TENNIS FOR VOKSNE
Tennis er da kun spillet for de unge og smarte !!!
Hvis du mener det samme, så læs venligst videre og bliv omvendt

Svendborg Tennisklubs har en meget stor gruppe medlemmer, der først er begyndt at
spille tennis, efter de er fragået arbejdsmarkedet.
Mange har endog aldrig haft en tennisketsjer i hånden, inden de mødte op til et
introduktionsforløb i klubben. Ud over, at man får motion ved spillet, bliver man
automatisk medlem af et fællesskab, som mødes flere gange gennem sæsonen til
uforpligtende spil og samvær. Forår og efterår er der stor tilslutning til tennisrejser til
udlandet, hvor ikke-spillende partner er velkommen til at deltage.
Grib ketsjeren, hvis du vil leve længere. Dette er beskeden fra et internationalt
forskerhold, hvis nye resultater viser, at sportsgrenene badminton, tennis og squash
forlænger dit liv mest i forhold til blandt andet cykling, løb og fodbold. Resultaterne er
netop udgivet i det videnskabelige tidsskrift British Journal of Sports Medicine. Motion
og social interaktion er de store markører.

” Undertegnede begyndte mit tennisspil for 12 år siden på et

introduktionskursus. Dengang med den formodning, at det
nok blev ved det kursus. Imidlertid blev jeg i den grad
overbevist om at fortsætte med det ikke kun dejlige spil og det
rigtig gode sociale samvær, men også som sidegevinst en
livsforlængende aktivitet. Rundede 80 sidste år og glæder mig
til forhåbentlig mange gode år endnu i Svendborg
Tennisklub.
Alice Hasseriis, Stenstrup

Tennis er godt for sjæl og motionen.
Efter endt arbejdsliv og dermed mere tid til andet,
prøvede jeg tennisspillet på et introduktionskursus.
Her blev jeg grebet af spillet og samværet med andre.
Efter endt kursus fandt vi hurtigt sammen i hold, derved
har jeg mødt mange nye bekendtskaber. Jeg kan varmt
anbefale Svendborg Tennisklub.
Hans Jensen ; Svendborg

Alle der har lyst til at spille tennis er velkomne, både begyndere og folk, der skal have
genopfrisket tennisspillet
De almindeligste grundslag bliver trænet, og der undervises i kampafvikling,
doubleteknik og forskellige spiløvelser.
Kurset er kommet i stand som et samarbejde mellem Svendborg Tennisklub og DGI og
bliver dygtigt ledet af Alex Laugesen, der er professionel træner fra DGI. Kurset løber
over 6 kursusgange, torsdage og mandage, med start d.09. maj i tidsrummet 9 til 12
med indlagt pause, hvor spillerne får kaffe og brød.
Det koster 300 kr. at deltage, og Svendborg Tennisklub stiller nye ketsjere til rådighed.
Melder man sig efterfølgende ind i klubben, kan man beholde ketsjeren.
Ved kurset deltager en række spillere fra seniorrådet. Disse spillere bistår træneren og
indfører kursisterne i det fællesskab, der hersker i klubben.
Vel mødt i Svendborg Tennisklub på Ryttervej bag SG hallen!
6 gange - Torsdage og Mandage fra d. 9. maj til d. 23. maj kl. 9 - 12
Tilmelding senest den 28. april til Gert Christiansen på mail gert@gertchr.dk
Ønskes yderligere oplysninger kan Gert kontaktes på telefon 23 45 61 92

