
SPIL
TENNIS

her i 
LØJT IF

“En stor, international 
undersøgelse viser, 

at ketsjersport er mere 
gavnligt for helbredet 
end andre populære 

fritidsaktiviteter og kan 
forlænge vores 

levetid markant.” 

Dit tennisudvalg:

Følg med på vores hjemmeside:

loejtiftennis.klub-modul.dk

Og på facebook:

www.facebook.com/loejttennis/

KONTINGENT:
0-13 år                 kr. 420,-
14-17 år               kr. 460,-
18-64 år               kr. 685,-
over 65 år           kr. 535,-

Familie (mor-far og hjemmeboende 
børn)                    kr. 1300,-

Long distance (du er medlem af en 
anden klub)           kr. 340,-



Som medlem i Løjt IF 
tennis kan du:

  +  Booke tennisbaner og spille hverdag i hele sæsonen

  +  Få noget motion

  +  Have det sjovt med andre

  +  Deltage i børne- og ungdomstræning

  +  Deltage i træning for voksne hvis du er nybegyndere

  +  Deltage i drop-in hvis du er morgenfrisk

  +  Låne ketsjer gratis

  +  Låne bolde gratis

  +  Låne boldmaskinen gratis

  +  Bruge klubbens gasgrill gratis

Træningstider:

Børne- og ungdomstræning
Hver onsdag kl. 17-18

Ved træningen handler det om at  du skal have det 
sjovt med tennis, få gode oplevelser og nye venner, 

samtidlig med at du lærer rigtig meget. Men vi har stort 
focus på at det skal være sjovt, mens du bliver bedre til 

at spille tennis.

Voksenintroduktion/tennis træning 
for voksne nybegyndere

Hver onsdag kl. 18-20

Kunne du ikke tænke dig at prøve at spille tennis. 
Du behøver ikke at have prøvet det før eller det 

er længe siden du har prøvet det. De første 3 
gange er det gratis at deltage. Vi har ketsjer du kan 
låne og melder du dig ind, får du en gratis ketsjer.

Niveauet bliver tilrettelagt så alle kan være med.
 

Drop-in tennis for alle voksne
Hver lørdag kl. 9-12

Hver lørdag mødes vi til en omgang doublespil. 
Vi sørger for at ingen går forgæves idet vi laver 

nye doublepar hele tiden, så alle kommer til at spille.

ALLE ER VELKOMMEN  


