• Egen import af
italienske kvalitetsvine
• Special øl
• Diverse specialiteter og søde sager
• Eksklusive gavekurve
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DANMARK langsomt op igen,
EK ÅBNER
og skal tennis være din/familiens nye
idræt, så byder vi dig meget velkommen i
Snekkersten Tennisklub

TENNIS FOR ALLE
- har du og/eller familien lyst til at få sund, sjov
motion så spil tennis i Snekkersten Tennisklub

B

U

NIS K L

Vi glæder os

til at byde dig/jer velkommen
i Snekkersten Tennisklub!
Se mere på: www.snekkerstentennis.dk eller vores
Facebook: www.facebook.com/SnekkerstenTennisKlub
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• God plads på banerne og fine faciliteter med 6
grusbaner og to minitennis baner samt et hyggeligt klubhus.
•
Mulighed for masser af motion og frisk luft i dejlige omgivelser
KERST
EK
• En sport som kan dyrkes af hele familien – også sammen!
• Tilbud om tennis for alle aldre med eller uden makker
• En aktiv klub som lægger stor vægt på det sociale både på
og udenfor banen
• Læs mere her i folderen om vores tilbud til nye medlemmer.
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I Snekkersten Tennis gør vi naturligvis
alt for at følge sundhedsmyndighedernes
Corona anbefalinger og vi forventer det
samme af vores medlemmer
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Vi tilbyder

Du vil til åbent hus kunne høre om klubbens tilbud, priser,
prøve banerne af evt. sammen med en af vores trænere og
du vil selvfølgelig kunne melde dig ind eller aftale et par
prøvetimer inden indmeldelse.
Hvis du allerede nu ved, at du vil være medlem, så kan
du gå ind på klubbens hjemmeside snekkerstentennis.dk,
hvor du kan indmelde dig under fanen ”nye medlemmer”
og hvor du også finder vores priser. Umiddelbart derefter
vil du høre fra os.

Huset tilbyder
også alle former for:
• Reklameslik og
• Grafisk Design
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Vi glæder os
til at ser dig/ jer
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Du kan til enhver tid kontakte klubbens kasserer på mail:
kasserer@snekkerstentennis.dk eller formanden på mail:
formand@snekkerstentennis.dk, hvis du vil høre om mulighederne for at starte på denne fantastiske sport hos os.
Dette Corona år har betydet, at heller ikke i tennis er alt
som før, men vi forventer at åbne banerne lørdag d. 2 maj.
Vi har desværre heller ikke mulighed for at starte sæsonen
med vores sædvanlige meget velbesøgte standerhejsning,
den håber vi at kunne afholde senere.
For nye medlemmer vil vi afholde flere mindre åbent hus
arrangementer, og dato/tidspunkt for disse vil blive annonceret på vores hjemmeside, ligesom man naturligvis
kan få dem oplyst ved indmeldelse eller henvendelse til
kasserer@snekkerstentennis.dk.
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Hvordan kommer jeg nemt i gang?

Kom og prøv os af

– Tennis kan være svært men vi har uddannet vores egne
trænere, som står klar til at hjælpe alle godt i gang på såvel
junior som seniorsiden.

Alle kan lære at spille tennis

Nye teknikker og nye bolde, specielt udviklet til nybegyndere,
gør det lettere end nogensinde at spille tennis.

Se vores specielt gode tilbud
til nye medlemmer inde i folderen:

2020

Hvem er vi?

Snekkersten Tennisklub er klubben for hele familien. Vi kan
tilbyde et attraktivt klubmiljø, hvor alle er velkomne, uanset
om man er ung, gammel eller midtimellem og uanset om
man er øvet tennisspiller eller aldrig har prøvet det før.
Snekkersten Tennisklub har 6 gode grusbaner samt to minitennisbaner og vi har plads på banerne til nye medlemmer.
Prisen for et kontingent er overkommeligt, og vi har gode
tilbud, hvis i kommer som familie. Vi har arrangementer
igennem hele sæsonen, og vi prioriterer det højt, at der også
er god plads til det sociale.
Sammen med vores sponsorer arrangeres fællesspisninger,
vinsmagning eller andet i tillæg til det sportslige.
Jeg føler mig velkommen i Snekkersten Tennisklub og der
er altid en at spille med. Vores pensionistgruppe på onsdag
og fredag er enestående. Spiller godt, lige mange mænd som
kvinder, altid godt humør, altid mulighed for at spille mere
og med mange forskelligheder.
Snekkersten Tennis byder ganske enkelt på muligheder
for alle, som vil spille tennis og have det morsomt.
Anlægget ligger godt og smukt. God atmosfære.
Hvad mere kan man ønske sig”
Lars Sandeberg Höganäs Sverige

Hvorfor skal jeg spille tennis?

Tennis er den ultimative sport du vil kunne elske og dyrke
hele livet, til stor fornøjelse og med et væld af oplevelser i
vente – uanset niveau og ambitioner.
Det er en fortrinlig sportsgren du kan dyrke på motionsplan
eller på eliteplan afhængigt af din egen lyst, indsats, evner og
motivationskilde.
• ideel sport at dyrke sammen med sine børn
• en af verdens mest sunde idrætsgrene
• indebærer en lav skaderisiko da sporten ikke er en direkte kontaktsport
• giver høj kalorieforbrænding og god
kondition
• et spil for mennesker i alle aldre, som
kan spilles med familie, venner og
holdkammerater
• både en individuel og social sport,
med mulighed for selvtræning og
holdtræning, individuel turneringsdeltagelse og holdkampe

Hvad enten du er helt nybegynder eller tidligere har prøvet
at svinge ”skeen”, og vil du gerne udfordre dit boldøje og ka’ li’
at udforske dig selv både fysisk og mentalt, samtidig med at
du hygger dig udendørs i gode kammeraters selskab? Så skulle du tage imod vores tilbud om et medlemskab i Snekkersten
Tennis, hvor du som nyt medlem også får både gratis træning
og en ketcher til at hjælpe dig i gang!
Tennis vil udfordre dig både fysisk og mentalt på en hyggelig
måde, og så får du samtidig en masse frisk luft!
Vi glæder os til at ta’ godt imod dig ;-) ”.
Motionist trænere Bent Jensen og Claus Taksøe

”Kom godt i gang pakke”

- tilbud til nye medlemmer ved indmeldelse inden d. 1 juni.
(forudsat at du ikke har været medlem indenfor de seneste 3 år)

• Gratis ny ketcher
• Gratis introduktionstræning
• Mulighed for at fortsætte træningen resten af sæsonen
imod betaling
• Gavekort fra vores sponsorer butikken Sweet Image Huset
eller Cafe Chaplin i Helsingør.
Tennis har været mig en tro følgesvend, siden jeg prøvede det første gang på banerne i Snekkersten Tennisklub for
snart 40 år siden, og jeg har haft stor glæde af tennis hele
mit voksenliv. Det holder mig i form, det udfordrer mig, har
givet mig mange gode venskaber, masser af gode oplevelser,
og så ikke mindst er det rigtigt sjovt.
I dag er mit tennisliv både træning, turneringer og holdkampe for Snekkersten Tennisklub, men det er også hyggetennis i
klubben og tennis med mit barnebarn på 6 år.
Prøv tennis i Snekkersten Tennisklub en enkelt gang, og du er
ikke i tvivl.
- tennis er sjovt.
- tennis skaber glæde.
- tennis er for alle aldre.
Kim Nielsen, kasserer

