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Juniorafdelingen

Velkommen som junior i Sundby Tennisklub (ST)
- D IN T E N N IS K L U B

I Sundby Tennisklub har vi træning for dig som junior (5-18
år) uanset hvilket niveau, du er på. ST er for alle, og vi går
meget op i, at alle har det godt sammen og i klubben.
Træningen varetages af to trænere, der sætter fokus på det
enkelte barn, hvor det er. Vi hjælper junioren til at udvikle sin
tennis individuelt og i samspil med andre.
I løbet af året afholdes sociale arrangementer med tennis i
fokus, og der vil være mulighed for at deltage i diverse
turneringer alt efter juniorens niveau.

Sommertræning og vintertræning
Vi har både træning sommer og vinter med mulighed for at
træne to-tre gange om ugen. Om sommeren spiller vi
udendørs på grusbanerne med rigtige tennisbolde. Om
vinteren er vi indendørs og vil primært benytte skumbolde.
Når du er indmeldt i klubben, kan du også altid selv
reservere en bane udendørs, når du selv vil spille. Der kan
bookes baner i klubhuset eller via nettet på
www.sundbytennisklub.dk under ”banebooking”.

Indmeldelse

Priser

Du kan melde dig ind ved at udfylde vores indmeldelsesblanket,
der udleveres af træneren (Nathali). Eller send en mail til
nathorius@gmail.com med fulde navn, køn, fødselsdato,
forældres navn, adresse, e-mail og telefonnummer – så vil du
høre fra os snarest. Spørgsmål rettes til samme mail.

Kontingent og sommertræning (maj-oktober)
2 gange om ugen:
900 kr.
3 gange om ugen:
1300 kr.
Vintertræning (oktober-maj)
1 gang om ugen:
800 kr.
2 gange om ugen:
1200 kr.

Juniortræner

Arrangementer

Nathali Thorius
Mail: nathorius@gmail.com
Tlf.:
81619868

Træning
Når du møder til træning; såvel udendørs- som
indendørstræning, skal du være iklædt eget træningstøj og
tennissko. Sko til udendørstræning skal være rigtige
tennissko for at mindske risikoen for skader. Har du ikke
tennissko, skal skoene som mindstekrav være flade og uden
store riller for ikke at ødelægge banerne. Indendørssko skal
være rene og med såler, der ikke smitter af.
Hvis du ikke har en ketcher, kan du låne en af os i starten.
HUSK altid at have vand med til træning!

Vi har en tradition for at afholde en masse sociale
arrangementer og turneringer for alle juniorspillere. Vi har
også en årlig turnering; Copenhagen Open, samt en
sommercamp i uge 28, hvor alle er velkomne.
Hold øje med om børnene har sedler med hjem med, hold
øje med mails fra ST og vores facebook-side:
www.facebook.com/SundbyTennisklubJunior.

Juniorudvalget
Har du som forælder lyst til at bakke op om dit barns tennis,
kan du melde dig ind i juniorudvalget. Her kan du få
indflydelse på hvilke arrangementer, der afholdes for
børnene, være med til turneringer m.m.

Vi glæder os til at se dig i klubben
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