
  

 
 

VÅRTERMINEN I TENNIS 2023 
Tennishallen  9/1- 16/5 

Rodengymnasiet 14/1-16/5 

Grusbanorna i societetsparken 17/5-11/6  
 

 

Vårterminen sträcker sig från 9:e januari – 11:e juni. Inom kort får ni fakturor på träningsavgiften samt medlemsavgiften.  

Om du slutar eller vill minska/öka antal träningstimmar måste du meddela detta snarast! Vi vill i så fall ha detta med-

delande på e-post mattias@norrtaljetk.com Vill ni avsluta ert medlemskap så meddela Pamela Lind på info@norrtal-

jetk.com 

 

Med detta brev bifogas gruppindelningen och tidsschemat för inomhusträningen. Som du ser är det några korrigeringar i förhål-

lande till höstens träningar. Kolla om du berörs! Tider och gruppsammansättning för utomhusträningen i maj/juni kommer att 

meddelas via mail och hemsidan. 

Index bana och Tebex bana är banorna i tennishallen och Roden-stora hallen är i Rodengymnasiets idrottshall.  

Grupperna och tiderna kan ändras under terminens gång. Vi baserar gruppindelningen i tennisen på intresse, ålder, attityd och spel-

styrka. Som vanligt har vi försökt anpassa tiderna efter ditt önskemål, men som du säkert förstår är det omöjligt att tillfredsställa 

allas önskemål.  

Utrustning att ta med till träningen: Skor (typ Tennis/Indoor, ej löparskor), vattenflaska. Racket kan man som ny spelare låna de 

första gångerna. Nya spelare får prova 2 ggr innan man bestämmer sig för att fortsätta. 

 

 

Följande datum kommer träningen att vara inställd (skriv in detta i din almanacka) 
Inställda Träningar och andra ändringar (skriv in detta i din almanacka) 

RODEN     Lördag 29/1 (Hallen upptagen) 

TENNISHALLEN (p.g.a. sportlov)     Måndag 27/2 - fredag 3/3 

TENNISHALLEN OCH RODEN (p.g.a. påsklov)      Fredag 7/4 - fredag 14/4  

ALLA BANOR (p.g.a.vår egen tävling Societetscupen)          Lördag 27/5 – fredag 2/6 

ALLA BANOR            Lördag 3/6 Custom Bike show 

Om du är sjuk eller inte kan komma på träningen så måste du i första hand meddela din tränare. Får du inte tag i honom/henne kan 

du skicka e-post till info@norrtaljetk.com  
 

 

//Mattias Lind tel. 0735-621661 e-post: mattias@norrtaljetk.com 
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