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Tennisträning hösten 2021 

Träningen pågår vecka 33 till 50. Obs! Att det blir 15 veckors träning (V43, 44, 45 inställt). 

Kostnad för träningar är: 

Ungdomar: 1 träning i veckan 900 kr, 2 träningar i veckan 1800 kr.  

Vuxna: 1 träning i veckan 1500 kr, 2 träningar i veckan 3000 kr. 

Planerade träningsdagar är måndag och tisdag. Tränaren kommer att placera in dig i en grupp som 

passar för din nivå. Anmäl dig till Julien Nsengiyumva på jmsportcenter@gmail.com. 

 

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL: 

• Träningsavgiften för hela hösten 2021 ska vara betald SENAST 31/8. Betalning sker på  

klubbens BG: 121–9591 eller Swish nr. 123 290 57 68. VIKTIGT! Skriv för vem (Namn och 

personnummer) som du betalar samt för vad du betalar. Om du inte betalt i tid så kommer först en 

påminnelse och sedan blir du avstängd från träningar tills du betalt. 

 

• OBS! För att delta i träningar så måste du vara medlem i klubben. Det kostar 250 kr för juniorer 

och 400 kr för seniorer. Skapa ett spelkonto på www.bokatennis.nu/lindesberg och betala 

medlemskapet där. Om du är medlem sedan tidigare så kan du kontrollera ditt medlemskap (hur 

länge det gäller) genom att logga in med ditt spelkonto på www.bokatennis.nu/lindesberg  

 

• Om DU är frånvarande (t.ex. en resa eller sjukdom) så kan du INTE få pengar tillbaka. 

 

• Om TRÄNAREN är sjuk så kan du INTE få pengar tillbaka för förlorad träning. Men om tränaren är 

sjuk/frånvarande så ska han erbjuda extraträning vid senare tillfälle. Skulle tränaren vara 

frånvarande mer än en vecka och det inte går att lösa med extraträningar så kompenseras du i 

form av spelkuponger.  

 

• Om du vill sluta i en träningsgrupp så måste du anmäla detta skriftligt till tränaren via mejl. 

 

UPPROP 

Vi är en ideell förening där styrelsen jobbar utan ersättning för att våra medlemmar ska få så bra 

verksamhet som möjligt. Men vi är få till antalet och verksamheten blir större och större, vilket så 

klart är roligt. Men vi skulle verkligen behöva extra hjälp. Kan du hjälpa till med något? 

Skulle du vilja utbilda dig till tränare eller hjälpa till med något annat i föreningen? Det kan vara vid 

enstaka tillfällen som en tävling eller städdag t.ex. Hör av dig till vår tränare eller någon i styrelsen. 
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