
TENNIS I HÖST! 
 

Anmälningsblankett! 
Tabergsdalens Tennisklubb 
inbjuder medlemmar till TENNIS HÖSTEN 2022! 
 
 

Namn:________________________ Personnummer: _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ 
 

Gatuadress:_________________________________________________ 
 

Postadress:__________________________________________________ 
 

E-post:______________________________________________________ 
 

Telefon:_____________________________________________________ 
 

Önskemål:___________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
OBS! Skriv gärna vilken dag Du inte kan deltaga (skriv INTE framför) och hur tidigt Du kan deltaga en vardag! 
OBS! Önskemål är inte detsamma som att FÅ! 
 

Markera med kryss vad anmälan gäller! 
___ TENNISSKOLA omfattar 1 timme / 12 tillfällen. Födda 2005-2016. 1120 kr. 
 Vardagar mån-tor kl 14-17 (18), fre kl 14-19 samt lör kl 9-13. 
___ TENNISLEKIS omfattar 1 timme / 6 tillfällen. Födda 2017-2018. 420 kr. 
 Söndagar kl 9-11. Målsman är närvarande och behjälplig. 
___ VUXENTENNIS omfattar 1 timme / 10 tillfällen. Födda 2004 o tidigare. 1440 kr. 
 Dam/(Herr) lör kl 8-10 (11). Herr/(Dam) sön kl 15-18. Fre dagtid. (Vardagar sen kvällstid.) 
 

Medlemsavgift; Fam 600, Sen 350 och Jun 300. 
Familjerabatt, 3 timmar och mer, Träning+Tennisskola. 
 

GDPR - Dataskyddslagen. TaTK tar ibland fotobilder för att visa sin verksamhet. Detta gör vi på 
klubbens hemsida och på sociala medier som facebook, twitter, instagram.  
Markera med kryss om det är ok att vara med på bild?! _____ Ja   _____ Nej 
 
 

Sista anmälningsdag är måndag 22 augusti. 
Höstens verksamhet startar vecka torsdag vecka 35. 
 

Anmälan sänds till 
Tabergsdalens Tennisklubb, Vallgatan 20, 
562 33 NORRAHAMMAR eller  
lämnas i Bergslagshallens brevlåda eller 
sänds via E-post till tabergsdalens.tk@telia.com ! 
 

           Frågor! Ring kansliet, telefon 070-5190131. 
 

Välkommen till Bergslagshallen och Norrahammars Sportcenter! 

mailto:tabergsdalens.tk@telia.com


PADEL I HÖST! 

 

Anmälningsblankett! 
Tabergsdalens Tennisklubb 
inbjuder medlemmar till PADEL HÖSTEN 2022! 
 
 

Namn:________________________ Personnummer: _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ 
 

Gatuadress:_________________________________________________ 
 

Postadress:__________________________________________________ 
 

E-post:______________________________________________________ 
 

Telefon:_____________________________________________________ 
 

Önskemål:___________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
OBS! Önskemål är inte detsamma som att FÅ! 
 

Markera med kryss vad anmälan gäller! 
___ PADEL JUNIOR omfattar 1 timme / 5 tillfällen. 625 kr. 
 Lördagar kl 8-13 veckorna 38-42. 
___ PADEL VUXEN omfattar 1 timme / 5 tillfällen. 750 kr. 
 Lördagar kl 8-13 veckorna 38-42 
 

Medlemsavgift; Fam 600, Sen 350 och Jun 300. 
 

Din spelnivå - skriv nedan; Nybörjare? Spelat tidigare? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

GDPR - Dataskyddslagen. TaTK tar ibland fotobilder för att visa sin verksamhet. Detta gör vi på 
klubbens hemsida och på sociala medier som facebook, twitter, instagram.  
Markera med kryss om det är ok att vara med på bild?! _____ Ja   _____ Nej 
 

Sista anmälningsdag är måndag 22 augusti. 
Höstens verksamhet startar lördag vecka 38. 
 

Anmälan sänds till 
Tabergsdalens Tennisklubb, Vallgatan 20, 
562 33 NORRAHAMMAR eller  
lämnas i Bergslagshallens brevlåda eller 
sänds via E-post till tabergsdalens.tk@telia.com ! 
 

          Frågor! Ring Thomas, telefon 073-4188836. 
 

Välkommen till Bergslagshallen och Norrahammars Sportcenter! 

mailto:tabergsdalens.tk@telia.com

