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Snart är tennissäsongen här!

Årets tränare:

Gustav
Mårtenson

Marcus
Blomberg

Ville
Helander

Adrian 		
Lundström

Snart är vintern slut och sommar, sol och tennis väntar! Vi hoppas att vi ses på våra fina tennisbanor i sommar igen. Nedan hittar ni våra olika tenniskurser samt priser och på nästa sida finns
säsongens viktiga datum. Våra tränare i år blir Gustav Mårtenson, Marcus Blomberg, Ville Helander och Adrian Lundström.
Vi tycker att det är viktigt att våra tränare har relevant utbildning och så här ser utbildningen ut för tränarna.
• Plattformen – Gustav, Marcus, Ville och Adrian
• TGU 1 – Gustav, Marcus och Ville
• TGU 2 – Gustav

Förra årets tränare:
Gustav Mårtenson, Marcus Blomberg, Alice Helander, Ville Helanderr

Hoppas att ni är redo för en ny tennissäsong
och att sommaren bjuder på fint tennisväder!

Banorna
öppnar ig
en
20 maj.

Medlems- och kursavgifter sommaren 2018
Dalarö Tennisklubb önskar er alla välkomna till ännu en härlig
sommar med tennisspel. Anmäl er fr.o.m den 1/3 till en kurs.

Kurser

PRECAMP. För barn födda 2005-2011. Lektionstid 3 tim/dag,
förmiddag eller eftermiddag. Campen vänder sig till alla oavsett
spelstyrka. Du får möjlighet att lära dig grundläggande teknik,
finslipa dina slag samt träna och utveckla ditt matchspel.
TENNISSKOLA JUNIOR. För barn födda 2002-2011. Lektionstid 1 tim/dag per dag i två veckor (v. 26 och v. 27). Tennisskolan
vänder sig till alla oavsett spelstyrka. Du får möjlighet att lära
dig grundläggande teknik, finslipa dina slag samt träna och utveckla ditt matchspel. OBS! Tennisskolan pågår under 2 veckor,
det går inte att anmäla sig till enbart en av veckorna.
UNGDOMSTENNIS. För alla födda 2001 eller tidigare ordnar
vi tennisskurs under veckorna 25, 26 och 27 (18/6-6/7 + 16/20/7)). Lektionstid 1 timme, 2 ggr/vecka i grupper om 4-6 personer. Ungdomstennisen vänder sig till alla oavsett spelstyrka.
TENNISKURS SENIOR. För seniorer ordnar vi en tennisskurs
v. 26 och 27 (1 tim 3 ggr/v i två veckor) och en tenniskurs v. 29
(2 tim 5 ggr/v i en vecka). Grupper om 3-4 personer. Tränaren
kontaktar spelarna för gruppindelning samt tid före kursstart.

Medlemsavg.

Spelaravg.

Precamp

100:-

1 500:-

1 600:-

Tennisskola Junior

100:-

1 300:-

1 400:-

Ungdomstennis

100:-

800:-

Tenniskurs Senior 1

200:-

1 300:-

1 500:-

Tenniskurs Senior 2

200:-

2 200:-

2 400:-

Maila följande uppgifter till oss på
dalarotennis@gmail.com:
• Spelarens namn.
• Spelarens personnr (12 siffror)
• E-mailadress

Att betala

900:-

Datu
för kurs m
er
sista an na samt
mälning
sdag hitt
a
på näst r du
a sida.

• Spelnivå (nybörjare, medel eller avancerad)
OBS, uppspel för gruppindelning sker
lördag 16/6 för juniorer.
Avgiften betalas in på bankgiro: 649-7036
Anmälan bekräftas vid betalning.
Vi är väldigt glada att ni fortsätter att spela med Sveriges kanske
äldsta tennisklubb.

Städdag lördag 19/5
Lördag 19 maj kl 10:00-13:00 ses vi på tennisbanorna för att hjälpas åt att städa på och runt banorna samt fixa till saker som behöver lagas. Vi tänkte även fortsätta det påbörjade arbetet med
upprustningen av klubbhusets insida. Städa inne samt fortsätta
målning av fönster och väggar.
Ta gärna med krattor och verktyg så vi har något att jobba med.

Viktiga datum 2018
MARS
Tors

1/3 Första anmälningsdagen till kurserna.
APRIL

Mån 30/4 Sista anmälningsdagen för Pre-Camp.
MAJ

NYTT FÖR 2018!

Lör

19/5 Städdag på banorna 10:00-13:00.

Sön 20/5 Banorna öppnar.
Tors 31/5 Sista anmälningsdag Tennisskola Juniorer.
JUNI

I år har vi några prisjusteringar.

KM

För juniorerna har vi sänkt priset till 50:-/klass
och för seniorer har vi höjt priset till 225:-/klass.

BOKA TENNISTID
Att hyra tid på tennisbanan kommer att ha olika
pris för medlem respektive icke medlem så se till
att betala in er medlemsavgift om ni vill spela till
det billigare priset.
Medlemmar: 125:-/tim
Icke medlemmar: 150:-/tim

UNGDOMSTENNISEN kommer i år att vara 3 veckor.
SENIORTENNIS Vi kommer att erbjuda en extra

seniortenniskurs i år. Den är planerad till veckan
efter KM (16/7-20/7). 2 tim/dag (kl 9-11) i 5 dagar
för 2 200:-. Minsta antal deltagare: 3 st. Anmälan
skickas till dalarotennis@gmail.com och betalning sker till BG 649-7036. Vid betalning bekräftas anmälan.

Ons 13/6 Sista anmälningsdag Ungdomstennis
			samt Vuxentennisen.
Lör 16/6 Uppspel för juniorer .
			 Gruppindelning för Juniorer.
			 Årsmöte i klubbhuset kl 11:00
Sön 17/6 Pre-Camp startar kl 9:00. (Pågår 17/6-21/6)
Tis 19/6		 Ungdomstennis startar
Mån 25/6 Tennisskolan för juniorer, seniorer startar.
JULI
Ons 4/7 Sista anmälningsdagen till KM
			 Sista anmälningsdag till Seniorkurs 2.
Lör

7/7 KM startar. Pågår till den 14/7.

			OBS som vanligt startar KM på en lördag.

Fre

13/7 Junioravslutning

Lör

14/7 KM-finaler seniorer

			Tennisfest

Mån 16/7 Seniorkurs nr 2. Nytt för i år. 2 tim/dag i 5 dagar.

Kom ihåg:
För att bli indelad i en grupp på Pre-Camp respektive tennisskolan/tenniskursen för juniorer, ungdomar samt seniorer
så gäller att betalning har kommit oss tillhanda innan kurserna startar. Anmälan bekräftas vid inbetalning av kursavgift. Glöm inte att även medlemsavgiften ska betalas.
För att spela KM behöver man vara medlem.

Sponsring av priser:
Till årets KM söker vi sponsring av priser till seniorerna. Pokalerna till seniorer kostar en del så den som vill är varmt välkommen
att sponsra klubben. Skicka ett mail till dalarotennis@gmail.com
om du är intresserad.

