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Kom til sæsonstart og
tennissportens dag

Mød op i klubhuset på Vestermarksvej 5

Lørdag den 30. april

Velkommen til
tennis i Grejs

PROGRAM
Kl. 10.00

Kaffe og rundstykker og orientering om sæsonens aktiviteter.

Kl. 10.45
Mulighed for at få rørt ketcherne.

KONTINGENT

SENIOR
Over 18 år kr. 550,-

FAMILIE
Børn til og med 25 år

kr. 1200,-

BØRN
Til og med 17 år kr. 275,-

Adm. gebyr pr. medlem kr. 5,-

OBS! Du kan betale kontingent via GDIK´s hjemmeside: WWW.gdik.dk

TTTTTennissporennissporennissporennissporennissportens dagtens dagtens dagtens dagtens dag
Alle er velkomne

lørdag den 30. april fra kl. 10-13
Prøv at spille tennis – ganske gratis

Vi glæder os til at se dig

Ku´ du tænke dig at prøve en sportsgren, der får dig til at smile,

giver et energiboost og byder på nye venskaber.

Så har du chancen nu!
Mød op på Tennissportens dag,lørdag den 30. april 2022

og få en aktiv dag fuld af sjove tennisoplevelser.

Det er GRATIS, og alle kan deltage uanset alder!

PS: Vi har ketchere og bolde, og serverer
kaffe og rundstykker fra kl. 10.00

SPILLESTED:
Vestermarksvej 5, Grejs, 7100 Vejle

Se mere på:
www.bevægdigforlivet.dk/tennis

GAVE
Alle spillere der har betalt

kontingent
senest den 28. april

2022
og møder op til

standerhejsningen,
får udleveret 4 nye

kvalitetsbolde.

En gave pr. kontingent
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Tennisudvalget

Lars Bartkær, Enghaven 40
Mobil: 52211524
Mail: lbartkaer@gmail.com

Brian Christensen, Enghaven 50.
mobil: 2971 0995
mail: brianweirso@icloud.com

Thomas Hansen, Hovgaardsvej 67,
mobil: 5194 1155
mail: thohansen11@gmail.com

DROP IN
FOR

MEDLEMMER
Sjov, hygge og masser af spil.

Alle spillere er velkomne.

Vi spiller korte double-kampe med
skiftende makkere.

Matchene blive sammensat, så alle
får noget ud af det.

Er du nyt medlem eller nybegynder
er DROP IN en oplagt mulighed for
at møde andre spillere og evt lave

nye tennisaftaler.

Så sæt kryds i kalenderen

Du møder bare op - vi spiller fra
kl. 14.00 - 17.00 hver gang.

Søndag den 22. maj
Lørdag den 26. juni

Lørdag den 11. september

Der vil derudover
 være drop ind-arrangement

hver tirsdag kl. 10-12
i hele sæsonen.

T E N N I S
I  G R E J S
2 0 2 2
Tak til vore sponsorer

GRATIS instruktion
Børn og unge

mellem 8 og 17 år
træning hver mandag ved

Lars Bartkær
kl. 17.00 - 18.00

starter mandag den 2. maj
Vedr. Børn og unge: Tilmelding skal
ske til lbartkaer@gmail.com

VOKSNE
Instruktion for begyndere

på torsdagene
5. maj, 12. maj,19.maj og
2. juni fra kl. 19.00-20.00

Tilmelding skal ske til:
lbartkaer@gmail.com

Eksklusivt
Nye

medlemmer
1 stk. GRATIS
tennisketcher
max. 4 ketchere

pr. familiekontingent.




