Onsdagssingel
Onsdagssingeln är en motionstävling
i tennis i serieform
Tabergsdalens Tennisklubb hälsar alla välkomna till
den 26:e upplagan av Onsdagssingeln.
Fina priser utlovas och vinnaren får en inteckning i
Onsdagssingelpokalen.
Perfekt matchande för Dig som vill utveckla ditt
singelspel!?!

Måndagsdubbel
Måndagsdubbeln är en breddtävling i
tennis i lag- och serieform
Tabergsdalens Tennisklubb hälsar alla välkomna till
den 34:e upplagan av Måndagsdubbeln.
Fina priser utlovas och vinnaren får en inteckning i
Måndagsdubbelpokalen.
Under hösten deltog 16 lag – läs nedan och anmäl ett
lag Ni också!?!

INFO
Tävlingstid – Våren 2019, måndagar (eventuellt någon
söndag vid behov).
Rätt att delta – 15 år och äldre. Herrar och Damer.
Varje lag består av minst 2 spelare.
Måndagsklubben – Före varje spelomgång samlas aktuella
spelare med försnack från kl 2030.
Varje lag erhåller en enkel fika för matchens aktuella spelare.
Speltid – Vid aktuell vecka kl 21 á minst 6 tillfällen.
Spelform – Matcherna spelas i två tiebreakset.
Bollar – Varje spelare är skyldig att hålla sig med fullgoda
bollar. Gasbollar har företräde.
Anmälningstid – Utgår 21 december.
Avgift – 950 kr / lag, för lag med enbart TaTK-medlemmar,
övriga 1050 kr / lag.
Frågor – TaTKs kansli; 036-60381

INFO
Tävlingstid – Våren 2019, onsdagar (reservdag; tisdag).
Rätt att delta – 15 år och äldre. Herrar och Damer.
Speltid – Vid aktuell vecka kl 21 á minst 6 tillfällen.
Spelform – Matcherna spelas i två tiebreakset.
Bollar – Varje spelare är skyldig att hålla sig med fullgoda
bollar. Gasbollar har företräde.
Anmälningstid – Utgår 21 december.
Avgift – 600 kr / spelare för TaTK-medlemmar.
700 kr / spelare för icke TaTK-medlemmar.
Frågor – TaTKs kansli; 036-60381

------------------------------------------------------

Markera med kryss…!
Måndagsdubbel

_____

Padel League

_____

Onsdagssingel

_____

Lagnamn _______________________________
Spelare 1 ______________________________
Spelare 2 ______________________________

Padel League
Padel League är en padeltennisserie
i gruppspelsform
Tabergsdalens Tennisklubb hälsar alla välkomna till
den 2:a upplagan av Padel League.
Fina priser utlovas och vinnaren får en inteckning i
Padel League-pokalen.
Perfekt för Er som vill utveckla padeltennisspelet!

INFO
Tävlingstid – Våren 2019, kvällstid kl 21 (ej fredag/lördag)
Rätt att delta – 15 år och äldre.
Speltid – Vid aktuell vecka kl 21 á minst 5 tillfällen.
Spelform – Matcherna spelas i två tiebreakset.
Bollar – Varje spelare är skyldig att hålla sig med fullgoda
bollar. Gasbollar har företräde.
Anmälningstid – Utgår 21 december.
Avgift – 700 kr / par för TaTK-medlemmar.
850 kr / par för icke TaTK-medlemmar.
Frågor – TaTKs kansli; 036-60381

Spelare 3 ______________________________
Spelare 4 ______________________________
Lagansvarig

________________________________
Gatuadress

________________________________
Postadress

________________________________
Telefon och Mobiltelefon

________________________________
E-postadress

________________________________
Anmälan utgår 2018-12-21

