Kungsängens Tennisklubb Vår/Sommar 2020
Nyhet: Gruppspel ..ungefär som det var på 80-talet. Start redan i Maj. … 50 min
matcher i supertiebreakform där alla kan vara med……………..Både Damer &
Herrar kan vara med oavsett spelstyrka. Vi börjar i Maj och fortsätter sedan även
HT-20. Spel både inne och ute. Man väljer själv motståndare och spelunderlag.
Anmäl er snarast genom att kontakta Gunnar på tel 0733-873125.
Utomhusspel: APRIL-SEPTEMBER kan du spela på KTK:s ”eminenta grusbanor”.
Nyckel till banorna kan deponeras 150:- av Gunnar i Tennishallen.
För de som är med i bokningssystemet så kan man även låna nyckel till grusbanorna som hämtas i hallen.
Bokning sker numera på nätet via www.kungsangenstk.se
Samma priser som inomhus. Köp klipp med swishnr 123 589 08 35
Inomhusbanorna är öppna hela sommaren liksom grusbanorna.
….Sommardrive…för de som är medlemmar och med i bokningssystemet… Under perioden 1/6-7/6 kan man
köpa 10st klipp för 990:- som gäller både ute och inne.
….Swisha in beloppet på 123 589 08 35 och skicka sms på nr 0733-873125 så erhåller du 10st klipp.
Ordinarie priser: 5 klipp: 700:10
1200:40
3900:UTOMHUSTRÄNING PÅ GRUS 18/5-12/6
”Alla åldrar från födda 2012 och spelstyrkor” Fyra veckors träning. Vecka 21-24.
Anmälan på anslagstavlan i hallen senast den 10/5.
PRIS/PERSON: Grupper 2-4 delt. Junior 250:- / 1 timme/vecka. Senior 350:- , 4 tillfällen
450:- / 2 timmar/vecka. Senior 650:-, 8 tillfällen

Tenniskolan inomhus pågår tom fredagen den 15/5.
Abonnemang inomhus pågår tom söndagen den 7/6.

Höstens abonnemang börjar v 33. From 10/8.
Tennisskolan startar sin verksamhet v 34. /17/8)Nyanmälan på info.ktk@telia.com
Samma träningstider som under vt-20 gäller. Vill du ändra träningsdag/tid. E-posta
på info.ktk@telia.com senast 15/8. Träningstider lekis 2014-2016 blir ons & fre 17.00 som vanligt.
2013:or går in i Tennisskolan och får nya träningstider. Mera info om detta i HT-20:s KTK-nytt.

Nästa nr av KTK-NYTT kommer till alla medlemmars respektive brevlådor samt
på KTK:s hemsida www.kungsangenstk.se under vecka 32.

TREVLIG VÅR OCH SOMMAR !
Kungsängens TK, Skolvägen 22, 196 34 Kungsängen
Tel 08-581 73390
www.kungsangenstk.se
info.ktk@telia.com BG 645-6735
swishnr bokning: 123 589 08 35............…..Försäljning/Café 123 465 82 74

