Läger på Sportlovet, vecka 7.
Under sportlovet kör vi läger som vanligt. Vi kommer att köra för läger för Tenniskola Röd, Orange,
Grön, Gul och BTK Akademi. Vi kommer hålla lägren i BTK.
Tenniskola Röd (Minitennis)
Matchspelsläger. Passar dig som spelar med skumgummi eller röd boll och som gillar att spela
matcher. Vi kommer att träna på att räkna, döma och de grundläggande reglerna i tennis.
Datum: Onsdagen den 13 februari
Tid: 16.00-17.00
Kostnad: 75 kr /deltagare
Material: Tennisracketar, inomhus tenniskor, vattenflaska.
Max antal: 12 stycken , först till kvarn som gäller.
Tränare: Leo Öberg och Anders Persson
Anmälan: Ni anmäler er genom att skicka mail till leo@bankerydstk.se senast den 8 februari.
Vänligen respektera sista anmälningsdagen.
Tenniskola Orange (Midiboll)
Matchspelsläger. Passar dig som spelar med maxiboll och som gillar att spela matcher. Vi kommer
att träna på att räkna, döma och de grundläggande reglerna i tennis. Vi kommer också lära oss
taktiska egenskaper som var man står, hur man ska röra sig och var man ska placera bollen
Datum: Onsdagen den 13 februari
Tid: 17.00-19.00
Max antal deltagare: 12 stycken
Kostnad: 100 kr/deltagare
Material: Tennisracketar, inomhus tenniskor, vattenflaska.
Max antal: 12 stycken , först till kvarn som gäller
Tränare: Leo Öberg och Anders Persson
Anmälan: Ni anmäler er genom att skicka mail till leo@bankerydstk.se senast den 8 februari.
Övrigt: Minst 6 anmälda för att det ska bli av. På måndagen den 11 februari meddelas hur många är
anmälda.

Tenniskola Grön (Maxiboll)
Matchspelsläger. Passar dig som spelar med maxiboll och som gillar att spela matcher. Vi kommer
att träna på att räkna, döma och de grundläggande reglerna i tennis. Vi kommer också lära oss
taktiska egenskaper som var man står, hur man ska röra sig och var man ska placera bollen.
Datum: Tisdagen den 12 februari
Tid: 18.00-20.00
Mat och kost:
Mellanmål tar man med sig själv. Inga kakor, godis, sportdryck eller annat liknande. Yoghurt, frukt,
kvarg, vatten och annat liknande räcker gott och väl.
Kostnad: 100 kr/deltagare
Material: Tennisracketar, inomhus tenniskor, vattenflaska.
Max antal: 12 stycken per grupp, först till kvarn som gäller
Tränare: Leo Öberg och Filip Berglund
Anmälan: Ni anmäler er genom att skicka mail till leo@bankerydstk.se senast den 8 februari.
Övrigt: Minst 6 anmälda för att det ska bli av. På måndagen den 11 februari meddelas hur många är
anmälda.

BTK Akademi och tenniskola Gul (Gasboll)
Ett intensivt och tufft läger för dig som spelar med hård boll som vill utveckla din tennis samt din
mentala och fysiska styrka. Detta läger passar dig som redan tävlar och visar stor engagemang med
din tennis.

Datum: Tisdagen den 12 februari
Tider: 12.00-15.00, 15.00-18.00
Max 12 deltagare per pass. Beroende på deltagarantalet kommer man få ett pass, antingen det tidiga
eller det sena passet.
Mat och kost: Mellanmål tar man med sig själv. Inga kakor, godis, sportdryck eller annat liknande.
Yoghurt, frukt, kvarg, vatten och annat liknande räcker gott och väl.
Kostnad: 200 kr/deltagare
(För er som är med i BTK Akademi ingår detta i eran terminsavgift).

Material: Tennisracketar, inomhus tenniskor, vattenflaska, hopprep.
Max antal: 12 stycken per grupp, först till kvarn som gäller
Anmälan: Ni anmäler er genom att skicka mail till leo@bankerydstk.se senast den ?????
Tränare: Leo Öberg och Filip Berglund.
Övrigt: Det kommer att finnas vuxna på plats till 17.00 varje dag. Barnen kan alltså vara kvar och
”hänga” här om ni ska hämta de efter passen är över.

