
  

VIGTIG INFO 
 

Sådan tilmelder du dig: 
Hvis du ikke allerede er medlem af HSUF, skal du starte 
med at klikke oppe i højre hjørne på ”forny medlems-
kort” (koster 50 kr. pr. kalenderår) og oprette ny profil.   
 

1. Gå til www.HSUF.dk 
2.  Vælg idrætstilbud i toppen af siden 
3.  Vælg tennis/padel 
4.  Klik på ”tilmeld” under det medlemsskab du ønsker 
5.   Log ind i kassen ”eksisterende Profil” 
6.   Betal nu dit abonnement  
 

Sådan booker du en bane: 
1.   Gå til www.HSUF.dk 
2.   Vælg idrætstilbud i toppen af siden 
3.    Vælg tennis/padel 
4.    Vælg booking af enten tennis- eller padelbanen 
5.    Find den ønskede dato og vælg en ledig tid 
6.    En bane kan bookes i op til 2 timer ad gangen 
 
Der kan max bookes 2 sektioner pr. medlem ad gangen 
Ønskes det at booke både tennis- og padelbanen på en gang,  
skal ovenstående gennemføres for bane 2 også.  
 
Se priser på tidligere side.  
 

 

 

Hammelev juni 2022. 
 

Historien om, hvordan man i 1985 ved hjælp af udholdenhed, og stik imod 
politikernes vilje, trods alt lykkedes med at få et flot tennis-anlæg op at 
stå i en lille by som Hammelev.  
 
 

Ideen startede allerede i 1984. Jørgen Thøgersen, som sad i DGI-Tennis 
bestyrelsen samtidig med, at han var næstformand i HSUF, blev sat i spid-
sen for at få etableret et tennisanlæg i Hammelev. Han løb kommunen og 
politikere på dørene. Ingen af instanserne var dog varme på projektet. 
”Man må melde sig ind i Vojens, hvis man vil spille tennis”, var deres hold-
ning.  Men presset på banerne i Vojens blev dog hurtigt så stort, at byrå-
det måtte give efter, og efterkomme ønsket om egne baner i Hammelev. 

 

Tennis-anlægget       
i                        

Hammelev  

I 1985 blev det så en 
realitet med asfalt-
banen. Projektet kom i 
stand og kostede små 
100.000 kr. Midler blev 
tilvejebragt med 
67.000 kr. lån i Spare-
kassen Sydjylland og 
Dansk Idrætsforbund. 
Resten af projektet 
blev gennemført med 
tilskud fra Dansk Tips-
tjeneste, HSUF-
Støtteklub og HSUF. 
Medlemsskaren talte 
dengang ca. 45 med-
lemmer. Administratio-
nen kunne dengang 
klares med en aflagt 
skurvogn fra den loka-
le murer Arne Hansen i 
Styding.  

Avisudklip fra 1985 omkring modstanden fra politisk side om etablering af tennisbanen. 

http://www.HSUF.dk
http://www.HSUF.dk


  

Tennis-udvalget opstod kort 
tid derefter med Peter Jo-
chimsen som formand. Årene 
gik. I 1990 kom så ideen at 
anlægge én eller to grusbaner 
nede på boldbanerne bag hal-
len. Som sagt – så gjort. Der 
blev rømmet et stort stykke 
jord, hvorpå tennisbanerne 
kunne etableres.  

Banerne kom denne gang til 
at koste ca. 160.000 kr. Mid-
ler blev denne gang tilveje-
bragt via lån hos DGI og til-
skud fra HSUF-Støtteklub og 
HSUF. Banerne blev anlagt 
med grus-belægning. De før-
ste mange år var det Bruno 
Nielsen og Detlef Jochimsen, 
der var baneformænd og fore-
stod den daglige pasning af 
banerne. Senere tog Gunnar 
Christiansen over, og han hol-
der ved endnu.  

Holdet bag tennisbanerne anno 2021 – Peter 
Jochimsen, Inge Lykke Schmidt, Kurt Trap, 
Kaj Schultz, Arne Hansen, Gunnar Christian-
sen og Henning Schultz. + John Schmidt, 
som mangler på billedet.  

I april 1991 blev banerne indviet i et voldsomt snevejr.  
Steffi Graf og Gabriella Sabatini, var planlagt til at forestå den store ind-
vielse af banerne. Man måtte dog flyttes til asfaltbanen, da grusbanen 
var blevet meget våd efter de 3-5 cm sne, som var faldet kort forinden 
den store kamp.  
Ovennævnte tennisstjerner var dog ikke i stand til at møde op, så de 
blev personificeret ved Jens Petersen og Henning Schultz, som begge 
gjorde en god figur.  
 

Skurvognen blev samtidig udskiftet med et svendestykke fra tømrer-
uddannelsen på EUC i Haderslev – og hermed havde vi et klubhus. Med-
lemsskaren vokser nu til 150 medlemmer. Begge baner er booket fra 
morgen til aften. Også denne gang lykkedes det med masser af gå på 
mod og en masse ulønnede frivillige arbejdstimer, at få projekt gennem-
ført med et superflot resultat.  

Formanden hedder stadig Peter Jochimsen. Han hjælpes af et hårdtar-
bejdende udvalg med at holde banerne up-to-date. Klubhuset, som det 
ser ud i dag, er flittigt blevet vedligeholdt af bl.a. Henning Schultz, tidli-
gere tømrer og pedel på skolen, samt mangeårigt medlem af tennis-
udvalget.  

Man lykkedes ved fælles hjælp, og en masse ulønnede frivillige arbejdsti-
mer, at komme i mål med et flot projekt.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Udsigten fra panorama-terrassen ved klubhuset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialt samvær ved nedlukning af baner for vinteren. Der møder altid mange hjæl-
pere op til denne dag.   
 
 

         Og så er Padel-banen ved at være klar.  



  

Kontigent, historie og sammenligning: 
1985: 

 

    

 

 

 

 

2022:  

Introduktionstilbud gældende til oktober 2022 

for både tennis og padel. Du kan altså spille begge dele for 

samme kontingent.  

Voksen             300,00 kr. 

Pensionister              200,00 kr. 

Ungdom 0-15 år            200,00 kr. 

Familie 2 voksne + 2 børn       600,00 kr. 
Banepris – Løse timer 200-kr /1½ time.  
 
Se, hvordan man booker baner på bagsiden.  

 

 

Tennis-udvalgsformand Peter Jochimsen 
ved et af sine mange gøremål, her ved 
vandingsanlægget.  

Så går der endnu tre årtier.  

I 2021 er medlemsskaren 
skrumpet til under 30 med-
lemmer. Banernes fremtid må 
tages op til overvejelse. En 
projektgruppe melder sig 
straks på banen. De har en idé 
om at bygge den ene tennis-
bane om til en padel-bane. 
Det er en ketsjersport, som er 
med de bedste ingredienser 
fra tennis og squash. En rigtig 
familiesport, som er nemmere 
at spille end de to ovennævn-
te. Projektgruppen går i januar 
2022 i gang med diverse un-
dersøgelser af markedet for 
padel-baner. Der besøges 
mange foreninger og padel-
baner, inden det besluttes at 
gå i gang med projektet i 
marts 2022. Finansieringen er 
på plads. HSUF har egenkapi-
tal stående, som man betaler 
strafrenter af i banken.  

På HSUF’s generalforsamling i april godkendes der 1.000.000 kr, og pro-
jektet er officielt skudt i gang. Pengene gør ingen gavn på bankkontoen 
– kapitalen skal ud at arbejde for vores mange medlemmer.  

Poul Erik Jensen tager første spadestik 
den 3. marts 2022 
(jordbundsundersøgelse)  

Arbejdet går i gang. Man graver 
lidt huller i den østlige tennisba-
ne, for at sondere jordbunden.  

Banen tænkes overdækket, 
hvorfor undergrundens beskaf-
fenhed skal undersøges. Man 
har i 1990 sørget for masser af 
stabilgrus i undergrunden, så 
der er gode forhold at arbejde 
med her.  



  

Der søges om byggetilladelse på padel-bane med tilhørende overdæk-
ning. Købsaftale på selve padel-banen underskrives den 13. marts. Pri-
serne stiger dagligt, men vi tør ikke indkøbe overdækningen, som er 
den dyreste bestanddel af projektet, før vi har en byggetilladelse i hån-
den. Overdækningen bliver bygget efter sommerferien 2022. 

Fundamentet støbes d. 22. april 2022 af et hold friske fyre fra Jorton 
med René Iversen i spidsen. 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygge-projektleder René Iversen ved at samle forskallingen til padel-banens          
betonunderlag. 

 

 

Tennis - baneformand Gunnar 
Christiansen i sit es med trille-
bør og stort smil trods utallige 
år med ansvaret for banernes 
beskaffenhed. 

Projektgruppen bag padelbanen: Torben Føns, Preben Hjortlund, René 
Iversen, Johannes Hansen og Poul Erik Jensen 

Henning Schultz, som han ofte ses: i 
gang med diverse vedligehold. Når 
han ikke selv spiller eller  tager imod 
tilmelding eller udleverer nøgler eller 
….....  


