
SOMMARTENNIS 
 

2016 
 

 

 

 

 

 

 

I sommar fortsätter tennisträningen på våra fina utebanor precis bakom tennishallen. 
Vi erbjuder ett 3-veckors Grus Academy på kvällstid och därefter har vi 2st 5-dagars läger (inte övernattning).  

Självklart får man välja att spela hur mycket man vill, men vi har begränsat antal platser så anmäl i god tid!  

Vi har både nybörjargrupper och grupper för lite mer erfarna spelare i alla våra olika kurser & läger under sommaren. 

 
 

 

 

 

Grus Academy – 3 veckor (v.22-24)  VUXENKURSER 
Mån-Fre kvällstid   Vi erbjuder vuxenkurser under sommaren för både nybörjare och  

Midi/Maxi/Hårdboll   lite mer erfarna spelare. Anmäl dig till hudiktennis@gmail.com 

2timmar/veckan 400kr   Ange vilken nivå du spelar på och vilken period du vill spela.  

3timmar/veckan 550kr   

4timmar/veckan 700kr   Period 1  Period 3 

Filt/Minitennis – en vuxen ska vara med  v.22-23 Mån, Tis, Tor, Fre v.25 Mån-Tor  

50min * 2/vecka 300kr   1 timme/dag efter16.00 1 timme/dag efter16.00 

(avgiften avser alla 3 veckor)   800kr/deltagare 400kr/deltagare 

Anmäl senast 21/5 till Grus Academy  Anm. Senast 16/5 Anm. Senast 6/6 

 

    Period 2  Period 4 - intensivkurs 

    v.24 Mån, Tis, Tor, Fre    v.27 Mån-Fre 

    1 timme/dag efter 16.00 2 timmar/dag efter 16.00 

    400kr/deltagare 1000kr/deltagare 

    Anm. Senast 30/5 Anm. Senast 20/6  

   

Begränsat antal platser vuxenkurserna, 8spelare/grupp. 
 

SOMMARENS TENNISLÄGER 
Läger midi, maxi & hårdboll 

Träningen består av tennisträning, både teknik, taktik, övningar, matchspel, tennislekar, fys & teori.  

Eftersom vi spelar på grus är många av övningarna speciellt anpassad för att bli bättre grusspelare. 

Målet är att alla ska ha en riktigt rolig vecka och ha lärt sig nya saker på tennisbanan. Vattenflaska & diplom till alla deltagare.  
 

Läger MINI (4-7år) 

Alla våra miniläger spelas med mini och filtboll, 50min/dag som består av lite teknik & taktik, matchspel och massor av roliga tennislekar. 

Obligatoriskt att ha med vuxen/äldre syskon på läger MINI. Vattenflaska, diplom & medalj till alla deltagare. 

 
 

 

LÄGER v.25 (20-23/6)     LÄGER v.27 (4-8/7) 
Mån-Tor morgon/dagtid        Mån-Fre morgon/dagtid 

2timmar/dag 600kr         1.5timmar/dag 550kr   

LÄGER MINI       LÄGER MINI 

50min/dag 200kr        50min/dag 250kr 
 

  
     

Till ALLA läger är sista anmälningsdagen 1 juni. 
 (Är man inte medlem sedan tidigare så tillkommer en medlemsavgift på 90kr/junior, 175/senior) 

 

Frågor eller funderingar? 

Erik Nyman 076-8442482/ hudiktennis@gmail.com 

mailto:hudiktennis@gmail.

