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Klubmesterskaber ude 2016
For juniorer afholdes klubmesterskaber onsdag den 7. september i træningstiden kl. 16-18.
Turneringen afholdes med kampe på tid, som ved forårets mesterskaber indendørs.
For seniorer afholdes mesterskaber i såvel padel som tennis. Turneringen afvikles med
indledende kampe i uge 37 - 38 og finaler i weekenden den 24. - 25. september. I padel spilles
dame-, herre- og mixeddouble og i tennis dame- og herresingle, samt dame-, herre- og
mixeddouble i 60+. Tilmelding senest 4. september til Steen 60 73 20 13 eusebio@mailme.dk .

Vintertræning
Vintertræningen starter hhv. mandag den 3. oktober og onsdag den 5. oktober 2016, og foregår
på følgende tider:
Tåsingehallen, minitennis, deltagerafgift 550 kr.:
Mandage kl. 15-16
Børn 0. – 4. klasse
Kasper Nielsen og Louise Nielsen
Mandage kl. 16-17
Børn 5. klasse og opefter Kasper Nielsen og Louise Nielsen
Svendborg Tennishal, stor bane, deltagerafgift børn 750 kr., voksne 950 kr.:
Onsdage kl. 16-17
Børn fra 10 år
Martin Sjølund
Onsdage kl. 17-18
Voksne let øvede
Martin Sjølund
Onsdage kl. 18-19
Voksne let / øvede
Martin Sjølund
Onsdage kl. 19-20
Voksne øvede
Martin Sjølund
For at sikre optimale hold for voksentræningen, har vi, som det fremgår af ovenstående tider,
forhandlet mulighed for at udvide med en time i år, så deltagerne kan fordeles så
hensigtsmæssigt som muligt. Vi vil meget gerne have jeres tilkendegivelse om deltagelse snarest
muligt, idet andre står på spring for at gøre brug af haltiden, såfremt vi ikke får behov for den
sidste time.
Der er som vanligt ingen træning i skoleferier.
Desuden tilbydes:
Minitennis for familier med børn Tåsingehallen, deltagerafgift 0 kr.:
Lørdage 14.30-15.30 Ingen træner, men hjælp til igangsætning de første gange.
Flg. lørdage udgår på grund af andre aktiviteter i hallen eller andet: 29/10, 26/11, 24/12, 31/12,
25/2. Enkelte andre lørdage kan risikere at udgå i løbet af sæsonen, men dette vil i så fald blive
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meddelt. Vi tilbyder således de øvrige lørdage i skoleferier, så familierne kan spille tennis også i
ferierne.
Selvtræning for 60+ i Tåsingehallen, deltagerafgift 400 kr.:
Fredage kl. 14.30-16.30
Selvtræning for 60+ i Svendborg Tennishal, deltagerafgift 350 kr. ved én af dagene og 600 kr.
ved begge dage:
Mandage og torsdage kl. 12-13

Med venlig hilsen
Tåsinge Tennis Klub
Bestyrelsen

www.taasingetennisklub.dk

