
Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.  
Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Selv om 

vinteren ikke rigtigt vil slippe sit tag, bliver det jo nok alligevel forår igen i år. Vi åbner banerne så snart de 

er klargjort og stabile nok til at kunne spilles på. Så snart banerne bliver meldt klar af Hans (baneansvarlig), 

vil der komme en besked ud til alle sidste års medlemmer og blive givet besked herom på vores 

hjemmeside.  

Vi er glade for at kunne byde velkommen med et udvidet udvalg af tilbud til vore medlemmer. Vi har de 

gennem de seneste år oplevet medlemsfremgang og ambitionsniveauet er i forhold til vores tilbud derfor 

også steget, og vore instruktører står klar til at give vore medlemmer nogle gode timer på banerne. 

I dette velkomstbrev vil vi fortælle lidt om, hvad de frivillige kræfter i HOG tennis har planlagt for det 

kommende år.  

Organisering 

Tennisudvalg 

Tennisudvalget består i år af: 

Lars Larsen: Formand, tovholder, ungdomstræning, medlem af FU 

Jan Hansen: Kasserer, børneattester  

Hans Knudsen: Baneansvarlig 

Ib Hesselberg: It, banebooking og arrangementer 

Nicklas Buch: Pr, ansøgninger til fonde, seniortennis, holdtilmeldinger, sociale arrangementer 

Søren Hjørlund: Seniortennis, holdtilmeldinger, sociale arrangementer 

Juniorudvalg 

Der er nedsat et ungdomsudvalg, bestående af Thorkil Lund, Lars Nysten, Nicklas Buch og Lars Hauer 

Larsen. Dette udvalg vil koordinere træningen af ungdomsspillere, uddannelse af instruktører og 

stævner/aktiviteter for ungdomsspillere. 

For spørgsmål omkring børn og unge kan man kontakte en af udvalgets medlemmer: 

Thorkil Lund: thorkilmunchlund@yahoo.com, 29379766 

Lars Nysten; Larsnysten@icloud.com, 61665125 

Lars Hauer Larsen: Lhl@hog-hinnerup.dk, 23639995 

Nicklas Buch: nsb@hog-hinnerup.dk,  42167512 
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Seniorudvalg 

Et udvalg er nedsat og består af: 

Søren Hjørlund: Soe@hog-hinnerup.dk, 23338512 

Nicklas Buch: nsb@hog-hinnerup.dk , 42167512 

Ulrik Svendsen: ulrikfenger@gmail.com, 23967840 

Ib Hesselberg- hes@hog-hinnerup.dk, 28267301 

Interne turneringer, sociale arrangementer, holdtilmeldinger for seniorer etc., arrangeres og 

koordineres af dette udvalg. 

Kontingentsatser   
Kontingent skal betales inden man kan benytte/booke banerne. 

Vi har besluttet at beholde kontingentsatserne fra sidste år.  

For juniorer under 25 er prisen 400 kr., men deltager man i ungdomstræningen koster det yderligere 200 

kr., som betales når man tilmelder sig et junior- eller ungdomshold. De 200 kr. er med til at dække 

omkostninger til træneruddannelse og bolde. 

 For seniorer er kontingentet 800 kr. Tilmelder man sig et af træningsholdene (og senior +) koster det 

yderligere 100 kr. For dette får man træningsbolde ad libitum. Vi har i bestyrelsen besluttet at lægge denne 

”boldafgift” på alle seniorhold der får bolde stillet gratis til rådighed, da vores udgift til netop bolde er 

steget meget. De som har betalt denne afgift må benytte boldene også når der spilles uden for 

holdtræningen. 

Medlemmer af andre tennisklubber kan også i år opnå et ”billigt” medlemskab, i tilfælde af, at de gerne vil 

benytte banerne sammen med en eller flere HOG medlemmer. Pris for et sådan medlemskab er 300 kr.  For 

at opnå dette medlemskab kræves det, at bestyrelsen får en eller anden form for dokumentation for 

medlemskab af en anden tennisklub. Henvendelse til IB Hesselberg for denne mulighed. 

Betaling og holdtilmelding 
For at kunne booke og benytte banerne skal man oprette en profil (nye medlemmer opretter og gamle 

medlemmer ajourfører) og have betalt kontingent. Dette gøres online på http://hogtennis.klub-modul.dk 

Det er vigtigt, at medlemmer med eksisterende profiler opdaterer disse så telefonnummer og e-mail er 

korrekte.  

Klik på "Banebooking" og "Betal her" 

Der findes en detaljeret beskrivelse på vores hjemmeside af hvorledes man opretter sig som medlem og 

melder sig til hold. Følg denne, så skulle det gå glat. Opstår der alligevel problemer kan man rette 

henvendelse til vores webmaster og bestyrelsesmedlem; Ib Hesselberg. Kontakt information på Ib:  
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hes@hog-hinnerup.dk, mobil: 28267301 

. 

Arbejdslørdag 
Lørdag den 21. april er der arbejdslørdag i tennisklubben hvor der vil være fokus på at gøre anlægget klar 

og indbydende til den forestående sæson. Vi håber, at der kommer rigtig mange så vi kan få taget et godt 

ryk. 

Vi mødes kl.10, arbejder et par timer og slutter af med lidt at spise.  

Medbring gerne haveredskaber og værktøjskasse. Har nogen en trailer må i meget gerne tage denne med. 

Standerhejsning 
Standerhejsningen bliver i år lørdag den 28. april klokken 10.00, på vort anlæg. 

Til standerhejsningen vil der blive serveret en kop kaffe og et rundstykke, som kan indtages medens 

bestyrelsen præsenterer den kommende sæsons tennistilbud og vore instruktører. 

Det digitale banebookingssystem vil blive demonstreret for dem der ikke er bekendt med dette. 

Tag ketsjeren med; forhåbentligt er det godt vejr og vi kan få gang i de vinterrustne arme. 

Nye potentielle medlemmer vil kunne prøve at slå et par tennisslag med en instruktør og blive introduceret 

til hvad HOG tennis kan tilbyde. 

Træningstilbud.  

Juniorer  

Sidste år havde vi rigtigt mange junior spillere i HOG tennis, og faktisk er HOG tennis en af de få klubber i 

Jylland der er i stand til at tiltrække mange juniorspillere og samtidigt være i stand til at have instruktører 

nok til at kunne give disse et godt tilbud. Der var omkring 60 tilmeldte til vores juniortræning sidste år.  

Vi er glade og stolte over at kunne tiltrække så mange juniorspillere!! 

Vi oplevede dog også udfordringer sidste år i forhold til at der var så mange spillere på banerne af gangen, 

at det var svært at sammensætte en god træning.  

Med disse erfaringer har vi besluttet at udvide træningstiderne, med en ekstra dag, således at der vil være 

færre på banerne af gangen og for de mindste op til og med 4 klasse vil der kun blive tilbudt 1 træning om 

ugen. Det er vores erfaring, at de mindste spillere ofte kun deltager i en træningssesion om ugen. 

Fra 5 klasse og op, tilbydes der træning 2 gange om ugen (mandag og onsdag) og med fraværet af de 

mindste disse dage, bliver der bedre plads på banerne. Som noget nyt opdeler vi disse ”store” juniorer” på 

køn, således at der bliver en pige- og en drengetræningsgruppe. Vi havde ca. lige mange drenge og piger 

sidste år. Skulle dette falde meget anderledes ud i kommende sæson, forbeholder vi os ret til at opdele på 

en anden måde. 
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Således bliver der 3 junior-træningsgrupper. Vær opmærksom på, at man ved tilmelding, først skal oprettes 

som medlem (400 kr.) og derefter tilmeldes et træningshold (200 kr.). 

Junior 1:  

Instruktører: Thorkil Munch, Lars Nysten, Morten Lindkvist 

Træningstid tirsdag fra 16.45 til 18.00.  

Aldersgruppe: 0-4 klasse, blandet køn.  

Første træningsession: 1 maj. 

Pris: 200 kr. (+ medlemskab) 

Der vil blive lagt vægt på at have det sjovt og få ”leget” tennisslagene ind. Skulle der være blandt de ældste 

i denne gruppe være en eller flere særligt motiverede og talentfulde vil disse også kunne deltage på et 

mandags eller onsdagshold. Trænerne vil vurdere dette individuelt.  

Junior 2:  

Piger fra 5 klasse og op. Træningstid mandag 17.45 til 19.00 og onsdag fra 16.30 til 17.45 

Instruktører mandag: Mads Lerche, Jan Hansen 

Instruktører onsdag: Lars Hauer Larsen, Nicolai Gernyx 

Pris: 200 kr. (+ medlemskab) 

Junior 3: 

 Drenge fra 5 klasse og op. Træningstid mandag 16.30 til 17.45 og onsdag fra 17.45 til 19.00 

Instruktører mandag: Mads Lerche, Jan Hansen, Clara Lerche 

Instruktører onsdag: Nicklas Buch, Rasmus Nissen 

Pris: 200 kr. (+ medlemskab) 

OBS: læg mærke til at det ikke er samme tid mandag og onsdag for disse 2 træningshold. 

På Junior 2 og 3 vil der bliver arbejdet videre med tennisslagene og målet er at kunne mestre alle slag 

således at der kan spilles egentlige tenniskampe. Det er et mål for træningen, at motivere spillerne til at 

deltage i stævner og holdkampe hvor man udfordrer sig selv mod kammerater og spillere fra andre klubber. 

Første træning for junior 2 og 3 er mandag den 30. april.  

Vær opmærksom på, at man ved tilmelding, først skal oprettes som medlem (400kr) og derefter tilmeldes 

et træningshold (200 kr). De 200 kr. er med til at dække omkostninger ti l træneruddannelse og bolde. 

 Kontakt gerne en fra ungdomsudvalget, hvis i er i tvivl om noget. 

Turneringer/stævner 

Vi samarbejder med Hadsten og Kristrup tennisklubber om at arrangere en ”minitour” for nye og letøvede 

juniorer. Herudover giver vort medlemskab i JTU og DGI adgang til forskellige endagsstævner.   

Der er mulighed for at deltage i både holdturnering i DGI og JTU regi.  



For at deltage i DGI´s holdturneringer kræver det ikke andet end at man har gået til tennistræning 1 år. Her 

spilles der med trykreducerede bolde og på begynder-niveau. 

For de mest seriøse juniorer er der mulighed for at deltage i JTU´s regions-holdturnering. Der skal 2 til et 

hold som skal spille 5-6 kampe mod andre klubber. Hvis man melder sig til dette skal man være klar til at 

spille alle kampene.  

Til både DGI og JTU holdkampe skal der være mindst 2 spillere på holdet. Der spilles 2 singler og 1 double 

Kontakt gerne en fra ungdomsudvalget, hvis i har lyst til at komme ud og møde spillere fra andre klubber.  

Tennisskole 

I lighed med tidligere år gennemfører vi en tennisskole 3 dage første uge af sommerferien. (mandag til 

onsdag). 

Mere information om disse juniortilbud senere. 

Seniorer 

Senior 1 (begynder træning) 

Instruktør: Lone Møller 

Tid: Torsdage fra 19-20,  

første gang: torsdag den 3. maj 

Pris: 100 kr. (+ medlemskab) 

Fokus er på af få indøvet de grundlæggende tennisslag, så man bliver i stand til selv af kunne spille selv og 

eventuelt gå videre på et af de andre træningshold. Holdet kører foreløbigt til sommerferien, hvor det 

bliver evalueret om der er basis for at fortsætte eller deltagerne kan overgå til Voksen 2 holdet. 

Du kan låne et tennisketsjer af klubben de første par træningsgange, hvis du ikke har en ketcher og er 

usikker på hvilken du skal købe før du har prøvet at slå til en tennisbold. 

Senior 2 (øvede): 

Instruktører: Nicklas Buch, Rasmus Nissen med hjælp fra Lars Hauer Larsen 

Tid: Onsdag fra 19-20.15.  

Første gang: onsdag den 2. maj. 

Pris: 100 kr. (+ medlemskab) 

Dette hold er for øvede motionister som mestrer de grundlæggende tennisslag og bevægelser og er 

rimeligt let til bens. For at deltage på dette hold kræver det at du har deltaget tidligere og/eller at 

instruktørerne vurderer at dit niveau passer til dette hold. 

De som får mest ud af at spille med fart-reducerede bolde, henvises til voksen 1 holdet. 

Senior 3 (turneringsspillere). 



Instruktør: Ulrik Svendsen (med bistand fra andre rutinerede) 

Tid: Mandage fra kl. 19-22. (hele anlægget) og torsdage fra 20-22 (kun 1 bane som udgangspunkt 

reserveret). 

Første gang: mandag den 30-4 

Pris: 100 kr. (+ medlemskab) 

Dette hold er for de bedste af vore motionister og det er på dette hold de som ønsker at spille 

turneringstennis deltager. De ældste og bedste af vore juniorer er også velkomne her.  

Træningen tilrettelægges af Ulrik Svendsen, med hjælp af vore mest erfarne turneringsspillere.  

Der bliver fokus på både teknisk og taktisk træning, men der lægges også vægt på det sociale. 

Der har været afholdt et informationsmøde for dem der er interesseret i at deltage i holdturneringer 

(referat udsendt). Interessen var stor i år og det er foreløbigt 2 stk. 4-mands hold meldt til i JTU (serie 1 og 

3) og et stk. 2-mandshold i DGI. 

Skulle der være nogle mænd derude eller kvinder, som har lyst til at være med til spille holdkampe så 

kontakt en fra seniorudvalget.  

Senior +. 

Tid: Tirsdag og fredag 9-12 

Første gang tirsdag den 1. maj 

Pris: 100 kr. (+ medlemskab) 

Den ældre del af medlemsskaren har anlægget til rådighed fast hver tirsdag og fredag fra 9-12. Man 

behøver ikke en fast makker for at være med. Man spiller med dem der kommer og der er fokus på motion 

og godt samvær, som slutter af med kaffe/brød eller øl/sodavand. Tilmelding sker via hjemmesiden: 

http://hogtennis.klub-modul.dk under hold tilmelding (Senior +). 

Har du spørgsmål til dette hold, så henvend til Ib eller Hans fra tennisudvalget som begge deltager på dette 

hold. 

Onsdags-udfordring 

Tid: Onsdag fra 20.15-22.  

Første gang onsdag den 2. maj.  

Gratis at deltage for medlemmer, bolde stilles til rådighed. 

Sidste år blev ”udfordringsaftenen” flyttet fra tirsdag til onsdag aften med god succes. Det var begrundet i 

et ønske fra senior + gruppen for ikke at det skulle falde på samme dag som en af deres spilledage. Så fra 

20.15 er anlægget åbent hver onsdag, for alle der har lyst til en gang hyggelig tennis med skiftende 

modstandere/partnere. Denne aften er ikke tiltænkt for nybegyndere, men for dem som kan spille en god 

gang motionstennis. Man må meget gerne møde op med sin(e) faste makker(e) og spille med dem, men 

kan blot ikke reservere banerne og man skal være åben overfor at spille mod/med andre. Der kan både 

spilles single og double. 
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Selv om der ikke er ”mødepligt” så tilmelder man sig alligevel til gruppen ”onsdagsudfordring”. Det gør det 

muligt at kommunikere nemt med alle tilmeldte. Det er gratis at deltage. 

Spørg gerne en fra seniorudvalget hvis du er i tvivl om hvilket hold du skal tilmelde dig. 

Arrangementer/turneringer 

Seniorudvalget søger for at der som sædvanligt vil der blive arrangeret et double-arrangement i 

forårssæsonen. Det er endnu ikke fastlagt hvilke dato dette kommer til at foregå.  

Herudover er der planlagt at der skal afholdes nogle sociale tennisarrangementer med henblik på at skabe 

samhørighed på tværs af alder og køn, og bidrage til et bedre klubliv i HOG tennis. Datoer ikke fastlagt 

endnu. 

Er der blandt medlemmerne lyst og kræfter til at lave flere arrangementer er man meget velkommen. 

Kontakt blot en fra seniorudvalget.  

Klubmesterskaber 

Klubmesterskaberne vil blive afholdt i september. Datoer er endnu ikke fastlagt. Der vil bliver 

klubmesterskaber for både seniorer og juniorer. 

Faciliteter  

Klubhus 

Vi håber på, at vort klubhus vil blive holdt pænt og rent af dem som bruger det. Det vil sige, at vi ikke har en 

fast/betalt rengøringshjælp. Så derfor: Forlad klubhuset efter brug, lidt pænere end da du kom. Vi vil i 

bestyrelsen sørge for at der er rengøringsmaterialer i skabet, således et dette ikke skal være en 

undskyldning.  

Koder-Låse 

Vi har fået ødelagt vor kodelås til klubhuset her i vinter. Inden sæsonstart bliver der udsendt en email med 

nye koder til klubhus dør og baner.   

Boldmaskinen 

Klubbens medlemmer kan få adgang til at benytte boldmaskinen hvis man er fyldt 18 år. Det kræver dog at 

man har fået en instruktion i at bruge denne. Vi vil demonstrere maskinen forbindelse med 

standerhejsningen. 

Vi ses til arbejdslørdag og standerhejsningen ☺ 

Med venlig hilsen 

HOG tennis 

 


