
 

 

Halfest til halv pris 

Saml venner og familie og mød op til 

Klubfesten på Kirkehavegård, lørdag den 26. oktober kl. 18 

 

I år råder vi over begge sale i Kirkehavegård hvilket giver de mest 

fantastiske rammer til klubfesten i Allerød tennisklub. En sal til mad, 

underholdning, musik og dans og en anden sal til minitennis og andet 

sjov for børnene. 

 

Alle medlemmer er meget velkomne, og man er også velkommen til at invitere sin 

kone/mand/kæreste/forældre/børn med. 

Det er her, vi hylder os selv og de gode holdpræstationer. 

Vi skal blandt andet fejre 1. holdets oprykning så Allerød tennisklub for første gang har et 

herrehold i 2. division. Vi skal fejre oprykningen af Veteranholdet i 40+ rækken så de til 

næste år er at finde i division 4. Vi skal fejre at motionisthold 1 sluttede som det bedste hold i 

hele tennis Øst i kategori 2. Vi skal kåre årets ungdomsspiller. Vi skal finde vinderen af årets 

fairplay pokal. Og ikke mindst at hallen meget snart står klar til at vi kan spille i den. 

Der vil være underholdning og Gustaf vil være aftenens hyggepianist. Har du/I et indslag til 

aftenen så kontakt Aage Bliddal før eller bare til festen. 

For børnene vil der være sjov og konkurrencer. Vi stiller et minitennisnet op og spiller 

skumtennis hele aftenen. Der vil også være en hyggekrog med mulighed for spil, hygge og 

afslapning. 

Vi skal nyde dejlig mad fra Gaudium.  

Menu: 

● Varmrøget laks – rørt – creme fraiche – purløg – syltede radiser – ærteskud 

● Dampede perlebyg – persille – citron – syltede rødløg – bagt fennikel 

● Babyspinatsalat – soltørrede tranebær – saltristede græskarkerner – nordisk 

balsamico 

● Svinemørbrad – timian – hvidløg – rosmarin 

● Mør kalv – langtidsstegt 

● Ristede kartofler – brunet smør – løvstikke 

● Nordisk kold bearnaisecreme – frisk estragon 

https://gaudium.dk/


● Brød – friskbagt – hjemmelavet 

● Chokoladekage – karamel – frysetørrede hindbær 

 

Billetter kan købes via halbooking systemet. 

Er du blandt de første der tilmelder sig - er der rabat i baren.  

  

Køb billetter her  - 95 kr. for voksne / 50 kr. for børn (u. 16 år) 

Prisen inkluderer alt på nær drikkevarer, som til gengæld kan købes til rimelige priser i 

baren. 

 

Vi glæder os til at se jer til klubfesten 

Festudvalget - Allerød tennisklub 

 

 

https://at-tennis.halbooking.dk/proc_formular.asp?formular=36

