
 

 

Vi hälsar dig varmt välkommen till Norrköping Tennis & Padel och gläds över att du har valt 

att delta i någon av de kurser vi erbjuder i vår breda verksamhet. Som medlem i Norrköping 

Tennis & Padel har du möjlighet att träna både tennis och padel i någon av våra många 

kurser som vi erbjuder. Mer information om våra kurser hittar du på vår hemsida, 

www.norrkopingstk.se 

Nedan hittar du information om vår träningsverksamhet och vad det betyder att ta del av 

den.  

- Medlemskap: alla som deltar i någon av NTK:s terminskurser behöver vara medlem i 

Norrköping Tennis & Padel. Medlemskapet tillkommer utöver den träningsavgift som 

du betalar för att vara med i en träningsgrupp. Medlemsavgiften gäller för ett 

kalender år 1/1 till 31/12. Det finns 3 olika typer av medlemskap, junior upp till 12 år 

295 kr/år. Senior 13 år och äldre 470 kr/ år och familjemedlemskap 820 kr/år. 

 

- Idrottsrabatten: Alla som deltar i någon av våra kurser erhåller 2 st idrottsrabatten 

per termin. Dessa debiteras på träningsfakturan med 200 kronor. Idrottsrabatten är 

ett rabatthäfte som ger er en mängd förmåner på många olika affärer och aktiviteter 

runt om i Norrköping. Det är obligatoriskt för alla träningsdeltagare att köpa 2 st 

idrottsrabatter per termin. Vi gör detta istället för att sälja tex bingolotter, kakor eller 

andra föremål för att få in pengar till klubben.  

 

- Avanmälan: Vill du avanmäla dig från någon av våra kurser i tennis och padel eller 

säga upp ditt   medlemskap i Norrköping Tennis & Padel behöver du göra en aktiv 

skriftlig avanmälan genom att skicka ett mail till kansli@norrkopingstk.se 

Gör du ingen aktiv avanmälan kommer du automatiskt att bli tilldelad träningstid 

under följande termin. Följande datum gäller som sista möjliga datum att avanmäla 

sig: 

Inför vårterminen: 15 december 

Inför höstterminen: 1 augusti 

            Vid sen avanmälan blir du betalningsskyldig på hela beloppet. 

 Vi hoppas att du ska trivas hos oss och att du ska få en utvecklande och utmanande       

tid här hos tillsammans med mycket glädje. 

Har du några frågor eller funderingar så maila oss gärna: 

Frågor tennis: christian@norrkopingstk.se 

Frågor padel: oskar@racketstadion.se 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Norrköping Tennis & Padel tränarteam 

http://www.norrkopingstk.se/
mailto:christian@norrkopingstk.se

