TENNISSKOLANS
AVSLUTNINGSINFORMATION VT17
- VUXNA Terminen är snart slut och vi vill informera om några saker:
Sista ordinarie träningsvecka är vecka 22.
Avslutning
Stor avslutning för alla vuxengrupper är torsdag 8 juni kl. 18.00-20.00.
Det blir då träning i form av dubbelspel.
Ingen föranmälan behövs för avslutningen utan det är bara att dyka upp spelklar kl. 18.00. Det är dock
väldigt viktigt att komma i tid eftersom vi planerar upp dubbelspelet baserat på de spelare som är på
plats 18.00. Skulle ni bli försenade är det viktigt att ni hör av er till Daniel och meddelar detta via SMS
på 0768-867104. Efter tennisen tänder vi grillen, så ta med något att grilla om ni vill.
För de som har extra god kondition fortsätter vi in till stan för att se vad Karlskrona by night har att
erbjuda.
Sommarkurser
Vi har sommarkurser med spel 1,5 timmar om dagen (kvällstid), vecka 26 och 32 (dock med begränsat
antal platser). Mer information och anmälan finns på www.karlskronatk.com.
Missa inte anmälningstiderna.
Anmälan till Tennisskolan höstterminen 2017
Vi vill att alla lämnar in en ny anmälan till hösten (alternativt avanmäler er om ni inte vill vara med).
Detta för att vi ska kunna göra ett så bra träningsschema som möjligt.
Vi behöver ha din anmälan senast fredag 9 juni för att kunna garantera plats till hösten.
Lämna in talongen eller maila informationen till tennisskolan@karlskronatk.com.
Besked om träningstider höstterminen meddelas via mail eller telefon i slutet av augusti.
Höstterminen startar från och med 2 september.
klipp

Anmälan till Karlskrona Tennisklubbs Tennisskola
Namn
Födelsedata

Telefon

Adress
E-post
Ev. önskemål skrivs på baksidan
Kryssa önskade alternativ:
Jag vill vara med i Tennisskolan i höst.
Jag vill inte vara med i Tennisskolan i höst.
Jag har inte bestämt mig, kontakta mig i augusti för besked.
Jag anmäler mig till Sommarkurs 1 (vecka 26)
Jag anmäler mig till Sommarkurs 2 (vecka 32)

