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Læs opslag i klubhuset eller på hjemmesiden  

Spørg eventuelt andre medlemmer eller medlemmer af bestyrelsen  

Forslag om andre træningstilbud stiles til bestyrelsen 
 

Rødovre, 1. juli 2018 

Til voksne medlemmer, kommende som førstegangsmedlemmer 

1. Det grundlæggende medlemskab giver adgang til at spille på en bane, som du selv reserverer: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trin 1. Hvordan bliver du medlem som voksen? – eftersommer 2018 

• Indmeld dig via hjemmesiden, (roedovretennis.halbooking.dk). 

• Opret dig under ”NYT MEDLEM - Eftersommer”, og husk koden   

• Betal med det samme ON-LINE via dankort: 

o 180 kr. i indmeldelsesgebyr 

o 345 kr. i grundkontingent for perioden 1. juli til 30. september. 

• Hvis du ikke betaler med det samme, kan du få et girokort tilsendt; du nøjes da med at oprette dig som medlem, 

• Formiddagsmedlemskab koster på tilsvarende vis (her får du reservationstid til kl. 15.00 på hverdage): 

o 180 kr. i indmeldelsesgebyr 

o 195 kr. i kontingent. 

• 1 uge senere modtager du med almindelig post nøglekortet, der giver dig adgang til klubhuset og de enkelte baner 

døgnet rundt. Du skal bruge din kode til at reservere 1 bane af 9 udendørsbaner 6 døgn frem med et andet medlem af 

klubben.  Der er lys på 4 af disse. Dine vilkår som medlem er beskrevet i det ledsagende nøglekortbrev. 
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Trin 2. Voksen Introduktion                  Trin 3. Mød andre motionister                 Trin 4. Træning                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sådan: 

• 4- personers forløb, typisk 
træning 1 t/uge 3-4 uger i 
træk, for- og eftersommer 

• Tegning af egen 
træningsaftale alene/fælles 
med andre via Trænerbørs . 

• Se opslag og nyhedsbreve 
eller henvend dig til:  

• Poul Lundberg, 
poul@lundberg-consulting.dk 

• eller 20 21 99 13 

 

 

Velkomst som ikke-medlem 

For dig, der endnu ikke er medlem 

Har du aldrig spillet tennis før, og ønsker du 
at svinge en ketsjer for at se, om det er en 
sportsgren, som du vil videre med? 

Du kan da deltage i 3 x 2 timers introduk-
tionsforløb under DTF udbudt igennem 
Rødovre Tennisklub. 

Træningen sker mandage  kl. 18.00-20.00 – 
men vi laver også forløb efter behov 

Startdato 20. aug., derefter 27. aug. og 3. sept. 

For 400 kr. låner du en ketsjer, som du kan 
spille med. Beholdes ved medlemskab. 

Tilmelding til Helle Christensen:  
helle.chr@vip.cybercity.dk  eller 61 67 18 54  

          Ved: 

• at deltage i HygInd mandag 
aften kl. 18.00-20.00 

• At deltage i Go´Morgen 
Lørdag M/K kl. 8.00-10.00 
om lørdagen,  

• At deltage i den interne 
motionistturnering, 

• At blive optaget på et af 
klubbens turneringshold 

 

 

 


