
 
 

 

Velkommen 
i 

Grenaa Tennisklub 

 

www.gtk.dk 



Grenaa Tennisklub har et smukt beliggende anlæg med 6 

grusbaner, hvor træerne mod vest sørger for læ. Endvidere 

har vi en padelbane. 

 

Klubhuset og udearealet med borde, stole, parasoller og 

grill, ligger hævet over banerne. Herfra har man et fint 

udsyn over banerne og kan nyde en kop kaffe eller en øl 

efter spillet. 

 

På dette fredfyldte sted hygger vi os med tennis.  

 

 
 

 

Vi er opmærksomme på, at alle føler sig velkomne.  

 

Vi arrangerer forskellige aktiviteter for at tilgodese 

samværet mellem medlemmerne. 

 

Klubben er altid åben for forslag til aktiviteter, og vi er 

interesseret i at høre din mening.  



Der kan spilles tennis og padel alle ugens dage. Husk at 

reservere bane for at sikre dig at kunne spille på ønsket tid 

og bane. 

 

Booking kan foretages af medlemmer via hjemmesiden. 

 

Vi har træning og instruktion for alle interesserede i alle 

aldre og på alle niveauer - benyt dig endelig af muligheden. 

 

Kom og prøv tennis- og/eller padelspillet - det er herligt - og 

bliv en del af klubben. Vi har bolde og ketcher, som kan 

lånes. 

 

 
 

 

Vedrørende uforpligtende prøvetime og træning 
 

Kontakt Lissy Nørgaard - telefon 2140 9677 

mail: lissy.noergaard@gmail.com 

 

Du kan få flere praktiske oplysninger på vores hjemmeside 

www.gtk.dk   

http://www.gtk.dk/


Hvis du ønsker at blive medlem af GTK 
 

Send en mail til klubbens kasserer 

 

Niels-Peter Meldgaard nielspeter@hotmail.com 

 

Oplys navn, adresse, fødselsdato, e-mail og mobilnummer. 

 

Info vedr. kontingent hænger i klubhuset og kan findes på 

hjemmesiden gtk.dk 

 

Man er først medlem, når man har betalt sit kontingent og 

har modtaget sit medlemsnummer. Man er nu oprettet og 

kan benytte bookingsystemet på hjemmesiden. 

 

HALLEN 

Om sommeren må hallen kun benyttes såfremt udendørs- 

banerne ikke er spilbare pga. vand. 

 

GTK NEWS 

Vi udsender GTK news med jævne mellemrum for at 

fortælle jer om, hvad der foregår i klubben. 

 

Vi håber at se dig / jer i klubben 

 

Med venlig hilsen 

Grenaa Tennisklubs Bestyrelse 
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