13. august 2020

Høsterkøb Tennisklub
tilbyder træning
Høsterkøb Tennisklub har indgået en aftale med Marie Kokfelt og Caroline Ladefoged om at tilbyde
træning til klubbens spillere og til børn fra Høsterkøb Skole.
Marie og Caroline har spillet elitetennis i Birkerød Tennisklub, hvor de begge har været trænere.
Marie har gået på Høsterkøb Skole og er i dag vikar på skolen og har boet i Høsterkøb hele sin barndom.
Caroline har også gået på Høsterkøb Skole og bor i Ubberød.

For at kunne få træning skal du som udgangspunkt være medlem af Høsterkøb
Tennisklub.
Læs mere om medlemskab på hoesterkoebtennis.dk.
Kontingent er: 250 kr. for 1 person, 450 kr. for 2 personer i en familie og 500 kr. for 3 personer eller flere i
en familie.
NB! Med henblik på at skabe interesse for tennis kan børn på Høsterkøb Skole i dette efterår tilmelde sig
træning (og betale prisen for træning) uden at melde sig ind i klubben.

Minitennis. Træning tilbydes:
Hold A: Børn i alderen 5-7 år tirsdag kl. 16- 17.

Kræver hurtig
tilmelding

Hold B: Børn i alderen 8-9 år tirsdag kl. 17-18.
Begge aldersgrupper spiller fra tirsdag den 18. august til 15. september.
Træningen foregår i grupper med 4-6 deltagere. Der oprettes kun hold, hvis der er mindst 3 tilmeldte.

Juniortennis. Træning tilbydes:

Kræver hurtig
tilmelding

Hold C: Børn/unge i alderen 10-12 onsdag fra 16-17.
Hold D: Børn/unge i alderen 13-15 onsdag fra 17-18.
Begge aldersgrupper spiller fra onsdag den 19. august til den 16. september.
Træningen foregår i grupper med 4-6 deltagere. Der oprettes kun hold, hvis der er mindst 3 tilmeldte.

13. august 2020

Pris, praktik og tilmelding til minitennis og juniortennis
For minitennis og juniortennis er prisen for træning 50 kr. pr. barn pr. time. Man betaler således 250 kr.
for 5 gange træning i august/september.
Tilmelding sker til hoesterkoebtennis@gmail.com med angivelse af hold (A, B, C eller D) og navn.
Betaling bedes foretaget via mobilepay 51 31 78 39 efter tilmelding. Husk at angive spillerens navn og hold.

Tennisklubben stiller bolde til rådighed, så det eneste du skal have med er en tennisketcher og sko uden
foldboldknopper under og måske en flaske vand.

Voksentennis
Unge og voksne i alderen fra 16 år og opefter tilbydes træning efter nærmere aftale med Marie,
51 31 78 39 eller m.kokfelt@gmail.com.
Enkeltpersoner, en familie eller en mindre gruppe af medlemmer kan også aftale træning med Marie.
Træneren medbringer bolde.
Træningen kan finde sted hverdagsaftener og weekender.
For voksentennis er prisen for træning 225 kr. i timen for 1 voksen, og ved træning i hold med 2-4 deltagere
er prisen 150 kr. pr. spiller.
Betaling finder sted inden træning via mobilepay på 51 31 78 39.

Med venlig hilsen

Høsterkøb Tennisklub

