Tack till våra skyltsponsorer
Enköpings Maskindikning
Tibble Pizza Grill och Kebab
Moderata Samlingspartiet
Ring Peter Johansson SKYLTFAB 0702096440 om ni är intresserade av en
reklamskylt i hallen.

KTK-overaller
Det finns overaller, collegetröjor, shorts,
funktionströjor med KTK-tryck för
försäljning i hallen.

Företagstennis
Kungsängens Tennisklubb kan erbjuda
kommunens alla företag stora
möjligheter att köpa ett attraktivt
”tennispaket” för sina anställda. Vi har
tillgång till flertalet tider under dagtid
/även helger och det går att kombinera
eget spel med tränare och låna racketar,
bollar etc. Känner du någon eller arbetar
du själv på ett företag som du tror har
intresse av att abonnera tider så tveka
inte att höra av dig.
Företagstennis kan givetvis
kompletteras även med en möjlighet att
synas lite extra i hallen eller i samband
med något av våra event eller på
tävling.
Kontaktperson i dessa sammanhang:
Klubbens vice ordförande
Per Adler;
Per.v.adler@gmail.com

Styrelsen har ordet
Kungsängens Tennisklubb ska vara ett ställe där
alla känner sig välkomna och kan ha roligt
tillsammans. Vi i styrelsen arbetar helt ideellt för
att KTK-hallen och dess grusbanor ska kunna vara
just ett sånt ställe. Vi finns här för alla våra
medlemmars skull. För oss är det viktigt att alla
ska känna sig delaktiga och bli informerade om
vad som händer i klubben. Tveka därför inte att
höra av er till oss i Styrelsen med åsikter, frågor
och förslag.
Inför nästa verksamhetsår hoppas vi kunna dra
igång arbetet med en tävlingskommitté och inköp
& sponsorkommitté, men för att detta ska bli
möjligt behöver vi din hjälp. Vi behöver fler
medlemmar som vill vara med oss i detta arbete.
Anmäl ditt intresse på info.ktk@telia.com

Gunnars Hörna

Kungsängens Tennisklubb
Skolvägen 22
196 34 Kungsängen
Tel / : 08 - 581 733 90, 0733-873125
Epost: info.ktk@telia.com
Hemsida: www.kungsangenstk.se
BG: 645-6735, swish bokning: 123 589 08 35

Hej alla klubbmedlemmar.Årsmöte to 28/11. 19.00

Strötidsklipp
10st för 990:Försäljning 1:a dec-8:e dec

Hej gott folk. www.Facebook/Kungsangenstk.
Kolla in KTKs Facebooksida . Bilder mm.

Swisha på 123 589 08 35 samt sms på 0733-87 31 25.

Fortfarande finns det många lediga Helgtider. Köp
gärna klipp att spela för och gå in på vårt nya fina
bokningssystem & boka tider. Detta görs på vår
hemsida: www.kungsangenstk.se . Begär gärna
kvitto så får ni ut ”Friskvårdspeng” från era
respektive arbetsgivare. Om man vill bli en duktig
tennisspelare räcker det inte med att bara spela
en eller två timmar med tränare i veckan.
Eftersom KTK till skillnad från andra klubbar i
Stockholmsområdet, fortfarande har en hel del
lediga helgtimmar är det ju en utmärkt idé om ni
medlemmar förkovrar er ytterligare.

Nytt erbjudande: Köp 5 klipp (700:-) i kombination med

Vi tar tacksamt emot förslag på evenemang..typ
tacokväll, minitennisturneringar, helgträning,
dubbel med tilltugg, mixeddubbel, utbyte med
andra klubbar etc, mm.
Under vintern som kommer så fortsätter vi med
att hålla föräldrakurser där jag under ett antal
tillfällen visar hur man på ett enkelt sätt kan
förkovra sina barn och lära ut teknik samt lära sig
tennisspelets grunder. Bollar kan man låna här i
hallen och det går att köpa billiga racketar.

2st privatlektioner 2x350:-, 7 speltim för 1400:Kontakta Gunnar 0733-87 31 25 vid intresse av detta
kombinationserbjudande.

Ordinarie priser:
5 klipp 700:10 klipp 1200:40 klipp 3900:-

KTK-Nytt VT-20

Abonnemangen
Startar måndagen 6januarioch pågår
t.o.m. söndag 7 juni.. Vill du abonnera
en fast speltid? E-posta till
info.ktk@telia.com
Tider & Priser
Sön-Tor
07:00 – 23:00
Fredag
07:00 – 20:00
Lördag
07:00 – 20:00
Banpris: 120kr

Strötider inomhus
För att registreras som användare i vårt
bokningssystem krävs att man är medl i
Kungsängens TK och att man köper
minst 5st digitala klipp.
Bokningssystemet jobbar med klipp där
ett klipp är en bana en timme. Priset för
ett klipp beror på hur många klipp man
köper åt gången.
Prislista. 5 klipp 700:-, 10 klipp 1200:-

Prova-på-spel/
föräldratenniskurs
Söndagen 12/1 10:00 har vi en
kostnadsfri liten kurs utan
anmälningsplikt för intresserade
föräldrar om hur man lär ut tennisens
olika slag.
PS: Tänk på att man får bidrag i form av
friskvårdspeng för tennis. Be om kvitto.

Tennistränare
Chefstränare: Gunnar Lindahl
Leg. Tennistränare: Rumen Damyanov,
Meja Bergerstam, Azjargal Bayasgalan
Bahara Doostmohammadi,
Anastasiya Sjögren, Gustav Moberg,
Sander Halbert och Lukas Eriksson.

Boka utan att registrera sig
För dig som vill boka en bana utan att registrera
sig i bokningssystemet kan du på vardagar
kontakta Gunnar på telefon 0733-873125 samt
helger Anders 073-8410848, Paul 070-4921839.
Ni betalar den önskade speltiden via swishnr:

123 589 08 35.
Priset är 180:-/speltimme för icke medl och för
medlem är priset 150:-.
Tänk på att boka i god tid, vi hjälper till med
bokning i mån av tid.

Kreativa Tävlingar

Födda -12 & äldre startar måndagen
den 6 januari och pågår t.o.m. fredagen
den 15 maj..

Ett antal lördagar från 16.00 kommer
klubben att anordna tävlingsträning i
minitennis, spel på stor bana……….åldrarna
8-12år, juniorer 13-19år, motionsspelare i
alla åldrar. Även andra spelare i ett antal
klubbar kommer att bjudas in. Målsättning
att lära sig regler och att kunna spela riktiga
set. Personlig inbjudan ungefär två veckor
innan evenemangen . ett riktigt set/match
och tre matcher/spelare är målsättningen.

1h/vecka
2h
3h
4h

1250;2200;2900;3500;-

Samma träningstider som HT-2019.
Vill du spela andra/fler tider, eller
nyanmäla? Maila senast den 15/12 till
info.ktk@telia.com
Nya -11 till -12:or som önskar börja i
tennisskolan är välkomna:
Måndagar 17.00
Tisdagar 17:00, Torsdagar 16.00

Våra serielag
Damer seniorer, Herrar 35
Herrar seniorer, Herrar 45

40 klipp 3900:Ni köper klipp genom att betala till swishnr:
123 589 08 35. Kontakta sedan Gunnar på tel
0733-873125. Under helger Anders 073-8410848,
Paul 070-4921839 för att få kontot uppdaterat.

Tennisskolan

KTK Tennisshop
 KTK –tröjor
 Omsträngning av racket
 Bollar, skor och tillbehör
 Privatlektioner

Kommande evenemang






Handikappturn /. /VT-/20
Tävlingsträning lördagar 16-19
Minitennisträningstävling lö 16.
Majspelen…….18/4 – 3/5
Uteträning ……19/5 – 5/6

Medlemsavgift 2020
Betala via BG 645-6735

Tennislekis
För barn födda -13 och -15 startar
onsdagen den 8 januari t.o.m. fredagen
den 15 maj.
Träningstider:
Onsdag 17:00
Fredag 17:00

Kom den tid som passar dig bäst!
Terminspris: 50 min/vecka 750 kr.
BG 645-6735

Junior …………………175:Senior

350:-

Familj…………………. 450:-

