
 

Kære Ungdoms Tennisspiller 

  September 2015 

Tilmelding til vintersæson 2015-2016 
 
Vintersæsonen nærmer sig, og det er tid til at flytte tennisspillet fra det røde grus ind i 

tennishallen.  

 

Ungdomsspillere, der er medlem af Tennisklubben, tilbydes igen i år træning i vintersæsonen.  

   

Tilmelding til vintertræningen foretages på slippen nedenfor. Når den er udfyldt, afleverer du 

slippen til din tennistræner så hurtigt som muligt, inden lørdag, den 19. september 2015.  

 

Betaling via www.ringstedtennisklub.dk  
Prisen for én ugentlig træningstime i hele vintersæsonen er 525 DKK, for 2 ugentlige timer 

1.050 DKK og for 3 timer vil det selvfølgelig koste 1.575 DKK. 

 

Du skal endvidere sørge for, at have betalt for træning inden den 19. september, hvis du gerne 

vil være med på træningen fra start. Du logger ind på www.ringstedtennisklub.dk og klikker på 

”Event” i topmenuen. Herefter vælger du ”Vintertræning Ungdomsspillere” – du skal blot 

vælge, hvor mange timer du ønsker at træne ugentligt og betale med et Dankort eller 

betalingskort. 

 

Det er vigtigt, at du afkrydser alle de tider, du kan træne. Det øger mulighederne for, at sætte 

dig på et hold med spillere på samme niveau og alder som dig selv. 

 

Første træningsdag i indendørssæsonen er mandag den 28. september - sidste træningsdag er 

i slutningen af april 2015. Bemærk, at der ikke er træning i efterårsferien, juleferien, vinterferien, 

påskeferien og diverse helligdage i foråret 2015. 

 

Træningsplanen hænges op på juniortavlen ca. en uge før træningen starter, men den bliver 

dog også sendt på mail til jer. 

 

Med venlig hilsen 

Nikolaj Hansen 

e-mail: juniorformand@ringstedtennisklub.dk  



_____________________________   ____________________________  

 

 

Navn: _____________________________ 

 

Hvilken dage trænede du udendørs:  Mandag/Onsdag   Tirsdag/Torsdag 

 

Jeg ønsker at træne – sæt kryds: 

1 gang om ugen  2 gange om ugen  3 gange om ugen 

  

HUSK AT AFKRYDSE ALLE DE TIDSPUNKTER DU KAN TRÆNE HERUNDER 
 

 Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  

KL 16-17     

KL 17-18     

KL 18-19     
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