
SP IL
TENNIS  Børn /Unge

ET GODT TILBUD TIL DIG
Er du nybegynder, hjælper vi dig med at komme i gang. 
Medlemsskab koster 400 kr. for hele 2018

• Træning hver tirsdag kl. 16.30-18. Pris kun 300 kr. 
• Gratis lån af ketcher og bolde
• Første 3 træningsgange er gratis prøveperiode
• Ubegrænset brug af tennisbanerne
• .

Vil du vide mere? 
Kontakt Lærke Klitgaard på 24407487 / mail: laerke-
holm@yahoo.dk eller se www.rytennis.dk

RY TENNISKLUB, Thorsvej 32, Ry     

ET GODTTILBUD

Læs mere ->

Lær at spille tennis
Du kan hurtigt få fornøjelse af at spille 
tennis. I træningstimerne lærer du forhånd, 
baghånd og serv, og du lærer, hvordan man 
spiller tennis. 
Tennis giver dig god motion i frisk luft og 
sjove oplevelser sammen med jævnaldrende 
kammerater. 
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SP IL  TENNIS 
-Børn  /  Unge

Vi hjælper dig med at komme i gang med at   
 spille tennis
 

Træning hver tirsdag 16:30 - 18 fra 24. april  

Gratis prøveperiode de tre første tirsdage

Gratis lån af ketcher og bolde 

Tag gerne dine venner med, eller tag dine foræl-  
 dre og søskende med til Familietennis.
  

Familietennis træning er torsdag 17 - 18, og træ- 
  ningen er gratis for hele familien

Træner for børn og unge er Nikolas Jones
 Hjælpetrænere er Sofie og Nanna.

Vil du prøve tennis, kan du kontakte
Lærke Klitgaard på 24407487 eller 
mail: laerkeholm@yahoo.dk

Glæd dig til at spille tennis. Det er sjovt!

Ry Tennisklub

Vi hjælper dig med at komme i gang med at   
 spille tennis
 

Træning hver tirsdag 16:30 - 18 fra 24. april  

Gratis prøveperiode de tre første tirsdage

Gratis lån af ketcher og bolde 

Tag gerne dine venner med, eller tag dine foræl-  
 dre og søskende med til Familietennis.
  

Familietennis træning er torsdag 17 - 18, og træ- 
  ningen er gratis for hele familien

Træner for børn og unge er Nikolas Jones
 Hjælpetrænere er Sofie og Nanna.

Vil du prøve tennis, kan du kontakte
Lærke Klitgaard på 24407487 eller 
mail: laerkeholm@yahoo.dk

Glæd dig til at spille tennis. Det er sjovt!

SP IL  TENNIS 
-Børn  /  Unge

Ry Tennisklub

Vi hjælper dig med at komme i gang med at   
 spille tennis
 

Træning hver tirsdag 16:30 - 18 fra 24. april  

Gratis prøveperiode de tre første tirsdage

Gratis lån af ketcher og bolde 

Tag gerne dine venner med, eller tag dine foræl-  
 dre og søskende med til Familietennis.
  

Familietennis træning er torsdag 17 - 18, og træ- 
  ningen er gratis for hele familien

Træner for børn og unge er Nikolas Jones
 Hjælpetrænere er Sofie og Nanna.

Vil du prøve tennis, kan du kontakte
Lærke Klitgaard på 24407487 eller 
mail: laerkeholm@yahoo.dk

Glæd dig til at spille tennis. Det er sjovt!

SP IL  TENNIS 
-Børn  /  Unge

Ry Tennisklub


