
Nynäshamns Tennisklubb
Sommaren 2022

Sommarens aktiviteter på utebanorna

Om ni har frågor om nedan aktiviteter, vänligen kontakta:

Felix 076 128 71 17 Roland: 073 673 02 56

Epost: nynashamnstk@gmail.com

mailto:nynashamnstk@gmail.com


Bokning av bana görs via appen matchi. Leta reda på Nynäshamns tennisklubb och sedan är det bara att
boka bana eller aktivitet. Tänk på att utebanorna kategoriseras som bana a-d och innebanorna på
Kvarnängen kategoriseras som bana 1–4

Öppettider utebanor 08.00-21.00

Junior 75 kr/timme (medlemspris) Ej medlem 235kr/timme

Senior 120 kr/timme (medlemspris) Ej medlem 235kr/timme

NYHET: Ni kan köpa ett sommarkort (klippkort) för utebanorna. Juniorer betalar 750 kr för 40
klipp och seniorer betalar 1200kr för 20 klipp. Sommarkortet hittar ni på matchi och givetvis måste
man vara medlem för att kunna köpa dessa kort!

NOTERA: Speltid är 50 min för att hinna underhålla banan, vilket innebär att man ”sladdar” och vattnar
innan nästa spelare.

Regler: Banorna för endast beträdas med skor avsedda för grusbanor (tennisskor för inomhusbruk är ok).
Det får inte vara grovt mönster och vanliga löparskor är inte tillåtna. Vi förbehåller oss rätten att avvisa
personer med felaktig utrustning. Vid regn eller om banorna är vattensjuka är spel förbjudet. Bokade tider
som inte kan användas på grund av ovanstående skäl återbetalas genom att kontakta NTK via
nynashamnstk@gmail.com.
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Medlemskap
Det är inte nödvändigt att vara medlem för att spela på våra banor men det genererar ca 50% rabatt, på
banhyran, beroende på ålder. Medlemsavgiften betalas genom att registrera sig i programmet/appen
matchi. Därefter letar ni reda på Nynäshamns tennisklubb. Via NTK matchi sida/app finns det en möjlighet
att betala för medlemskapet. Frågor om detta refereras till nynashamnstk@gmail.com

● Juniorer 250 kr (t.o.m det år man fyller 19 år).
● Seniorer 500 kr + 300 kr (arbetsavgift) = 800 kr. 300 kr insättes på spelkontot efter 1 utfört arbetspass.
● Familjemedlemskap 1000 kr + 600kr (2 x arbetsavgift) = 1600kr. 600kr insättes på spelkontot efter 2

utförda arbetspass.

Privatlektion
(Banhyra tillkommer. Eleven bokar bana i eget namn)

Seniortränare

285kr/timme Felix Wallier 076 128 71 17

Roland Johansson 073 673 02 56

Herman Höög 070 729 68 16

Joakim Munkhammar 076-180 04 24

Björn Eriksson 070-728 86 51

Kasper Eisner 073-696 04 53

Juniortränare

130kr/timme Melker 072-234 04 05

Kajsa 076-161 82 83

Emelie 072-331 69 00

Patrik 070-713 86 22

Simon 070-454 88 20

Lektionspaket
(Banhyra tillkommer. Eleven bokar bana i eget namn)

Boka ett lektionspaket om fem lektioner och betala för fyra. Betalas via swish till NTK. (skriv lektionspaket och
tränaren namn i meddelandet)

Seniortränare: 1200kr/paket
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Juniortränare: 550/paket

Sommartennis 2022
Anmälan till kurser sker via matchi/aktiviteter senast 31 maj. Sena anmälningar accepteras endast i mån om

plats.

Frågor om lägren refereras till Felix 076 128 71 17 eller Roland 073-673 02 56

Anmälan görs via matchi.se

Junior : 700kr Dagtid: 10.00-12.00 eller 13.00-15.00 (kväll v.23)

Tenniskurser för juniorer mellan 5–18 år. 2 timmar om dagen. 4 st. i varje grupp. I anmälan anger ni vilken
vecka samt vilken tid ni önskar att träna och tidigare erfarenhet.

Vecka 23: 7-11 juni, 16.00-18.00

Vecka 24: 13-17 juni, kl.10.00–12.00 el. 13.00–15.00

Vecka 27: 4-8 juli, kl. 10.00–12.00 el. 13.00–15.00

Vecka 28: 11-15 juli, kl. 10.00–12.00 el. 13.00–15.00

Vecka 30: 25-29 juli, kl. 10.00-12.00 el 13.00-15.00

Vecka 31: 1-5 augusti, kl. 17.00-19.00

Senior: 1100kr Kvällstid: 17.00-18.30 eller 18.30-20.00

Tenniskurser för seniorer mellan +19 år. 1,5 timmar om dagen. 4 st. i varje grupp. I anmälan anger ni vilken

vecka samt vilken tid ni önskar att träna och tidigare erfarenhet. Anmälan via matchi.

Vecka 23: 7-11 juni, 16.00-18.00

Vecka 24: 13-17 juni, kl.17.00–18.30 el. 18.30–20.00

Vecka 27: 4-8 juli, kl. 17.00–18.30 el. 18.30–20.00

Vecka 28: 11-15 juli, 17.00–18.30 el. 18.30–20.00

Vecka 31: 1-5 augusti, kl. 17.00-18.30  el. 18.30–20.00

Kalender

Vecka Aktivitet
21 Generationsdubbeln

22 Tennisskolans avslutning, lördagen 4 juni +grillning

23 Sommartennis

24 Sommartennis

25 Nextgen läger.

26 Nextgen läger.

27 Sommartennis

28 Sommartennis. Vikingaspelen

29 Vikingaspelen

https://www.matchi.se/facilities/nynashamntk#courses


30 Sommartennis.

31 Sommartennis.

32 Klubbläger och Klubbmästerskap

33
34 Tennisskolan börjar för juniorer och vuxna i hallen den 22 augusti.

Veteranernas sommartour torsdagen den 20/8

Om ni har frågor om kalendern, vänligen kontakta: Felix 076 128 71 17 eller mejla nynashamnstk@gmail.com
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