
Rødovre Tennisklub
Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre

www.roedovretennis.dk

Rødovre Tennisklub
Vi ses til Rødovredagen på rådhuspladsen
Søndag den 8. september kl. 13.00 - 16.00

Tennis kan du spille hele dit liv - Ingen anden sport kan som tennis spilles hele 
livet fra tidlig barndom til de seneste år - og give så mange fysiske, mentale, følelsesmæssige 

og sociale fordele.

Fitness - Med den konstante bevægelse og temposkift vil du forbrænde kalorier, opbygge 
muskler, øge knoglestyrken, forbedre fleksibiliteten og forbedre din generelle sundhed og 
form.

Det er sjovt - På alle niveauer i spillet og i alle aldre, fra omkring 6 år og til 86 har spil-
lerne det sjovt og får en god gang træning.

Hjernen udvikles - Tennis kræver årvågenhed, taktisk tænkning og problemløsninger. 
Spillet skaber således nye forbindelser mellem nerverne og levealderen forlænges

Tennis kan blive det du ønsker - Leder du efter konkurrence, sociale lege, 
teamwork, kammeratskab, en god gang træning, spil sammen med familie eller venner eller 
deltagelse i turneringer og nationale mesterskaber?

Tennis giver livserfaringer - Deltagere - især unge - udvikler arbejdsmoral, lærer 
sportsånd, tager ansvar, lærer at styre fejl, at forbedre selvdisciplinen, at konkurrere, at klare 
pres og modgang og lærer teamwork.

Hele familien kan deltage - Få sportsgrene kan tilbyde de muligheder for familien, 
som tennis kan.

Det er socialt - Igennem tennis får man venner for livet, da sammenhold og sjovt
samvær fremmes..

Et lykkeligere liv - Fordi tennisspillere er sundere, mindre stressede og mere socialt 
engagerede, bliver man simpelt hen lykkeligere af at spille tennis.

Et længere liv - Tennis er en af de sundeste aktiviteter, du kan deltage i, fordi det giver 

overordnede fysiske, psykiske og sociale gevinster - DER KAN LÆGGE ÅR TIL DIT LIV.

eller… Kom forbi Rødovre Parkvej 425 en mandag kl. 17.00-20.00,
få en fornemmelse af klubben og find den løsning, der bedst passer dig.
Eller læs på www.roedovretennis.dk, ring 40 20 44 42 eller brug mailadressen 
medlemmer@roedovretennis.dk.

Minitennis for de små Rigtigt ketsjergreb


