
  

Velkommen til endnu en fantastisk sommersæson 
 

 
Ungespillerne 
 
Med Erik Jans store indsats er der etableret en ”Ungegruppe” på ca. 10 unge, som træner på 

banerne hver tirsdag og torsdag kl 15:00 – 16:30.  

Alle unge er naturligvis velkomne.  

 

Folder med tider og priser vedlagt. 

 

 
 
Fyraftenstennis 
 
Tirsdage kl. 17:00-19:00 er en succes, første gang med 19 fremmødte.  

Der spilles på kryds og tværs og du kan bare møde op.  

Vi har ketsjere og bolde.  

Her er alle også velkomne  -  også dem, som ikke nødvendigvis er i arbejde, men alligevel 

holder ”fyraften”. 
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Banerne 

 

Vi arbejder med at forbedre vandingen af vores baner med nye spinklere. De monteres 

løbende i den kommende tid. 

 

Vi arbejder også med at minimere vores vandforbrug ved at genbruge vandingsvand fra 

banerne. Derfor skal der i den nærmeste fremtid graves en rende ml. brøndene, som ligger 

ved henholdsvis bane 1 og ved pumpehuset.  

Det giver noget gravearbejde og vi hjælper selv til med genetableringen. 

 

 

 
 

  

Markedsføring  -  HJÆLP os med at blive mere synlige 
 
 

Vi skal være meget opmærksomme på Hirtshals Tennisklub på Facebook. Så snart der er et 

opslag optimerer vi vores synlighed ved at I enten ”liker” og deler opslaget eller endnu bedre 

skriver en kommenter: eks: ”godt initiativ”, ”en sjov oplevelse”, ”jeg kommer næste gang”, 

”godt gået” etc. etc.  

 

 

 

 

 

 



 

Nye klub T-shirts 

 

Hjælp os med at profilere Hirtshals Tennisklub  

 

Vi har købt tennis T-shirts med vores nye logo, som kan købes for kr. 200,- 

De kan ses ”live” i klubhuset, hvor I kan prøve, hvilken størrelse I gerne vil have.  

 

Vi har p.t størrelse Small – Medium - Large (X) og vi bestiller nogle flere i Ekstra Large (XL) 

Tag den gerne på, når du spiller – eller køber ind, går på cafè, går på stranden etc. etc.  

 

Find din størrelse og betal over vores hjemmeside: 

www.hirtshalstennisklub.dk - Tilmelding – T-shirts m/ Hirtshals Tennisklubs logo.  

Betales med kort. 

 

 
  

                                          
 
Hjemmeside  -  www.hirtshalstennisklub.dk 
 
 
 
 
 

Som altid – kom gerne med gode ideer og input til bestyrelsen og følg os på Facebook😊 

 
https://www.facebook.com/hirtshalstennis 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 

Susanne 

 
Stemningsanalyse - Padelbaner 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hirtshalstennisklub.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zTua_jBONb0Ml9WysXGF_VgzCfT-KnserQDRY4f5oYwXJ2WUNHTCF9mA&h=AT1_3M-ViePw7d-vsEZSTKWjBKnpcOlrlzF0jkG-fRAnk7yhMqlzOQwmi9aOcDWB6rd2gOiEa0ktFSpSQFuWHGMHuVqlpOKKErR2bbwcaPzbNqn7vMj4FRaJ8StfnjMMzA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16GxzkN-hmT9_SkM73jKFtGZ52q4IuEo0INt4oCJSNyyBf66VK6G2POC7FdBt1UGZHBfcTCNKUV9xaJSw__giDtnzS3uCUE7b0Auxq1MXnkY3jUlBKj7ZPwAH2nE4GV9Snc-_FfwlWE4h8MRGJFoa3gWrNlMKwn5taZSrHpuXAuu_b0dOaqBCizW9EHfhVtQTuCSTWCishU4iTYQ27hP561WDpSrM2okU
http://www.hirtshalstennisklub.dk/
https://www.facebook.com/hirtshalstennis


Som mange sikker har bemærket, er padel-tennissporten blevet enormt populær de sidste år, 
ikke mindst fordi den er let at tilgå, og alle hurtigt kan lære regler og teknik, og dermed hurtigt 
kan få en god sportslig oplevelse.  
Padel-tennis er en sport i en rivende udvikling.  
 
Hirtshals Tennisklub vil gerne skabe mulighed for at dyrke denne aktivitet i vores lokalområde. 
Derfor er vi i fuld gang med planer om at opføre 1-2 padel-tennisbaner i forbindelse med vores 
eksisterende tennisbaneanlæg. 
 
Med padelbaner i Hirtshals giver vi et ekstra aktivitets tilbud til de mange turister i 
lokalområdet, men det vigtigste for os er, at interessen er forankret lokalt. 
Derfor vil vi gerne undersøge interessen for padel-tennis i Hirtshals.  
 
Brug gerne et par minutter på at svare på vores lille undersøgelse her på Facebook - Tak for 
din interesse. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen, Hirtshals Tennisklub 
 
https://forms.gle/Q91dAGEaJ23nUG6i8 

 

 
Klubbens vedtægter: 

 
https://hirtshalstennisklub.dk/vedtaegter/ 
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https://forms.gle/Q91dAGEaJ23nUG6i8?fbclid=IwAR0EzlGXNg-7fzJoHfWExGOiylZe5WLbjygVrXeMVP75Z1_wOzkiD8FSdfo
https://hirtshalstennisklub.dk/vedtaegter/

