Sommarläger 2018 – Falkenberg Tennisklubb
Det är åter dags att boka in sig till våra kurser sommaren 2018. Vi är väldigt glada
över att vår sommartränare och ex Falkenbergare Tomas Karlsson ifrån
tennisakademin i Spanien kommer till oss och genomför dessa kurser.
Tomas Karlsson är
professionell tränare i Spanien
sedan 1991. Började sin tennis
karriär i Falkenberg 1976.
Utbildning: USPTA
www.uspta.com och RPT
www.rpteurope.com

Våra veckokurser under Juli månad:
Kurs 1. Juniorkurs Måndag – Lördag 6 dagar, a) vecka 29 b) vecka 30
Vänder sig till dig i ålder 4 - 8 år, nybörjare. Vi spelar även mini tennis ready & play
Vi delar in i grupper så att det blir en bra mix efter spelfärdighet
Kurspris:

1000:- /vecka (5 + lördag/avslutsdag)

Tid: 09:00 - 10:00

Kurs 2. Vuxenkurs Måndag – Lördag 6 dagar, a) vecka 29 b) vecka 30
Dessa pass vänder sig till alla kategorier vuxna tennis spelare som önskar förbättra
sitt kunnande under professionell ledning
Vi delar in i grupper så att det blir en bra mix efter spelfärdighet
Kurspris:

1000:- /vecka (5 + lördag/avslutsdag)

Tid: 09:00 - 10:00

Kurs 3. Juniorkurs Måndag – Lördag 6 dagar, a) vecka 29 b) vecka 30
Vi erbjuder intensivkurs för dig som spelat något och kanske börjat tävla något och
vill ta din tennis till nästa nivå under professionell ledning
Både flickor och pojkar är välkomna. Vi vänder oss till dig i ålder 8 -15år
Kurspris:

1000:- /vecka (5 + lördag/avslutsdag)

Tid: 10:00 – 11:00

Kurs 4. Vuxenkurs Måndag – Lördag 6 dagar, a) vecka 29 b) vecka 30
Dessa pass vänder sig till alla kategorier vuxna tennis spelare som vill ta sin tennis till
nästa nivå och kanske även gillar att tävla lite.
Vi delar in i grupper så att det blir en bra mix efter spelfärdighet
Kurspris:

1000:- /vecka (5 + lördag/avslutsdag)

Tid: 10:00 - 11:00

Kurs 5. Juniorkurs tävling Måndag – Lördag 6 dagar, a) vecka 29 b) vecka 30
Vi erbjuder intensivkurs för dig som tävlar och vill ta din tennis till en högre nivå under
professionell ledning
Både flickor och pojkar är välkomna. Vi vänder oss till dig i ålder 9-15år
Kurspris:

1200:- /vecka (5 + lördag/avslutsdag)

Tid: 11:00 – 13:00

Kurs 6. Lördagar/avslutsdag, a) vecka 29 b) vecka 30
Tävlingsdag för alla, barn som vuxna. Vi utgår ifrån spelstyrka och antal spelare.
Lördagen är en avslutning för varje veckokurs
Vi erbjuder intensivkurs för dig som tävlar och vill ta din tennis till en högre nivå under
professionell ledning
Kurspris:

ingår när du deltar i annan kurs

Tid: 10:00 – 12:00

Enskild Privat träning.
Dagligen mellan 15:00-18:00 kan vi erbjuda privat träning om du vill finslipa ditt spel.

All träning sker på vår fantastiska anläggning vid Skreastrand. Önskar Ni
boende eller lägga till SPA upplevelser så har vi special utbud/priser* som vår
huvudsponsor Falkenberg Strandbad Erbjuder dig. *ange kod: tennis2018

Sommarläger 2018 – Falkenberg
Prislista

Pris juniorträning
Pris finner Ni för respektive kurs. I priset ingår all träningsverksamhet, avslutningspris
(dag 6) och medlemskap i FTK (ger många förmåner inklusive lägre banbokningstid)
Pris vuxenträning
Pris finner Ni för respektive kurs. I priset ingår all träningsverksamhet,
avslutningstrevligheter (dag 6) och medlemskap i FTK (ger många förmåner inklusive
lägre banbokningstid)

Pris privatträning

ANMÄLAN OCH FRÅGOR
Anmälan och ev frågor gör du till mail info@ftk.org
Vid din anmälan så anger kurs, exempelvis 5a.
Lämna komplett namn, adress, personnummer, mail, tele/mobil. Är du barn skall
förälders namn, adress, mail och tele/mobil också anges

Varmt välkommen till en härlig tennissommar i Falkenberg

