
SP IL
TENNIS  SENIOR

INTRODUKTIONSTILBUD 
Er du nybegynder, hjælper vi dig med at komme i gang. 

• Gratis prøveperiode indtil 1. juni. 
• Gratis lån af ketcher og bolde i prøveperioden 
• Gratis træning tirsdag 18 - 19 
• Ubegrænset brug af tennisbanerne og alle aktivitetstilbud
.

Vil du vide mere? 
Kontakt Torben Svejgaard (formand) på 2360 0495 
eller se www.rytennis.dk

RY TENNISKLUB, Thorsvej 32, Ry     

INTROTILBUD

Læs mere ->

Lær at spille tennis
Det kan synes svært at komme i gang med 
at spille tennis, men i Ry Tennisklub gør vi 
meget, for at du får en god introduktion til 
spillet. 

Spil tennis: det er sjovt, giver masser af mo-
tion i frisk luft og hyggeligt, socialt samvær.  
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Gratis træning hver tirsdag 18 - 19 fra 24. april  

Melder du dig ind i klubben efter prøveperioden,   
  koster det kun 900 kr. Normal pris er 1075 kr.

  Melder du dig ind i klubben efter prøveperioden,  
 får du den lånte ketcher gratis

Mentor-ordning. Du får en mentor, som vil   
 hjælpe dig med at finde medspillere, der passer   
 til dit spilleniveau
  

Tag gerne en ven, ægtefælle eller nabo med 

Vil du prøve tennis, kan du:

- sende mail til info@rytennis.dk eller 
- ringe til Nicholas Jones 5353 7305 – (træner) 
- ringe til Torben Svejgaard 2360 0495 – (formand).

Glæd dig til at spille tennis og glæd dig til en klub 
fyldt med hygge og samvær. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen!
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