Tennisafdelingen byder velkommen til
sæsonen 2019
Kom til ÅBENT HUS – Tennissportens Dag:
Der er Åbent Hus og Standerhejsning lørdag d. 4. maj kl. 10.00.
Der vil være kaffe på kanden til alle dem, der møder op, og der vil blive mulighed for
at prøve de klargjorte baner. Så husk ketcheren J
MEDLEMSKAB:
Nye medlemmer kan blive indmeldt ved Åbent Hus lørdag d. 4.maj - eller ved at
tilmelde sig online på www.vsf.eu/Tennis eller ved at kontakte tennis
udvalgsmedlem Peter Bomholt - 23389853

INSTRUKTION - ungdom:
Børn/junior
Tirsdag kl. 16-17.00
Træner: Hans Jørgen Schmidt
Første træning: d. 7. maj:
Tilmelding til instruktion Børn/junior:
Gå ind på www.vsf.eu/Tennis på online tilmelding. Pris for instruktion er

200kr

Er du allerede medlem, kan du hurtigt og nemt forny dit medlemskab på online
tilmelding – se www.vsf.eu/Tennis

INSTRUKTION - voksne:
Let øvede (1-4 års tenniserfaring)
Træning onsdag fra kl. 17.30 – 19.00
Træner: Marcus Svendsen

Vi tilbyder nybegyndere (både børn og voksne), at de efter en periode på ca. 14
dage kan få deres kontingent tilbage, hvis det at spille tennis ikke lige var det
rigtige.

Øvede (+ 4 års tenniserfaring)
Træning onsdag fra kl. 19.00-20.30
Træner: Marcus Svendsen

Godt tilbud til alle kommende voksne medlemmer(begyndere) :
Kom og prøv tennis 5 gange og få instruktion for 200kr, du kan låne en ketcher.
Hvis du får lyst til at fortsætte i klubben så modregner vi de 200kr i kontingentet.
Instruktion mandage kl. 18-19. Første gang 13/5. Tilmeld dig på
www.vsf.eu/Tennis online tilmelding

For begge hold gælder:
Der skal være min. 6 og maks. 8 deltagere (2 baner).
Første træning er 1/5 hvis banerne er klar, ellers starter vi 15/5. Følg med på
www.vsf.eu/Tennis

KONTINGENT:
Familiemedlemskab minimum
Pris: 1400 kr.
(2 voks. + kr. 50.- pr barn under 15 år)
Ungdom (født efter 2001)
Pris: 500 kr.
Seniorer
Pris: 700 kr.
NB!
Nye medlemmer betaler derudover kr. 100.- i depositum for en nøgle til
tennisanlægget og klubhus.

Tilmelding til instruktion voksne:
Gå ind på www.vsf.eu/Tennis på online tilmelding. Prisen for tilmelding er 100kr
som går til bolde. Derudover betales 300kr, som gives til træner første træningsdag.
Deltagelse i træning kræver medlemskab af VSF Tennis.

Information fra Tennisafdelingen finder du også på
www.vsf.eu/Tennis – og på Facebook – ”Tennis for sjov”

