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”Noget af det, vi rigtig godt kan lide, er alle de forskellige aktiviteter. Familietennis er både det, at være sammen som familie, men også sjove fælleslege, slagtræning
og tennisspil med de andre deltagere. Noget, der også
er rigtig godt, er at der er flere trænere tilstede, så træningen kan tilpasses og fokusere på både børnenes og de
voksnes forudsætninger og behov.”
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Aktiv kvalitetstid for dig, dine børn eller børnebørn. Alle kan
være med fra 5 år, uanset niveau.

Aktiv kvalitetstid for dig, dine børn eller børnebørn. Alle kan
være med fra 5 år, uanset niveau.

Aktiv kvalitetstid for dig, dine børn eller børnebørn. Alle kan
være med fra 5 år, uanset niveau.

1 voksen + børn er 1.200 kr. / 2 voksne + børn er 2.100 kr.
•
Gratis træning torsdag 17 - 18
•
Ubegrænset brug af tennisbanerne
•
Gratis prøvetime
.
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Vil du vide mere?
Kontakt Lærke Klitgaard (laerkeholm@yahoo.dk eller
på 24407487) eller se www.rytennis.dk
RY TENNISKLUB, Thorsvej 32, Ry

Læs mere ->
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Nyt træningstilbud til børnefamilier
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Vi tager udgangspunkt i tennislege,
		spil og øvelser
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Fællesspil børn og forældre imellem, men 		
		også træning hver for sig
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Gennem leg og bevægelse bliver alle deltagere introduceret til tennis og oplever 		
		glæden ved at være aktive sammen
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Trænere er frivillige tennisentusiaster fra klubben:
Frank Porsborg og Lærke Klitgaard.
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Vi ser frem til en masse hyggelig og lærerig tennisaktivitet, og I må endelig bringe det gode budskab
videre, hvis I kender nogen, der kan have interesse.

Vi ser frem til en masse hyggelig og lærerig tennisaktivitet, og I må endelig bringe det gode budskab
videre, hvis I kender nogen, der kan have interesse.

Vi ser frem til en masse hyggelig og lærerig tennisaktivitet, og I må endelig bringe det gode budskab
videre, hvis I kender nogen, der kan have interesse.

