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Hej Tennisvänner! 

Hoppas ni har det bra i sommarvärmen... 

Nu är det snart dags för en ny härlig tennistermin på tennisstadion. Vi skulle gärna vilja se dig i en av 
våra träningsgrupper eller spelandes på våra banor i någon form. Det finns träning för alla åldrar och 
nivåer. Nedan följer lite allmän information om vad som gäller härnäst: 

Träning hösten 2008 
Anmälningsblanketter för höstens träning i Tennisstadion finns nu vår hemsida www.ytk.se och på 
Saltsjöbadens tenniscenter. Anmälningstiden utgår den 20 Augusti och träningen startar i vecka 38. 
Välkommen med din anmälan redan i dag. 

Prova på tennis 
Under vecka 33 kommer vi att erbjuda "prova på tennis" på våra grusbanor enligt följande: 

Barn födda 1996-2002:  
Mån 11/8, Tis 12/8, Tors 14/8 och Fre 15/8. Prova på tennis kl 09.30-10.30. Ansvariga tränare finns 
tillgängliga för frågor samtliga träningsdagar kl 10.30-11.00. 

För alla åldrar: (Barn, ungdom och vuxen):  
Ons 13/8 Prova på tennis kl 09.30-10.30. Ansvariga tränare finns tillgängliga för frågor kl 10.30-11.00. 

Anmälan till vår prova på tennis görs via e-post till anders@ytk.se. I anmälan ska det framgå 
vilken/vilka dagar ni har tänkt komma, därefter är det bara att dyka upp till träningen enligt tiderna 
ovan. Idrottskläder, gymnastikskor och racket (finns att låna om du inte har) är allt du behöver. 

Vid regn utgår tennisen, frågor till tränarna blir av oavsett väder. 

Intensivkurs för vuxna 
Tis 12/8, Tors 14/8 och Fre 15/8 i vecka 33 kommer vi att genomföra en intensivkurs för vuxna. 
Tiderna kommer att ligga kl 16.30-18.30 med en timmes spel per grupp. 

Anmälan mailas till anders@ytk.se senast 10/8. I anmälan ska det finnas: spelnivå, telefonnr 
och namn. Måndagen den 11/8 bekräftar vi på vändande mail vilken träningstid du fick. Kostnad 300 
kr som betalas kontant vid första träningstillfället. Välkommen. 

Frågor 
Har du några eventuella frågor besvaras de av Anders Påhlsson via tfn: 0411/10040 
(Tennisstadion) eller 0411/555677 (Saltsjöbadens Tenniscenter) eller e-post: anders@ytk.se (är på 
semester vecka 30, 31 och 32). 

Välkommen till en ny termin. 

Tennishälsningar,  

Andreas, Anders, Christer och Peter 


