ESBJERG TENNIS KLUB
WWW.ESBJERGTENNISKLUB.DK

Velkommen til
Tennissæson 2021
Kære tennisspiller
Lørdag d. 17. april er Esbjerg Tennis Klub igen klar til at tage hul på en ny
sæson – nr. 133! Dette markeres med standerhejsning ved klubhuset kl. 11.
Som altid håber vi på stort fremmøde, godt vejr og baner klar til spil 
På de følgende sider fremgår lidt information, som skal sikre, at du kan
komme godt i gang med tennisspillet igen i år. Følg i øvrigt med på
hjemmesiden www.esbjergtennisklub.dk, hvor det også er muligt at læse
mere omkring klubbens tilbud.
Som tidligere år er der stadig afklaring på, hvornår det vil være muligt i
udesæsonen at booke baner indendørs til 50 kr. pr. banetime - dog kun med
indendørssko. Så snart der er opdatering fra regeringen vil det fremgå fra
vores webside.
HUSK at du også i år skal købe dit medlemskab via klubbens
bookingsystem – du modtager ikke et indbetalingskort – mere om det på
næste side.
ETK har indgået en aftale med SEPE/PULS om rabat på 40% til ETKmedlemmer ved booking af padelbaner. Bliv noteret som medlem hos ETK`s
sekretariat, mail etk@esbjergtennisklub.dk.
Der er nu mulighed for at købe ETK klubtøj til favorable priser via
Intersport/Sport Direct. Tøjet kan
bestillespå https://www.sportpromotion.dk/produkt-kategori/oevrigeklubber/esbjerg-tennis-klub/ ."
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ETK har altid brug for frivillige hænder, især til kommende drop in
onsdag tennis fra 18-20.00. Har du lyst til at give en hjælpende hånd i ETK,
så send en e-mail til etk@esbjergtennisklub.dk om de områder du kunne
tænke dig at hjælpe med – stort eller småt, alle er velkommen!
ETK`s generalforsamling, der vil blive meldt ud om dette så snart forsamlings
restriktionerne er ændret. Som andre år bliver det på Den Røde Okse,
formodentlig i maj måned.

Med sportslig hilsen
Carsten Holmgaard
Formand ETK

Kontingenter og priser
Nedenfor kan du se de forskellige
kontingenttyper og tilsvarende priser for
den kommende udendørssæson, som
starter den 17. april 2021.
VIGTIGT!
Nye medlemmer skal først registrere
sig med personlige data i
bookingsystemet – derefter købe
medlemskab
Tidligere års medlemmer logger ind i
booking med sidste års
medlemsnummer og køber medlemskab – se vejledning nedenfor
Senior
Alle ugens dage kl. 07.00 til 23.00

kr. 1.100,-
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Senior formiddag
Hverdage kl. 07.00 til 14.00

kr.

Junior – frem til 30.9. og incl. 1 gang ugentlig træning
Årgang 2003 – 2010
Årgang 2011 og yngre (kan spille med voksen ikke medlem)

kr. 1.000,kr. 700,-

700,-

Familiemedlemskab
Medlem nr. 3 og efterfølgende får en rabat på 200 kr. pr. halvår.

Sådan gør du…
1. Gå ind på klubbens hjemmeside www.esbjergtennisklub.dk
2. Klik på ”Book en bane”
3. Log ind med medlemsnr. og kode i øverste højre hjørne
4. For at ændre personlige data - vælg ”Medlemsoplysninger” i venstre side
5. Opdater dine oplysninger – mail, adresse, telefon etc.
6. Klik på ”Opdater medlemsoplysninger”
7. Vælg ”Køb medlemskab/udtaget træning m.m.” øverst
8. Vælg det ønskede medlemskab
9. Klik på ”Videre til betaling” og følg proceduren for betaling med betalingskort.

Træningstilbud 2021

Også i 2021 er der masser af
træningstilbud i Esbjerg Tennis Klub:
•
•
•
•
•

Tennisskole juniorer
Tennisskole seniorer
Instruktion for nybegyndere
Onsdagsaften for letøvede
Træning for udvalgte spillere

Se mere på hjemmesiden www.esbjergtennisklub.dk eller i klubbens folder.
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En reservation kræver – bortset fra årgang 2011 og yngre – to
medlemsnumre, og man kan have to åbne reserveringer. Fordi Veldtofte er
lukket, er der i år ikke mulighed for at låse en fast ugentlig reservation på
anlægget. Booking systemet for Gl. Vardevej tillader fremadrettede bookinger
(pt 4 gange per spiller der booker), som gør det muligt at reservere tider og
baner, for spiller der ønsker en form for fast tider.

Holdturnering

Har du lyst til at spille holdtennis for ETK i den kommende sæson, så send en
e-mail til klubben.

Tennissportens dag

Lørdag den xx. maj afholdes tennissportens dag – åbent hus på anlægget
Gl. Vardevej kl. 11 – 13. Så kender du nogen der kunne tænke sig at spille
tennis, så tag dem med ud på anlægget denne dag.

ETKs sekretariat
Esbjerg Tennis Klub
Idrættens Hus
Gl. Vardevej 62
6700 Esbjerg
Tlf. 7545 3815
E-mail: etk@esbjergtennisklub.dk
Træffetider: Hverdage – undtagen tirsdag - kl.
9-14
Følg ETK`s hjemmeside www.esbjergtennisklub.dk for diverse nyheder
og aktiviteter.

