
 
 
Information omkring den kommende udendørssæson 2019-2020 
Idendørssæsonen nærmer sig med hastige skridt, så hermed lidt information omkring 
træningstilbuddene for den kommende sæson. Sæsonstart er den 30. september 2019.  
Tilmeldingen til de forskellige hold åbnes op 26. august. 
 
BØRN & FORÆLDRE TENNIS - årgang 14/15 (16):                 
Tirsdage kl. 15:30 - 16:00  Træningen foregår indendørs i ny hal. 
 
Børn & Forældre TENNIS introducerer børn til tennis gennem spil og sjove aktiviteter. Børnene lærer det 
grundlæggende i tennis, herunder hvordan man spiller med forskelligt udstyr som balloner, store bolde 
og bønneposer. Forældre skal deltagelse banen sammen med børnene. 
 
Boldskole - årgang 11/12/13:  
Mandage kl. 15:30 - 16:30 Træningen foregår indendørs i ny hal. 
Tirsdage kl. 16:00 - 17:00 Træningen foregår indendørs i ny hal. 
 
U10 tennis for årgang 09/10: 
Mandage kl. 15:30 - 16:30 Træningen foregår i træningshallen. 
Onsdage kl. 15:00 - 16:00  Træningen foregår indendørs i ny hal.      
Onsdage kl. 16:00 - 17:00  Træningen foregår indendørs i ny hal. 
 
U9-U14 for årgang BEGYNDER tennis: 
Torsdag kl. 16:00 – 17:00  Træningen foregår indendørs i ny hal. 
 
U12 tennis for årgang 07/08: let øvede/øvede 
Mandage kl. 16:30 - 17:30 Træningen foregår i træningshallen. 
 
U14 tennis for årgang 05/06: let øvede/øvede 
Mandage kl. 17:30 - 18:30 Træningen foregår i træningshallen. 
Mandage kl. 18:30 - 19:30 Træningen foregår i træningshallen. 
Fredage kl. 16:00 – 17:00  Træningen foregår i træningshallen. 
 
U16 tennis for årgang 03/04: let øvede/øvede 
Mandage kl. 19:30 - 20:30 Træningen foregår i træningshallen. 
Fredage kl. 17:00 - 18:00  Træningen foregår i træningshallen. 
 
Studerendes tennis: 
Onsdage kl. 18:30 - 19:30  Let øvede Træningen foregår i træningshallen. *Inkl. Adgang til DROPIN 
Onsdage kl. 19:30 - 20:30  Øvede Træningen foregår i træningshallen. *inkl. Adgang til DROPIN 
Onsdage kl. 20:30 - 21:30  m. øvede Træningen foregår i træningshallen. *inkl. Adgang til DROPIN 
Søndage kl. 15:00 – 16:30 Let øvede Træningen foregår i træningshallen. *inkl. Adgang til DROPIN 
Søndage kl. 16:30 – 17:30 Øvede Træningen foregår i træningshallen. *inkl. Adgang til DROPIN 
 
Voksen træning: 
Tirsdage kl. 18:00 - 19:00 Begynder, ny hal  *inkl. Adgang til DROPIN 
Mandage kl. 20:00 - 21:00 Begynder, lidt erfaring, træningshal  *inkl. Adgang til DROPIN 
Tirsdage kl. 19:00 - 20:00 Let øvede, træningshal   *inkl. Adgang til DROPIN 
Tirsdage kl. 20:00 - 21:00 Øvede, træningshal   *inkl. Adgang til DROPIN 
Tirsdage kl. 21:00 - 22:00 Meget øvede , ny hal   *inkl. Adgang til DROPIN 
 
 
 



 
 
Træningsfri 
Efterårs Ferie: Uge 42  
 
Jul:  Fredag den 20. december - mandag d. 6. januar 
 
Vinterferie:  Uge 7 
 
Sidste trænings uge  Uge 14- 2020 
 
 
Hvordan:  Hvis du allerede er medlem/har en profil, går du ind på vores 

hjemmeside: https://skovbakken.halbooking.dk og logger på. Klik 
derefter på ”Holdtræning”. Derfra kan du klikke dig ind på den 
træning, som du ønsker at deltage i. 

 
Er du ikke medlem, så skal du stadig gå ind på vores hjemmeside 
https://skovbakken.halbooking.dk . Her klikker du på ”Opret profil” 
(det er gratis at oprette en profil). Når du har oprettet en profil, 
følger du ovenstående procedure. 
 
Vigtigt! Hvis du vil tilmelde dit barn til f.eks. boldskole/Børn og 
Forældre tennis, skal du oprette en profil i dit barns navn. 

 
Hvornår:  Tilmeldingen til de forskellige hold åbnes op 26. august. 
 
BØRN & FORÆLDRE TENNIS 1.100 kr. for træning én gang om ugen. 
Boldskole:  1.200 kr. for træning én gang om ugen.   
U10:  1.200 kr. for træning én gang om ugen. 
U12:  1.200 kr. for træning én gang om ugen.  
U14  1.200 kr. for træning én gang om ugen.  
U16  1.200 kr. for træning én gang om ugen.  
 
Studerendes hold:  1.100 kr. for træning én gang om ugen. 
Voksen hold:  1.950 kr.  for træning én gang om ugen.  
 
*Drop In:  Hver fredag kl. 18:00-20:00 (baner kan enkelte fredage være 

optaget af turneringer/holdkampe)  
Kun for holddeltagere (Motionist & Studerende), medbring selv bolde 

 
Spørgsmål:  Kan rettes til klubmailen; tennisklubben.skovbakken@gmail.com 
  (Forbehold for fejl og ændringer i planen) 
 
Forbehold:  Ved for få tilmeldinger forbeholder vi os ret til at aflyse holdet eller lægge  
  det sammen med andet hold. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Skovbakken Tennis   

mailto:tennisklubben.skovbakken@gmail.com

