Infobrev Hörby-Höör Tennisklubb
Datum: 2022 – 04 – 27

Träningsverksamheten
Vårens tennisträning slutar söndag den 12 juni. För de som tränar i Hörby planerar vi att träningen kommer att ske utomhus
from måndag den 9 maj. För de som tränar torsdag – söndag kommer träningen att starta utomhus vecka 20 pga tävling på
våra utomhusbanor 12 – 15 maj. Mer info kommer att finnas på www.hhtk.se. För de som tränar i Höör kommer separat
information att delas ut.

OBS! Automatisk anmälan till träningsverksamheten
Du som deltar i vår träningsverksamhet under säsongen höst- och vårterminen är automatiskt anmäld till kommande säsong,
med start måndag den 29 augusti 2022. OBS!!! Om Du vill sluta eller ändra Din träningsmängd, är Du skyldig att meddela
klubbens chefstränare Fredrik Tuvesson senast den 31 juli.
Vill Du delta i våra olika sommartennisskolor sker detta med separat anmälan.

Sommartennisskola i Hörby
Årets sommartennisskola i Hörby, för barn och ungdomar, arrangeras vecka 25 och 26. Du spelar tennis 3 tim/dag måndagtorsdag. För de som bor i Höör finns möjlighet att åka minibuss till och från träningen mot en kostnad av 150: - för alla dagarna.
Kostnad:
900: -, vilket även inkluderar fika varje dag (avgiften faktureras).
Anmälan:
gör Du till fredrik.tuvesson@hhtk.se senast den 10 juni.

Vuxenträning i Hörby
Vi erbjuder träning på torsdagar (18:00 – 19:00, 19:00 – 20:00 och 20:00 – 21:00) under sommaren.
Vuxentennisskola:
vecka 25 – 33
Kostnad:
800: -. Avgiften faktureras.
Anmälan:
gör Du till fredrik.tuvesson@hhtk.se senast den 10 juni.

Onsdagsdubbel
Varje onsdag, med start den 15 juni, är alla medlemmar (födda 2006 eller tidigare) välkomna till utomhusbanorna i Hörby för att
spela dubbel. Sista gången är den 17 augusti.
Samling: kl. 18.30

Nyhetsbrev
Vi ber er alla att anmäla er till vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer i klubben. Anmälan gör du på vår hemsida.

TENNISSKOR!

TENNISSKOR!

TENNISSKOR!

Observera att det är endast tillåtit att använda riktiga tennisskor vid spel på våra utomhusbanor. Andra
skor som exempelvis joggingskor förstör banorna. Tennisskor finns att köpa i klubbens shop.

DU HITTAR ALL INFORMATION OM VÅRA AKTIVITETER PÅ

www.hhtk.se

