Hej alla medlemmar 
Hoppas ni har det bra i sommarledigheten och att ni bokar på och håller tennisen igång.
Ja tiden går ruskigt fort och vilken härlig tennisverksamhet vi hade i våras.
Nu stundar snart en ny innesäsong med Ramlösa TK, vi hoppas såklart att du vill hänga
med oss på en ny termin och nya utmaningar inför 2021/2022.

Ni kan redan nu börja anmäla er till höstens träningar inomhus som startar
4 september – 19 december via hemsidan www.ramlosatk.se under fliken träning.
All träning bedrivs enbart på Olympiahallen.
Då vi märkte av ett stort tryck i våras ute vilket är jättekul är vi begränsade med
platserna inomhus, när ni anmäler måste ni bredda era önskemål över hela veckan och
måste vara tillgängliga för träning på alla det dagar/tider vi förfogar över denna
gång, allt för att så många som möjligt skall få plats.
Vuxenträningarna kommer att starta från 18.00 alt 19.00 på vardagarna och blandande
tider på helgerna, juniorträningen ligger som planerat mellan 16.00 – 19.00 vardagar
och blandat på helgerna. Detta kan såklart ändras lite beroende trycket på platserna.
All info om träningen och anmälan om inne i höst finner ni på hemsidan
www.ramlosatk.se under menyn höstträning inne 2020.
Alla måste göra en fullständig anmälan så allt blir korrekt, d v s har man fler i familjen så
måste alla göra varsin anmälan.
OBS!
Anmälan är bindande. Har man gjort en korrekt anmälan och man drar dig ur
efter den 4 september faktureras man 100 % på avgiften. Gäller det skada eller
sjukdom som gör att du tvingas bryta din träning så faktureras man 50 % vid
uppvisande av ett läkarintyg.

Sista dag att anmäla sig är den 14 augusti och alla måste anmäla sig via hemsidan för att
anmälan skall vara giltig.

Dagar och tider vi tränar på är följande:
Tisdagar = 16.00 – 22.00 Olympiahallen
Tisdagar = 19.00 – 21.00 Olympiahallen

Onsdagar = 20.00 – 22.00 Olympiahallen

Torsdagar = 16.00 – 22.00 Olympiahallen
Lördagar = 09.00 – 17.00 Olympiahallen

Söndagar = 13.00 – 20.00 Olympiahallen

OBS! Vi har ingen träning på måndagar och fredagar så undvik fylla i dessa dagar i
anmälningsformuläret.

Priser HT 2021, inga höjningar 
Seniorer = 2,200 kr per tim/termin.
Juniorer = 1,600 kr per tim/termin.

KLUBBMÄSTERSKAPET V, 33 

Här hoppas vi att alla vill vara med stor som liten, enkla och avslappnade matcher gäller.
Ang klubbmästerskapet v, 33(16 – 22 aug) så går deadline ut för anmälan den 2 aug!
Lottning och tider kommer ut på hemsidan så fort vi är klara.
Gör så att om ni har facebook så ”gilla” oss där så får ni löpande information även där 
Frågor besvaras av Fredrik på mail:
fredrikwidell22@gmail.com
eller på 0707992452.

Fortsatt skön sommar så ses vi snart till KM 
Vällkommen med din anmälan!
Fredrik med styrelse 

