
LINDESBERGS TENNISKLUBB

Tennisträning våren 2023

Vi startar upp vårterminen vecka 2 och håller på till och med vecka 22. Totalt 19 veckor (v. 8 och v. 15
är det ingen träning). Infaller ordinarie träning på en helgdag flyttas träningstillfället till ett annat
datum i samråd med tränaren.

Träningsdagar som är planerade för våren:
Måndagar kl.17-19 (ungdomsträning med Vichaya Jamroensri)
Tisdagar kl.17-19 (ungdomsträning med Tyra af Kleen)
Onsdagar kl.17-21 (ungdomsträning och vuxenträning med Hampus Jönsson)
Torsdagar kl.17-21 (ungdomsträning och vuxenträning med Hampus Jönsson)

KOSTNAD FÖR TRÄNINGAR

Ungdomar: 1 timme i veckan 1330 kr, 2 timmar i veckan 2660 kr, 3 timmar i veckan 3990 kr. Tränar du

4 timmar i veckan bjuder klubben på den 4:e timmen.

Vuxna: 1 träning i veckan 2470 kr, 2 träningar i veckan 4940 kr.

Om du vill börja i en träningsgrupp kommer tränarna att placera in dig i en grupp som passar din nivå.

Om det inte finns plats i en grupp just nu så placeras du på en väntelista så länge. Vi återkommer

sedan till dig när det blir en ledig plats.

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL:

● Träningsavgiften för hela våren 2023 ska vara betald SENAST 28/2. Betalning sker på

klubbens BG: 121–9591 eller Swish nr. 123 290 57 68 till klubben. VIKTIGT! Skriv för vem (Namn och

personnummer) som du betalar samt för vad du betalar. Om du inte betalat i tid kommer först en

påminnelse och sedan blir du avstängd från träningar tills du betalt.

● OBS! För att delta i träningar så måste du vara medlem i klubben. Kontrollera ditt medlemskap

genom att logga in på https://www.matchi.se/facilities/lindesbergstennisklubb. Titta under

rubriken medlemskap.

● Om DU är frånvarande (t.ex. en resa eller sjukdom) så kan du INTE få pengar tillbaka.

● Om TRÄNAREN är sjuk så kan du INTE få pengar tillbaka för förlorad träning. Men om tränaren är

sjuk/frånvarande så ska han/hon erbjuda extraträning vid senare tillfälle om det är möjligt eller ta

in en annan tränare. Skulle tränaren vara frånvarande mer än en vecka och det inte går att lösa

med extraträningar eller annan tränare så kompenseras du i form av spelkuponger.

● Om du önskar sluta i en träningsgrupp ska du maila jon.sorenson@lindetennis.se. Sista dagen att

meddela avhopp inför höstterminen 2023 är 30 juni.

TENNISKLUBBEN BEHÖVER DIG

Vill du hjälpa oss i föreningen?

Vi har uppgifter som passar alla. Skulle du vilja utbilda dig till tränare eller hjälpa till med något annat

i föreningen? Hör av dig till info@lindetennis.se. Alla kan hjälpa till med något. Tveka inte att höra av

dig till oss. Vi behöver dig!
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