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Træn og Spil 1-4,  

Indendørs 2020-2021 

4 selvorganiserede forløb med 64 deltagere 

Hvad drejer forløbene sig om? 

Den kommende vinter udbyder klubben 4 såkaldte Træn & Spil forløb for motionist- og 
veteranspillere som følger: 

• Træn & Spil 1 v/Klaus Pedersen. Målgruppe:  16 veteranholdspillere, 1 træner tilknyttet, 

• Træn og Spil 2 v/Rikke Thye-Bach. Målgruppe: 16 meget øvede motionsspillere, 2/3 
trænere, 

• Træn og Spil 3 v/Birgitte Ryelund. Målgruppe: 16 øvede motionsspillere, 2 trænere, 

• Træn og Spil 4 v/Christian Østergaard. Målgruppe: 16 interesserede motionsspillere, der 
ikke kan finde plads i de tre første forløb. Tre trænere tilknyttet. 

Forløbene varierer med hensyn til trænertræk, hvorfor satserne for deltagelse er forskellige. 

For alle 4 forløbs vedkommende afvikles der 8 træningspas á 1 ½ time i indendørssæsonen på 
lørdage og søndage, hvor der ikke afvikles turneringskampe, dvs. holdkampe og individuelle 
turneringer, fortrinsvist i oktober og januar måned. De 8 weekender fastlægges endeligt, når vi har 
overblik over turneringskalenderne fra Dansk Tennis Forbund og Tennis Øst. Afviklingen sker i 
tidsrummet kl. 15-18 enten lørdag eller søndag.  

Hvordan kommer jeg med i et forløb? 

Træn og Spil 1-3 stort set som hidtil: 

Hvis du allerede er med i et Træn og Spilforløb refererende til: 

• Klaus Pedersen – mail: klauspop@gmail.com, 

• Rikke Thye-Bach – mail: rbach74@gmail.com, 

• Birgitte Ryelund – mail: br@unord.dk 

melder du ind til denne og betaler som vanligt det, der skal betales i det aktuelle forløb.   
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Træn og Spil 4 det nye tilbud: 

Hvis du ikke er med i et af tre kendte forløb, kan du komme med i Træn og Spil 4 på flg. vilkår: 

• Prisen for deltagelse bliver 981 kr. v/16 deltagere med træk på tre trænere, dvs. ca. 123 kr. 
for 1 ½ times baneleje samt 1 træner pr. bane i 90 minutter. 

Tilmelding til Træn og Spil 4 sker ved udfyldelse af formular ved at klikke her efter Først-Til-
Mølle-princippet. Når forløbet er fyldt op, opkræves betaling individuelt og passet afvikles 
fremover som de øvrige tre indkørte forløb. 

Ønsker du yderligere informationer om Træn og Spil 4, kan henvendelse ske til Christian 
Østergaard på telefon 26 25 59 30. 

Der kan ske ændringer i Træn og Spil 4, da det er her vi denne vinter definerer et nyt forløb. Derfor 
forbeholder vi os bl.a. ret til at opkræve betaling individuelt denne første gang.  

Forudsætninger for deltagelse i alle 4 forløb: 

• At din deltagelse godkendes af den ansvarlige for det enkelte forløb og at du har betalt, 

• At der er betalt indendørs kontingent for den kommende indendørs sæson, 

• At du kun deltager i ét Træn & Spil-forløb, 

• Der refunderes ikke noget for manglende fremmøde, når forløbet er igangsat. 

Den Træn og Spil-ansvarlige styrer forløbet i forhold til klubbens administration og trænere. Der 
trækkes på trænerne Marcin Gosieniecki, Jonas Schwarz og Christian Østergaard. 

Der er i alt plads til ca. 64 motionist- og veteranspillere i de 4 Træn og Spilforløb. Anden form for 
træning indendørs den kommende vinter kan stadig ske via Trænerbørsen.  

Træning for juniorer og elitespillere afvikles som altid via separate forløb. 

Spørgsmål i øvrigt kan stiles Poul Lundberg Andreasen pr. SMS på 20 21 99 13, men forsøg i 
videst muligt omfang at gå igennem Klaus, Rikke, Birgitte og/eller Christian. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub 


