Grefsen tennisklubb

PÅ GREFSEN HAR VI 7 UTENDØRSBANER (2 GRUS OG 5 HARDCOURT) OG 2 INNENDØRSBANER PÅ VINTEREN

VI TILBYR

ARRANGEMENT

•

•

•
•
•
•

Tennisskoler med pedagogisk
opplegg for barn, ungdom og
voksne på alle nivåer
Gratis instruksjonskurs for nye
medlemmer
Sosiale og sportslige
sammenkomster året rundt for alle
alder
Fleksible medlemskap med
medlemsfordeler
Lagspill
– Herrelag (2. divisjon)
– Damelag (2. divisjon)
– Veteranlag (4. divisjon)

•
•
•
•
•

Sosiale og sportslige arrangement
(Drill-Spill-Grill, cardio-tennis,
STIGEN, mm)
Red-Orange-Green-Yellow (ROGY) spill for barn/unge
Klubbmesterskap for juniorer og
voksne, samt ROGY-tennisfest
Junior- og voksencamps i
skoleferiene
Sommercamps for barn og
ungdom i uke 26 + 33
Tennis-turer

Kontakt oss for mer informasjon og spørsmål:

#grefsentk

Daglig leder/hovedtrener: Lance Morgas, 904 77 627, dagligleder@grefsentk.no, grefsentk.no

Medlemskontingent
Medlemskontingent gjelder kalenderåret *
Gruppe

Priser (kroner)

Senior ( >19 år)

1.990

Yngre junior (6-12 år)

650

Eldre junior (13-19 år)

1.050

Student (opp til 25 år**)

1.150

Familie

3.200

* Ved innmelding i GTK etter 1. juli er medlemskapet halv pris for dette året
** Mot gyldig studentbevis
Alle spillere i tennisskole, juniorer som voksne, må betale medlemskap i tillegg til å betale kursavgift

Fordeler med å være medlem
• Fri adgang til utebaner og tennishall på sommeren
• Mulighet for å delta på tenniskurs, trenings-camp og sosiale
arrangement
• Redusert pris på leie av løstimer og klippekort
• Prioritet ved leie av kontraktstimer
• Mulighet for å delta i interne turneringer, som klubbmesterskap
og STIGEN
• Fri adgang til klubbhuset (nøkkel mot depositum)
• Klubbpriser på GTK-klær
• Spesialpriser på Tennis A-Sport

Praktiske opplysninger
NØKKEL (klubbhuset, boblen)
•
•
•

Som medlem får du utdelt en nøkkel mot et depositum på kr 400
Nøkkelen gir adgang til klubbhuset med garderober og til boblen
Nøkkelen kan hentes hos våre trenere i tidsrommet kl 18-20 på
ukedager

TENNISKURS FOR JUNIOR OG SENIOR
•
•
•

Vi tilbyr juniorkurs (for deg som er under 20 år) og voksenkurs, samt
intensivkurs i feriene
Les mer om våre JUNIORKURS: grefsentk.no/tennisskolen/juniorkurs/
Les mer om våre VOKSENKURS: grefsentk.no/tennisskolen/voksenkurs/

Ved spørsmål, snakk med våre trenere!

BOOKING AV BANER

•

Vi har et online-bookingsystem for medlemmer og ikke-medlemmer,
Matchi: matchi.se

•

Du må opprette en konto i Matchi via en aktiviseringslenke du får
tilsendt av klubben

•

Les mer om booking-reglene på klubbens nettside

Bedriftspakker
Pakke I (vinter, innendørs)
•

1 time per uke på ukedager i tidsrommet kl 9-13

•

Pris per halvår (17 uker): kr. 5.000 per bane *

Pakke II (vinter, innendørs)
•

1 time per uke på ukedager i tidsrommet kl 9-13 + 1 time kurs med
trener på ukedager i tidsrommet kl 9-13 (maks 6 spillere per bane)

•

Tilbud om GTK team-building: 4 timer på tennisbanen med opplegg for
hele gruppen, inkludert lett servering

•

Pris per halvår (17 uker): kr. 20.500 *
* andre priser på sommeren

ÅRSHJUL GTK 2017
DESEMBER

JANUAR

1-3/12: ROGY tennisfest

27-29/1: U12 Turnering - GTK arrangør

17/12: Siste kursdag
Voksenklinikk

FEBRUAR

NOVEMBER

Uke 8: Vinterferie, Voksenklinikk

10-12/11: Green Tour, GTK

OKTOBER
Uke 40: Høstferie, Voksenklinikk

MARS

Uke 42: Tur til ATP Stockholm Open

24-26/3: U10 – GTK arrangør

27-29/10: Senior B og C åpen
turnering

SEPTEMBER

Grefsen
tennisklubb

28/3: Årsmøte

1-2/9: DUGNAD

APRIL

8-10/9: U14 Turnering - GTK arrangør

Påskeferie: Voksenklinikk

Uke 38: Foreldremøte Red, Orange og
Green

21-23/4: Senior Klubbmesterskap
28-29/4: DUGNAD

AUGUST

MAI

Uke 33: Sommer Camp og Voksenklinikk
25-27/8: Junior og senior
klubbmesterskap

JUNI OG JULI

23 mai: Tennisens dag

11/6: Drill – Spill – Grill (cardio-tennis + sosial)
17-18/6: Orange Tour Masters, GTK
Uke 26: Sommer Camp og Voksenklinikk

Lagkamper til våre dame-, herre- og veteranlag spilles i mai, juni og august.

