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Vimmerby TK, Lundgatan 50, 598 35 VIMMERBY
0492-312 90
info@vimmerbytennisklubb.se
www.vimmerbytennisklubb.se

Vimmerby TK

Källängsbanorna
Stänger för säsongen
söndagen den 19 september

VTK-Hallen
Öppnar för säsongen
måndagen den 16 augusti och
där finns bra abonnemangstider lediga
Intresserad ta kontakt med VTK:s kansli.
Bokning av lediga tider gör man över vår
hemsida och bokningssystemet.

Medlemsavgift för 2021
Familj
Senior
Junior

475 kr
300 kr
175 kr

Kansli
tele:
mail:
hemsida:
Teletid:

0492-312 90
info@vimmerbytennisklubb.se
www.vimmerbytennisklubb.se
9.00-12.00

Timpriser i VTK-Hallen
Medlem Icke medlem Abonnemang
Medlem
Vardagar

Lördag, Söndag & Helgdag

07.30-15.30

120 kr

150 kr

100 kr /timma

15.30-21.30

150 kr

180 kr

130 kr /timma

21.30-22.30

120 kr

150 kr

100 kr /timma

07.30-22.30

150 kr

180 kr

130 kr /timma

Viktig information.
VTK:s bokningssystem.
Vi har gjort en förändring i vårt bokningssystem. Det enda som nu behövs är ett spelkonto
för att kunna spela i VTK-hallen. Spelnycklarna försvinner alltså och man loggar istället in på
sitt spelkonto på mobilen och går till ”Dörr & ljus” i menyn. Där finns det knappar för att tända
och släcka banorna samt öppna ytterdörren när den är låst.
Registrering av spelkonto sker på http://www.bokatennis.nu/vimmerbytk/
Alla betalar för den tid man spelar, rättvist för alla.
Man kan alltså fortsätta att spela om ingen kommer efter den tid du hyrt utan att behöva gå
av banan och boka ytterligare en timma. Likväl går det att börja tidigare om banan är ledig.
Man betalar från det man tänder lyset (loggar in) tills man släcker lyset, (loggar ut) allt sköts
när du är inloggad på ditt spelkonto på mobilen.
Viktigt är att alltid ha pengar på kontot så att man kan tända lyset på banan.
Står man på minus på kontot så kan man inte tända nästa gång man kommer till hallen för
att spela.
Man fyller på sitt konto med den summa man vill, minst 200 kr.
Detta gör man genom att köpa en kontokupong (som till en kontanttelefon) i VTK-hallen.
Annars betalar man med sitt kontokort eller swish på nätet.
Bokar gör man på internet på sin mobil eller dator.
Tid utöver bokad tid debiteras per minut.

Välkommen till en ny och rolig säsong i VTK-Hallen.

- TENNIS Vimmerby TK hälsar dig välkommen till vår tennisskola och träningsverksamhet hösten och
våren 2021/2022.
Som framgår av nedanstående har du en hel del att välja på och vi är tacksamma om du i
formuläret på hemsidan fyller i alla uppgifter så utförligt som möjligt.
Träningen startar vecka 37.
Verksamheten kommer ledas av vår heltidsanställda tränare Johan Nilsson och till sin hjälp
har han ytterligare några instruktörer.
Träningsavgiften förutsätter att du är medlem i klubben. Träningen kan även vara placerad
på helger.
OBS! Anmälan ska vara Vimmerby TK, tillhanda senast tisdag den 31 augusti. För att
anmäla sig går man in på hemsidan vimmerbytennisklubb.se och trycker på bannern
”Anmälan till träning” till höger på sidan. Vid frågor om anmälan ring kansliet på 0492-31290
Minitennis
Ålder: 5-7 år. Omfattning: 45 min/vecka, v 37-50 och v 3-16.
Vänder sig till såväl nybörjare som spelare som spelat tidigare. Spel kommer att ske på liten
bana med litet racket och skumboll. Racket har du med dig själv, dock finns ett fåtal att låna.
Tennisskola
Ålder: 7-18 år. Omfattning: 1 eller 2 gånger i veckan, v 37-50 och v 3-16.
Vänder sig till nybörjare och er som tidigare spelat minitennis. Till för att lära sig grunderna
för att kunna spela poängspel. 4-6 spelare per bana.
Matchspelskola
Ålder: 8-20 år. Omfattning: 1 eller 2 gånger i veckan, v 37-50 och v 3-16.
Vänder sig till de som spelat några år och kan spela poängspel.
Träningen är uppdelad på teknikträning och poängspel.
Tennisträning
Ålder: 10-20 år. Omfattning: från 2 timmar och uppåt/vecka, v 37-50 och v 3-16.
Du lämnar själv in ett förslag på hur många träningstillfällen i veckan du vill träna och om du
vill ha något eller några 1,5 timmarspass så tillkommer en extra kostnad.
Vi ska vi försöka tillmötesgå dina önskemål. Huvuddelen av all träning är tränarledd men det
finns tillfällen eller pass som kan ske utan tränare. Tennisträningen vänder sig till de som
tävlar i klubbtävlingar eller spelar nationella tävlingar.
För att få delta i tennisträning så ska man delta i klubbens egna tävlingar, bra är även om
man spelar nationella tävlingar.
Frikort ungdomar
Ungdomar födda 2003 el senare som deltar i VTK:s träningsverksamhet under 2021/2022
kan köpa ett frikort för spel på lediga tider i VTK-hallen. Alla som är på banan måste ha löst
frikort. Man får även spela med föräldrar. Är det flera som vill spela så gäller 1 timma,
därefter får nästa spela.
Vuxentennis
Ålder: 18 och uppåt.
Nybörjare. Omfattning: 1 timma/vecka, v 37-50 och v 3-16, 10 av träningstillfällena/termin är
tränarledda. Vänder sig till nybörjare.
Fortsättning: Omfattning: 1 timma/vecka med tränare v 37-50, och v 3-16. Vänder sig till
spelare som spelat förut. Spel utan tränare mellan höst och vårterminen och efter
vårterminen.

Träningsavgifter 2021/22
Terminsavgifter Vimmerby TK
Grupper

Kostnad

Minitennis

475 kr

Tennisskola 1 tim

700 kr

Tennisskola 2 tim

1150 kr

Matchspelskola 1 tim

800 kr

Matchspelskola 2 tim

1250 kr

Träningsgrupp 2 tim

1450 kr

Träningsgrupp 3 tim

1800 kr

Träningsgrupp 4 tim

2100 kr

Träningsgrupp 4,5 tim

2350 kr

Delta i 1,5 t pass

+175/pass

Vuxentennis Nybörjar

1100 kr

Vuxentennis Forts

1400 kr

Frikort ungdom

350 kr

Skåpsuthyrning

200 kr

Anmälning till tennisträningen
www.vimmerbytennisklubb.se

För att anmäla sig går man in på
vår hemsida och fyller i
formuläret som ligger där.

Ungdomar födda 2003 el senare och deltar i
VTK:s träningsverksamhet under hösten 2021
kan köpa ett frikort för spel på lediga tider i
VTK-hallen för endast 350 kr.
Frikort löser du genom att kryssa för detta på
anmälningslappen till träningen eller tar kontakt
med VTK:s kansli 312 90.

Regler för frikort.

Med ett frikort får man gå in och spela på lediga tider i VTK-hallen,
men ej boka tiden.
Betalande spelare har företräde till en ledig tid.
Endast spelare med frikort har denna möjlighet,
övriga får betala för tiderna.
Alla som är på banan måste ha löst frikort, de får även spela med sina föräldrar.
Är det flera som vill spela så gäller 1 timma, därefter får nästa spela.

Gott uppträdande gäller både på och vid sidan av banorna.
Spelare som missköter sig får sitt kort indraget.

Tennishälsningar
Vimmerby TK

