
 

 
 

 

Opstart tilbud 
 

 

I Hadsten Tennisklub vil vi gerne gøre det let og billigt at komme i gang med at spille tennis. Derfor introducerer 

vi to opstart tilbud, et til juniorer op til 18 år og et til voksne fra 18 år og ældre. 

 

Opstart tilbud til juniorer op til 18 år 
 

For kun 100 kr. kan du deltage i juniortræningen i maj og juni måned. Du kan låne en ketcher og får lov til at 

booke baner indtil kl. 18 hver dag. Spiller du med en voksen, kan du booke bane indtil kl. 19. 

Vil du fortsætte med at træne og spille efter juni måned, skal du være medlem. Det koster 400 kr. men de 100 

kr., du har betalt, trækkes fra, og så er ketcheren din.  

Der er træning for alle juniorspillere hver tirsdag. Træningen begynder tirsdag den 3. maj og slutter den 28. juni  

Træningen er alders- og niveau-inddelt: 

• Mindre juniorspillere fra kl. 16:30-17:30, hvor der også er familietennis 

• Store juniorspillere fra kl. 17:30-18:30 

Juniortræningen varetages af den meget erfarne træner Nicklas Klit i samarbejde med Victoria Nygaard, Niels 

Anton Tybirk og Hjalmer Hofmann. 

Juniortræningen er tilrettelagt, så det udvikler juniorspillernes tennisspil, og det er sjovt.  

I tilfælde af regn er der træning i form af løb mv.  

Opstart tilbud til voksne 
 

For kun 200 kr. kan du deltage i vores Voksenintroduktion over 6 gange. Du kan låne en ketcher og får lov til at 

booke baner.  

Vil du fortsætte med at spille efter introduktionsforløbet, skal du være medlem. Det koster 700 kr. men de 200 
kr., du har betalt, trækkes fra, og så er ketcheren din. 

Voksenintro starter tirsdag den 10. maj kl. 18.30 til 20.00 og løber 6 tirsdage med slut 14. juni. Bare mød op i 
sportspåklædning (almindelig sportssko ikke løbesko) 

Med Voksenintro har du mulighed for at prøve tennis til reduceret pris – uden du behøver melde dig ind med det 
samme. 

Prøv voksenintro og få: 

• Seks gange social holdtræning (uden binding) 

• Intro til basal tennisteknik 

• Kendskab til tennisreglerne 

• En god låneketsjer, der bliver din ved indmeldelse 

• Kendskab til klubben og nye makkere på dit niveau 

• Masser af frisk luft og god motion 
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Til Voksenintro lærer du tennis på en let og aktiv måde. Vi spiller med bolde, der er langsommere og blødere 
end traditionelle tennisbolde. Boldene sikrer, at du hurtigt får god føling med spillet. 

Voksenintroduktion varetages af Bent Puggard og Henriette Stein i samarbejde forskellige øvede tennisspillere.  

 

Vil du vide mere om Voksenintroduktion, så spørg: 

 

Bent Puggaard, tlf.  51 92 49 50, email bentpuggaard1@gmail.dk 

eller 

Henriette Stein, tlf. 22 92 91 32, email henriette.stein@gmail.com 
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