
SP IL 
TENNIS  IGEN

INTRODUKTIONSTILBUD 
Genopdag den dejlige sport. Du kan få masser af motion i frisk 
luft og hyggeligt, socialt samvær.   

Seniormedlem 1075 kr. for hele året 2018
• Gratis 3 x 2 timers holdtræning med en uddannet tennis 

instruktør (”genopfriskningskursus”)
• Ubegrænset brug af tennisbanerne og alle aktivitetstilbud
.

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

RY TENNISKLUB, Thorsvej 32, Ry     

Leif
Efter 12 år hvor arbejde og andre gøremål 
var i højsædet, fandt jeg sidste år min 
tennisketcher frem igen. I Ry Tennisklub 
oplevede jeg at blive godt modtaget med 
stor hjælpsomhed og venlighed – og en vis 
overbærenhed indtil rusten var banket af. 
Det er nemt at finde nogle at spille med, 
så jeg fik allerede den  første sæson spillet 
rigtig meget. Der er ikke noget som en dejlig 
sommerdag på det skønne tennisanlæg i Ry – 
især hvis man har vundet.
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SP IL  TENNIS 
- IGEN

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

Du bliver tilbudt ét af klubbens eksisterende   
 medlemmer som din personlige mentor

Din mentor vil introducere dig til klubbens mange  
 tilbud, hjælpe til med at finde medspillere i klub- 
  ben, der passer til dit spillemæssige niveau og   
 generelt være din kontaktperson

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

Vi glæder os til at byde dig velkommen!
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