlemmer til forespørgsel/aftale om træning-
skampe, kamp m.v.

Facebookgruppen Billund Tennisklub

FacebookMessenger



Bookingvejledning
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Banen bookes ved at klikke på ikonet ud for ønsket tid og bane. 
Herefter fremkommer et ikon med en farvet fi gur, og banen er booket.
Bookingportalen sender automatisk en mail + sms til dig med den bookede tid.
Ønskes tiden slettet, klikkes der på ikonet, og bookingen er slettet igen.

Find vejledning i at vælge modstander på klubbens hjemmeside.
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Træning i Billund
Hvis du tager imod et af de mange tilbud 
om træning i Billund Tennis-klub, vil du 
modtage træning efter principperne i 
”Play and Stay”. ”Play and Stay” betyder, 
at når du starter til træning, spiller du 
med bløde bolde på en mindre bane. 

Efterhånden som du lærer teknikken og 
forbedrer dit spil, vil du komme til at 
spille med hårde bolde, og banen bliver 
udvidet. Kan du alle-rede teknikken, skal 
du naturligvis ikke spille med bløde bolde 
særligt længe. Denne måde at lære ten-
nis på giver alle muligheden for at lære 
spillet korrekt fra starten, hvilket 
er meget vigtigt for at kunne nyde tennis-
spillet.

Voksenintroduktion

Voksenintroduktion henvender sig til per-
soner, der ikke har spillet tennis før eller 
har spillet meget lidt.
Klubben stiller bolde og ketsjere til 
rådighed.

For kun 200 kr. får du en grund-
pakke med:
6 timers træning fordelt på 4 
lektioner med klubbens egne 
trænere.

Mulighed for at spille kampe.

Kendskab til tennisspillets regler. 

Gratis ketsjer ved senere 
indmeldelse i klubben.

Mød op i sportstøj - så klarer vi 
resten.

Voksen Introduktion tilbydes 
19. maj og 2., 9. og 16. juni
kl. 19.00 - 20.30.

Tilmelding
Tilmelding foretages på hjemme-
siden.

Klubaften for let-øvede og 
øvede

Klubaftenerne er en hyggelig komsammen 
med mulighed for kombination af spil og 
træning for let-øvede og øvede. 

Mød op til en hyggelig aften, hvor der også 
er tid til en snak 

Det vil foregå onsdag kl. 18 - 20 fra den 18. 
maj til sommeferien, og efter sommerferien 
fra 10. august.

Træner Søren Falk Jepsen.

Har du ideer til et arrangement på en 
klubaften, så kontakt endelig en fra bestyr-
elsen.
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Juniortræning

Kom og vær med til træning i tennis-klub-
ben. Du kan deltage i træning, hvis du er 
mellem 7 og 18 år. 
Der vil være træning hver tirsdag fra kl. 
16.30 - 17.30 eller 17.30 - 18.30. 

Træningen starter 10. maj og fortsætter 
indtil 21. juni. Starter igen efter sommer-
ferien den 16. august og fortsætter indtil 
13. september. 

Hvis du har spørgsmål til juniortræningen, 
er du velkommen til at ringe til Folmer 
Mikkelsen på 
61 77 85 09.

Michael Vestergaard, Heidi Vestergaard 
Thomsen og Folmer Mikkelsen står for 
træningen.

Hvordan tilmelder jeg mig tennis-
træning?

Tilmelding på hjemmesiden er et 
krav.
Her kan du også se, hvor mange ledige 
pladser, der er tilbage.

Husk betaling af kontingent se side 7 + 8.



Arrangementer

Tennissportens dag

Lørdag den 30. april er Tennisspor-tens 
dag, hvor landets tennisklubber slår 
dørene op for alle interesserede, som 
kunne tænke sig at prøve kræfter med 
tennissporten. 
Kl. 13.00 stiller Klubben instruktører, 
bolde og ketsjere til rådighed.
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Send opfordringen videre til familie og venner - og lad dem prøve at spille tennis!

Søndagsmorgenkaffe og rund-
stykker med efterfølgende tennis 
i maj og juni

Fra 15. maj til slutningen af juni vil vi 
forsøge os med et nyt tiltag, hvor vi 
hver søndag morgen vil servere kaffe og 
rundstykker. 

Derefter vil vi sætte nogle doubler og 
singler sammen og begive os ud på ten-
nisbanerne. 

Formålet er at skabe mere liv og lidt mere 
socialt sammenhold i klubben. 

Der vil være en symbolsk betaling på 10 
kr. pr. gang og tilmelding på hjemmes-
iden under Events, så vi ved lidt om, hvor 
mange rundstykker vi skal købe.
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Ældretennis
Ældretennis

Vi ved, at mange af kommunens ældre 
vil benytte vort gode tilbud om tennis-
træning, der er på programmet onsdag 
formiddag fra kl. 10.00 - 12.00 første gang 
den 18. maj. 

Der er bestemt også plads til dig.

ÆLDREIDRÆT er for dig, som
 • ønsker indfl ydelse på, hvordan 
   din krop ældes 

 • vil pleje din krop 

 • ønsker fællesskab med jævn-
   aldrende i en kombination af 
   motion og samvær 

 • ønsker at dyrke idræt, der er 
   tilrettelagt for ældre og i samar-
   bejde med ældre

For kun 200 kr. for hele sommeren kan du 
deltage én gang om ugen samt:
 låne ketsjere og bolde, 
 spille med andre ældre 
 og få instruktion efter ønske

Hvis du ønsker træning ud over oven-
nævnte formiddag – eller ønsker at delt-
age i andre af klubbens aktiviteter – skal 
du være almindeligt medlem.

Yderligere oplysninger kan du få ved at 
møde op på banen, eller ved at kontakte:
Poul Erik Sørensen, 
Ved Åen 37, 
7190 Billund, 
Tlf. 23 90 90 46
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Klubmesterskaber/Klubturnering

Årets klubmesterskab/klubturnering 
afvikles lørdag - søndag d. 27. og 
28. august og lørdag - søndag den 
3. og 4. september kl. 10, så husk at 
sætte kryds i kalenderen. 

Det bliver muligt at stille op i både single 
og double.

Klubmesterskaber i damesingle 
og herresingle.

Der spilles kvartfi naler og semifi naler 
lørdag den 27. august.

Der spilles fi naler søndag den 28. august.

Hvis det bliver nødvendigt med 
ottendedelsfi naler, afvikles de 
onsdag den 24. august (dette afhænger af, 
hvor mange spillere, der tilmelder sig).

Der spilles bedst af tre sæt med match 
tiebreak i tredje sæt.

Der spilles med nye bolde om lørdagen, 
de anvendes hele dagen.
Der spilles med nye bolde i fi nalerne.

I damedouble, herredouble og 
mixdouble afvikles der en klub-
turnering, der tilmeldes uden 
makker – vi mixer holdene og 
blander spillerne. 

Damedouble og Herredouble afvikles 
lørdag den 3. september.

Mixdouble afvikles søndag den 4. septem-
ber.
Der spilles på tid, alle mod alle, ingen 
fi nale.

Der spilles med nye bolde begge dage, de 
anvendes hele dagen. 

Følg med på hjemmesiden samt 
på opslagstavlen ved klubhuset. 

Du kan tilmelde dig på hjemme-siden 
under Events allerede nu!

Det er gratis at deltage, og klubben 
leverer bolde, samt præmier til 1. og 2. 
pladserne.

Det bliver muligt at stille op i følgende 
rækker:
Herre Single
Dame Single
Herre Double
Dame Double
Mixed Double

Tilmelding senest d. 1. juni.

Vi håber, at mange af jer har lyst til at 
overvære kampene. 

Efter afslutning søndag den 4. september 
vil der være et arrangement for alle klub-
bens medlemmer. 
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Aktivitetskalender
Aktivitetskalender 2022 for Billund tennisklub
(opdateres løbende på hjemmesiden)

April    
30.  Lørdag  13.00-15.00  Standerhejsning - 
   Banerne åbnes offi cielt
30.  Lørdag  13.00-  Tennissportens dag - Kom og vær med

Maj
10.  Tirsdag  16.30-17.30 Juniortræning
  17.30-18.30  Juniortræning 
15. Søndag 10.00-  Kaffe, rundstykker og tennis
17. Tirsdag 16.30-17.30 Juniortræning 
  17.30-18.30  Juniortræning
18. Onsdag  10.00-12.00  Ældretennis
18.  Onsdag  18.00-  Klubaften - Kom og spil med
19. Torsdag  19.00-20.30  Voksenintroduktion
22. Søndag 10.00- Kaffe, rundstykker og tennis
24.  Tirsdag  16.30-17.30 Juniortræning 
  17.30-18.30  Juniortræning 
25. Onsdag  10.00-12.00  Ældretennis
25. Onsdag  18.00-  Klubaften - Kom og spil med 
29. Søndag  10.00-  Kaffe, rundstykker og tennis
31.  Tirsdag  16.30-17.30 Juniortræning 
  17.30-18.30  Juniortræning

Juni
Alle Onsdage 10.00-12.00 Ældretennis 
Alle Onsdage 18.00- Klubaften - Kom og spil med
Alle Søndage 10.00- Kaffe, rundstykker og tennis
1. Onsdag Deadline for tilmelding til klubmesterskaber 
  og klubturnering
2. Torsdag  19.00-20.30  Voksenintroduktion 
7. Tirsdag  16.30-17.30 Juniortræning 
  17.30-18.30  Juniortræning 
9.  Torsdag  19.00-20.30  Voksenintroduktion 
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Aktivitetskalender       fortsat

14. Tirsdag  16.30-17.30 Juniortræning 
  17.30-18.30  Juniortræning
16. Torsdag 19.00-20.30 Voksenintroduktion
21. Tirsdag  16.30-17.30 Juniortræning 
  17.30-18.30  Juniortræning 
August    
10. Onsdag 10.00-12.00 Ældretennis
10. Onsdag  18.00- Klubaften - Kom og spil med 
16. Tirsdag  16.30-17.30 Juniortræning
  17.30-18.30  Juniortræning 
17. Onsdag  10.00-12.00  Ældretennis
17.  Onsdag  18.00-  Klubaften - Kom og spil med  
23. Tirsdag  16.30-17.30 Juniortræning
  17.30-18.30  Juniortræning
24. Onsdag  10.00-12.00  Ældretennis
24.  Onsdag  18.00-  Klubaften - Kom og spil med 
24. Onsdag  ?  Evt. 1/8 fi nale Klubmesterskab single
27. Lørdag 10.00-? Klubmesterskab 
   1/4 & 1/2 fi nale singler
28.  Søndag 10.00-? Klubmesterskab, fi nale singler
30. Tirsdag  16.30-17.30 Juniortræning
  17.30-18.30  Juniortræning 
31. Onsdag  10.00-12.00  Ældretennis
31.  Onsdag  18.00-  Klubaften - Kom og spil med

September
Alle  Onsdage  10.00-12.00  Ældretennis
Alle  Onsdage  18.00-  Klubaften - Kom og spil med  
3. Lørdag  10.00-? Klubturnering, herre- og damedouble
4. Søndag 10.00-? Klubturnering, mixed double
6. Tirsdag  16.30-17.30  Juniortræning
  17.30-18.30  Juniortræning
13. Tirsdag  16.30-17.30  Juniortræning
  17.30-18.30  Juniortræning

Oktober    
24.  Mandag  Indendørs tennis sæsonstart 
25.  Tirsdag  Minitennis  sæsonstart 



Hovedsponsor for Billund Tennisklub

Vindere af Klubmesterskab og klubturnering 2021


