
 

Summer clinic Tävlingsspelare 
Träningen bedrivs varje dag Mån-Fre. Vid dåligt väder kommer träningen bedrivas inomhus. Träningen 

kommer bestå av 1 ½ timme tennis + 30 min fys/teori varje dag. Klubben kommer dela upp anmälda spelare 

i passande grupper. Klubben bestämmer vilken tid/grupp man hamnar i. För att vara garanterad plats bör 

man kunna medverka på alla tider. Kan man inte vara med på hel vecka, kan man anmäla sig till enstaka 

dagar, men prioritering görs på anmälan för hel vecka.  

 

Preliminära grupptider: Grupp 1 12:30-14:30, Grupp 2 14:00-16:00 och Grupp 3 16:00-18:00 

 

Kostand:  Hel vecka 900kr  Enstaka dagar: 200kr/dag 

 

OBS: Svedala spelare får gärna bjuda in träningskompis från annan klubb för att medverka på Summer 

Clinic. Prioritering görs dock för spelare som tränar och representerar Svedala Tennisklubb. Separat 

anmälan måste göras och medlemskap i klubben krävs. 
 

Anmäl Dig senast den 7 juni till receptionen på e-post: receptionen@svedalatennis.se.  Det går 

även bra att anmäla sig efter detta datum, men då kommer man med i mån av plats. Anmälan ska 
innehålla namn, kontaktuppgifter (om ny/ändrad), vilken/vilka/ veckor eller datum man vill anmäla sig. 
Summer Clinics har begränsat antal platser, så det är först till kvarn. 

 

Träningsavgiften kan betalas i receptionen, annars kommer vi att fakturera. Medlemskap krävs 125kr, om du 

inte redan är det. 

 

Individuella lektioner junior 
Passa på och spetsa till ditt spel genom att boka en lektion med våra tränare. Avsatt tid för detta finns mån-

fre kl 9-12. Det kan även finnas möjlighet till fler tider, men det är beroende av övrig verksamhet. Kontakta 

Fran Ribeiro tel. 0706-765585 eller mikael.pettersson@svedalatennis.se för bokning. 

 

Kostnad: 1 person 300kr/timme+banhyra 2 personer 400kr/timme+banhyra 

Spelare med giltigt spelkort behöver inte betala banhyra för lektionen. 
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