Kære VST-medlem,
Velkommen til udendørs sæsonstart 2012 i VST.

Tilmelding/kontingent – online banebooking
Som noget nyt har vi nu også online banebooking på VST’s udendørsbaner via det administrative system
Klubmodul.
Det betyder, at alle VST-medlemmer via forsiden på www.VSTennis.dk skal oprette en brugerprofil og
samtidig betale kontingent online med Dankort eller Visa/Dankort.
Udendørs kontingentsatser er igen i år kr. 390,- for juniorer under 18 år, kr. 690,- for seniorer over 18 år og
kr. 1.490,- for familiemedlemskab. Næste år forventes de udendørs kontingentsatser at stige med kr. 100,pr. medlem.

Brug for hjælp?
Hvis du har brug for hjælp til at oprette din brugerprofil, eller har du spørgsmål om træning/instruktion, så
er du velkommen til at kontakte Michael på dba-mga@mail.tele.dk eller mobil 40 89 55 11.

Tilbud om træning/instruktion for alle uanset alder og niveau
Når man deltager i træning/instruktion, bliver man hurtigere bedre til at spille tennis.
VST tilbyder gratis fællestræning til alle medlemmer uanset alder og niveau.
Junior U6/8/10 (begyndere og let øvede) onsdag kl. 15-16
Junior U10/12
mandag kl. 16-17 og/eller onsdag kl. 16-17
Junior U14/16/18
mandag kl. 17-18 og/eller onsdag kl. 17-18
Senior begyndere og let øvede
tirsdag kl. 18-19
Senior øvede
onsdag kl. 18-19
Senior turneringsspillere
tirsdag kl. 19-21
Træningsstart onsdag d. 25. april – træningsslut onsdag d. 26. september (ikke træning i sommerferien).

Kender du andre, der kunne have lyst til at spille tennis?
Du kender sikkert andre børn eller voksne, der har lyst til at spille tennis og blive en del af vores fællesskab.
Det ta’r nu 5 min. at melde sig ind via forsiden på www.VSTennis.dk, og så kan man med det samme booke
baner og spille sammen med andre VST-medlemmer.
Du er også velkommen til at tage interesserede med til en snak med VST’s trænere/bestyrelse – f.eks. til:
VST Standerhejsning søndag d. 6. maj 2012 kl. 9, hvor vi traditionen tro spiller social doubleturnering
VST Åbent Hus i forbindelse med Tennissportens Dag lørdag d. 12. maj 2012 kl. 13-16
Vel mødt til en ny spændende udendørs sæson i VST.

VST VoksenIntroduktion 2012 – 4 tirsdage kl. 17-19 (15.+22.+29. maj og 5. juni) kr. 200,VST Tennisskole 2012 – 4 dage i skolernes sommerferie (9.-12. juli kl. 10-15) kr. 490,- (kr. 390,- uden ny ketsjer)

Tennis er sporten – for hele familien!

