
 
 
Information omkring den kommende udendørssæson 2020 
Udendørssæsonen nærmer sig med hastige skridt, så hermed lidt info omkring træningstilbuddene 
for den kommende sæson. Sæsonstart er den 27. april 2020. 
 
Boldskole - årgang 11/12/13:  
• Mandage kl. 15:30 - 16:30 Træningen foregår inden/udendørs      
• Tirsdage kl. 15:30 - 16:30 Træningen foregår inden/udendørs      

(medbring både indendørs- & udendørssko) 
Rød Bold -  

 
U9/10 tennis for årgang 09/10: 
• Onsdage kl. 16:00 - 17:00  Træningen foregår inden/udendørs      
   (medbring både indendørs- & udendørssko) 

Orange Bold -  
 
U10 tennis for årgang 09/10: 
• Mandage kl. 16:30 - 17:30 Træningen foregår inden/udendørs      
   (medbring både indendørs- & udendørssko) 
• Onsdage kl. 16:00 - 17:00  Træningen foregår inden/udendørs      
   (medbring både indendørs- & udendørssko) 

Grøn Bold -  
 

U10/U12/U14 Junior BEGYNDER tennis: 
• Torsdag kl. 16:00 – 17:00  Træningen foregår udendørs 
 
U12 tennis for årgang 07/08: let øvede/øvede 
• Mandage kl. 17:30 - 18:30 Træningen foregår udendørs 

Torsdag kl. 16:00 – 17:00  Træningen foregår udendørs 
 
U14 tennis for årgang 05/06: begynder/let øvede/øvede 
• Mandage kl. 17:30 - 18:30 Træningen foregår udendørs 

Torsdage kl. 17:00 - 18:00 Træningen foregår udendørs 
 
U16 tennis for årgang 03/04: begynder/let øvede/øvede 
• Mandage kl. 18:30 - 19:30 Træningen foregår udendørs 

Torsdage kl. 17:00 - 18:00 Træningen foregår udendørs 
 
Studerendes tennis: 
• Onsdage kl. 17:00 - 18:00  Beginner 
• Onsdage kl. 18:00 – 19:00 Improver/Intermediate 
• Onsdage kl. 19:00 – 20:30 Advance 
 
Voksen træning: 
• Mandage kl. 18:30 - 19:30 Beginner  
• Mandage kl. 19:30 - 20:30 Improver 
• Tirsdage kl. 16:30 - 17:30 Beginner/light improver   
• Tirsdage kl. 17:30 - 19:00 Intermediate   
• Tirsdage kl. 19:00 - 20:30 Advance  
 
 



 
 
 
Standerhejsning: Søndag den 26. april kl. __:00.  Alle er velkomne. 
 
Forår:  Mandag den 27. april - fredag d. 26. juni 
 
SommerCamp: Mandag den 3. august til Torsdag den 6. august  

(tilmelding er åben på https://skovbakken.halbooking.dk/) 
 
Træningsfri: Bededag: fredag den 8. maj 

Kristi himmelfartsferie: torsdag og fredag den 21.-22. maj  
  2. pinsedag: mandag den 1. juni  
 
Efterår:  Mandag den 10. august - fredag den 18. september 
 
 
 
Indendørs medlemskab HUSK Deadline for mail til kontoret om ønske af indendørs 
medlemskab skal tilkendegives inden den 1. august – udendørsmedlemmer har første prioritet til 
indendørsmedlemskab, når deadline overholdes. 
 
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, skal du 
oprette en profil i dit barns navn, da vi ellers ikke kan indberette 
korrekt til kommunen. 

 
Hvornår:  Tilmeldingen til de forskellige hold åbnes op 1. marts. 
 
Medlemskab: Deltagelse i U12, U14, U16, studerende og motionist træning giver 

samtidig medlemskab af klubben (dvs. adgang til booking og brug af 
udendørsbaner). Medlemskabet oprettes automatisk efter tilmelding til og 
betaling af holdtræning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priser:   
Junior medlemskab     550 kr. 

https://skovbakken.halbooking.dk/


 
 
Ungdomsmedlemskab     900 kr. 
Dagsmedlemskab     900 kr. 
Fuldtidsmedlemskab  1.200 kr. 
 
Boldskole:  1.100 kr. for træning én gang om ugen. 2* ugentligt 1.750 kr.  
U10:  1.100 kr. for træning én gang om ugen. 2* ugentligt 1.750 kr. 
U12:  1.150 kr. for træning én gang om ugen. (inkl. medl.) 2* ugentligt 1.850 kr. 
 
U14  1.150 kr. for træning én gang om ugen. (inkl. medl.) 2* ugentligt 1.850 kr. 
U16  1.150 kr. for træning én gang om ugen. (inkl. medl.) 2* ugentligt 1.850 kr. 
 
Studerendes hold:  1.100 kr. inkl. fuldtidsmedlemskab (inkl. medl.)  
Voksen hold:  1.950 kr. inkl. fuldtidsmedlemskab (inkl. medl.) 
 
Drop In  Hver fredag kl. 17:00-19:00 (baner kan enkelte fredage være 

optaget af turneringer/holdkampe) 
 
Spørgsmål:  Kan rettes til klubmailen; tennisklubben.skovbakken@gmail.com 
  (Forbehold for fejl og ændringer i planen) 
 
 
Med venlig hilsen - Skovbakken Tennis 
 
   

mailto:tennisklubben.skovbakken@gmail.com

