
KURSER FÖR BARN 4 – 5 år  11 MAJ – 8 JUNI 

 

Förberedande kurs Arrangeras av SALK:s Tennisskola  för flickor och pojkar  födda 
Tennislekis  2013-2015. 
   Kursen omfattar 4 lektioner och äger rum onsdagar  14.10-16.00 
   samt lördagar 10.10-14.00, 50 min  per gång. Lektionerna består    
   av minitennis med roliga bollekar, övningar av motorik och koordination. 
   Datum onsdagar: 15/5, 22/5, 29/5 och 5/6. 
   Datum lördagar: 11/5, 18/5, 25/5 och 8/6. 
Utrustning:  Tennisskor (tennisracket finns att låna under kursen) 
Kursavgift:  750 kr. 
 
Ovanstående kurs kommer att ligga till grund för uttagningen till Tennisskolans tennislekis respektive minitennis, som startar 
hösten 2019. Plats kan dock ej garanteras. Meddelande om intagning till Tennisskolan utsändes cirka två veckor efter kursens 
slut. 

MINITENNIS  Nybörjare 6-7 år, födda 2012 –2013. Grupper om 5 barn. 2 grupper/bana. 
   Genomgång av grundläggande teknik, spel med skumboll och roliga lekar. 
   Kursen omfattar 5 lektioner, vardagar 14.10—18.00, 50 min per gång. 
    
MIDITENNIS  Nybörjare 7-8 år, födda 2011-2012. Grupper om 5 barn. Genomgång av grund- 
   läggande teknik, spel med midibollar och roliga lekar. 
   Kursen omfattar 5 lektioner, vardagar 14.10—18.00, 50 min per gång. 
 
 
Utrustning:  Tennisracket och tennisskor.   Kursavgift: 1 200 kr.  
 

NYBÖRJARE  För ungdomar 9-18 år och vuxna. Åldersanpassade grupper om 4 deltagare . Ungdomar 
   Grundläggande slagteknik och genomgång av de viktigaste reglerna. 
Vuxna   Träningstider 16.10-19.00, 50 min per gång, 10 träningstillfällen. 
 
FORTSÄTTNING  För barn och ungdomar som kan grunderna men som vill utveckla sitt spel. 
Barn   Åldersanpassade grupper om 4 deltagare. 
Ungdomar  Träningstider 15.00-19.00, 50 min per gång, 10 träningstillfällen. 
 
Utrustning:  Tennisracket och tennisskor (ej skor med svart sula). 
Kursavgift:  Barn och Ungdomar 2 950 kr, Vuxna 3100 kr.   
 

KURSER FÖR BARN 5 – 8 år, UNGDOM, VUXNA 2 MAJ –  7 JUNI 

 

 Anmälan görs på www.salk.se 
    

Vid frågor, kontakta Anouck Riesterer, email anouck.riesterer@salk.se 
Efter kursens slut kan intresseanmälan göras  till höstterminens kurser. 
Antagning görs i mån av lediga platser. Separat anmälningslänk mailas ut efter kursens slut. 
 


