
 
 
 
 
 
 
 
TRÄNINGSINFORMATION: 
Höstens träningstermin innehåller 16 veckors träning. Träningen kommer att starta måndagen den 22 augusti (vecka 
34) och pågå t o m söndagen den 18 december (vecka 50). Ingen träning under höstlovet vecka 44.  
 
Träningsschema och träningsinformation kommer att skickas ut med e-mail, finnas tillgängligt på hemsidan och i 
tennishallen under vecka 33. Man ansvarar själv för att kontrollera sina träningstider. 
 
 
MEDLEMSKAP 2022: 
Medlemsavgift är obligatorisk för att delta i ÅBTK:s verksamhet och betalas årsvis. Den faktureras i samband med 
årsskiftet eller träningsstart där ni själva väljer och anger aktuellt medlemskap.  
 
Junior: 250,- Senior: 350,- Familj: 600,- 
 
Alla juniorer t.o.m. 18år som spelar i klubbens träningsgrupper får gratis utnyttja ej bokade banor (se policy). 
För föräldrar som vill spela tillsammans med sina barn på lediga tider finns det möjlighet att köpa ett Föräldrakort.  
 
 
TRÄNINGSALTERNATIV OCH PRISER: 
Mer information om våra utvecklingsvägar och träningsalternativ finns på hemsidan. Där kan du också läsa mer kring 
träningsupplägg, målsättningar med träningen och vad klubben erbjuder för respektive träningsnivå. 
 
Minitennis Skumboll/Röd boll 4-7 år  1 tim/v 750,- 

2 tim/v 1425,- 
 
Miditennis Orange boll 7-10 år  1 tim/v 1205,- 
   2 tim/v 2290,- 

3 tim/v 3255,- 
 
Maxitennis Grön boll 9-12 år 1 tim/v 1580,-   1,5 tim/v 2370,- 
Utvecklingsgrupp UG 9-12 år 2 tim/v 3000,-   2,5 tim/v 3755,- 
Träningsjunior 12-18 år   3 tim/v 4265,-   3,5 tim/v 4975,-  
Tävlingsjunior 10-18 år  4 tim/v 5370,-   4,5 tim/v 6045,-   
Tävlingsgrupp TEAM ÅBTK 10-18 år  5 tim/v 6320,-   5,5 tim/v 6950,- 
Tävlingsgrupp Senior +18 år 6 tim/v 7110,-   6,5 tim/v 7705,- 
   +7 tim/v 7740,- 
 
Vuxentennis +18 år   1 tim/v 2245,-   1,5 tim/v 3370,- 

2 tim/v 4265,-  2,5 tim/v 5330,- 
3 tim/v 6060,-  
 
 

ANMÄLAN OCH FRÅGOR: 
Genom våra anmälningsformulär på hemsidan www.akarpstk.net under fliken Juniortennis eller Seniortennis.  
Alla som tidigare deltagit i träningsverksamheten eller varit i kö måste göra ny anmälan för att uppdatera sina uppgifter 
inför hösten. Ny intresseanmälan går bra att göra till höstterminen. 
 
 
 
 
 
 
Robin, tennisskola@akarpstk.net  
Jakob, jakob@akarpstk.net 
 
 

VÄLKOMNA TILL HÖSTENS TRÄNING! 

OBS! Din anmälan måste vara oss tillhanda senast måndagen 1 augusti. Vi kommer 
inom kort att publicera en ny hemsida, mer information kommer. 

ANMÄLAN TENNISTRÄNING 
HÖSTEN 2022 


