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Sådan kommer du igang
Voksenintroduktion i Næstved Tennisklub er til dig, der
gerne vil i gang med tennissporten på en nem og
uforpligtende måde.
Voksenintroduktion er:

Otte timers holdtræning helt uden binding.
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Introduktion til de basale
tennisteknikker – tilpasset
dit niveau.
Kendskab til tennisregler.
Mulighed for at lære
klubben at kende og finde
en tennismakker på dit
eget niveau.
Få en ny ketcher gratis ved
indmeldelse!

Praktisk information:

Voksenintroduktion i
Næstved Tennisklub er
onsdage fra 9. maj til 27.
juni fra 18.00 - 19.00.
Prisen for hele forløbet er
500 kr.
Skriv til postmaster@ntktennis.dk eller
lisbethmorell@os.dk for
mere information og
tilmelding.

Næstved Tennisklub har meget mere at byde på
Tennissportens Dag
Mød os på Tennissportens Dag d. 5. maj
fra kl. 10-13.

Andre tilbud
Drop in fredage 10.00 – 12.00 .
Drop in søndage 9.30 – 12.00 .

Både voksne og børn er velkomne, og
vores trænere og frivillige vil stå
klar til at tage godt imod dig, og hjælpe
dig godt i gang. Der vil være
standerhejsning, åbent hus,
opvisningskamp og åbningsturnering.

Beliggenhed
Næstved Tennisklub er beliggende
Nygårdsvej 102, 4700 Næstved

Midsommerturnering med
efterfølgende spisning 22.Juni til 175 kr.
Fra august er der mulighed for træning
onsdage 18.00 – 19.00 begyndere/ let
øvede. 100 kr./ gang
Fra 7. maj er mulighed for træning
mandage 18.00 – 19.00 let øvede/
øvede. 100 kr./ gang
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Mere om Næstved Tennisklub
NTK er ejer af 4 indendørs baner, hvor vi spiller i vinteren og ved dårligt
vejr.
På Nygårdsvej råder vi over 7 kunststof baner, der er klar midt april. Vi har
der et stort klubhus og gode badefaciliteter.
Vi har et dejligt anlæg i Rådmandshaven bag sygehuset med 3 grusbaner
og et hyggeligt klubhus også mulighed for bad.

Se ligeledes mere på Næstved Tennisklubs hjemmeside
www.ntk-tennis.dk

Kontaktperson - Næstved Tennisklub
Lisbeth Morell, postmaster@ntk-tennis.dk , 51 78 93 76

