TENNIS
– Spil tennis, når du har tid og lyst
– Motion, fællesskab og oplevelser for alle aldre
Åbent Hus og tilmelding for alle interesserede
i Vester Skerninge Tennisklub på Mads Hansensvej 2
lørdag d. 2. maj 09.00-14.00
- eller tilmelding og betaling
via www.VSTennis.dk

Læs mere om
klubben på

www.VSTennis.dk

Kontingentsatser 2015:
Junior til 18 år
Senior
Familiekontingent

kr. 490,kr. 790,kr. 1.590,- (med børn u.18 år)

Værdigrundlag •
Aktivitetsplan •
Kontaktpersoner •
Instruktører •

Spil når du har tid og lyst
Som medlem i Vester Skerninge Tennisklub kan du spille så tit, du har lyst
– fra slutningen af april til midten af oktober.

Gratis instruktion og træning
Alle medlemmer - uanset alder og spillemæssigt niveau tilbydes gratis instruktion i maj, juni, august og september:
Junior - begyndere mandag/onsdag kl. 15.30 - 16.30 (evt. spil til kl. 17)
Junior - turnering
mandag/onsdag kl. 16.00 - 18.00
Senior - begyndere tirsdag
kl. 18.00 - 19.00
Senior - øvede
onsdag
kl. 18.00 - 19.00
55+ (Åbent Hus)
onsdag
kl. 9.00 - 12.00

Voksen - Introduktionstilbud kr. 200,Er du voksen nybegynder – med lyst til at spille tennis?
Så tilbyder vi dig et introduktionsforløb med 4x2 timer:
• Aftenhold tirsdag kl. 17-19 i perioden fra 5. til 26. maj
Klubben sørger for dygtig instruktør, ketsjere og bolde.
Hvis du melder dig ind i Vester Skerninge Tennisklub, kan du beholde ketsjeren.
Tilmelding og betaling via www.VSTennis.dk

Tennis er for både børn og voksne

Nye faciliteter – og klubaften hver torsdag
Vi har lavet up-to-date faciliteter med kunstgræsminibaner, slagmur
og klubhus med dejligt opholdsrum i samarbejde med LAG Svendborg, Fionia Fond, Fonden for Svendborg Sparekasse, Svendborg
Kommunes pulje til lokale initiativer og private sponsorer
– og tusindvis af frivillige arbejdstimer.
Hver torsdag kl. 19-21 har vi VST-klubaften med social tennis og
hyggeligt samvær for medlemmer i alle aldre. Kom og vær med.

Tennissommerskole for børn: 29. juni til 2. juli 2015
I starten af skolernes sommerferie arrangeres tennissommerskole i
samarbejde med Dansk Tennis Forbund.
Både nybegyndere og øvede børn i alderen 6-14 år kan deltage.
Max. 40 deltagere efter "først-til-mølle-princippet".
Deltagerprisen er kr. 375,- eller kr. 575,- inkl. en ny ketsjer.
Tilmelding og betaling via www.VSTennis.dk

Vil du vide mere?
Er du interesseret i at vide mere om træning, tennisudstyr, klubaften,
voksenintroduktion, tennissommerskole eller Vester Skerninge Tennisklub i
det hele taget, så er du altid velkommen til at kontakte klubbens formand
Michael Grube Andersen, tlf. 40 89 55 11, Michael@Grube-Andersen.dk

Tennis er sporten - for hele familien !

