MINITENNIS
Mini tennis er ... indendørstennis på badmintonbaner. Der spilles med skumbolde.
Minitennis er en selvstændig sportsgren med
turneringer og mesterskaber.
I Herlev tennis klub udbyder vi minitennis om
vinteren. Det er en god introduktion til tennis
på de store baner om sommeren. Se næste
side for mere information.
Slagene i minitennis er de samme som bruges i tennis, men bolden er lidt lettere at styre.
Reglerne er næsten de samme.
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MINITENNIS I HERLEV
Tennisskole tirsdage:
Starter tirsdag den 5. oktober 2021

Kl. 16.00 – 17.00 Tennisskole
Kl. 17.00 – 18.00 Let øvede
Tilmelding for medlemmer via klubbens hjemmeside.

Familietennis lørdage:
Starter lørdag den 18. september 2021

Kl. 11.30 – 12.30
Deltagelse er gratis og du behøver ikke være
medlem.
Det er begyndertræning for alle over 5 år. Du er
velkommen til at tage din mor, far, bror eller søster
med. Der vil være instruktion af klubbens trænere og
en ketcher, du kan låne.

Hyg-ind lørdage:
Starter lørdag den 30. oktober 2021

Kl. 12.30 – 14.30
For alle klubbens medlemmer. Deltagelse er gratis.
Mød op og spil – holdene laves på stedet.

VIGTIGT: Hold øje med hjemmesiden og
klubbens facebookside for ændringer og
aflysninger. Der spilles ikke når skolerne
holder ferielukket.

Tid og sted:
Herlev Gymnasium
Gymnasiehallen
Højsletten 39

MERE INFORMATION
Hvis du som ny junior er interesseret i at spille
minitennis, så mød op til familietennis fra lørdag
den 18. september 2021 fra kl. 11.30 – 12.30.
Hvis dine forældre har lyst til at spille, er de
velkomne til at være med.
Er du senior og interesseret i at starte, så prøv til
en omgang hyg-ind. For mere spil og træning, bliv
medlem af klubben.
Har du spørgsmål, se klubbens hjemmeside
www.herlevtennis.dk eller kontakt:

Hvad skal du have med?
• Indendørs sportssko.
• Tøj man kan røre sig i
• Tennis ketcher (kan også lånes i hallen)
• Vanddunk

Mini - og Familietennis
Connie Petersson
E-mail: phariss@mail.dk
Tlf.: 60 65 34 26

