Vil du lære at spille

Tennis ?
Hurtigt!
Billigt!

Hvor mange kan der være? Der er plads til ca. 30,
Så derfor er det først til mølle.
Interesseret?
Kontakt Hans Frantzen — hansgbatennis@gmail.com
Tilmelding snarest og senest søndag 23.april
ALTS—Sandgravvej 7, Aarhus C—www.alts.dk

ALTS
Aarhus Lawn-Tennis Selskab

Hvis du har tænkt på at lære at spille tennis, så har tennisklubben ALTS på Sandgravvej i
midtbyen et godt tilbud til dig med en ekspert i begyndertræning.
Der oprettes et hold med ca. 30 spillere
Du tilhører kategorien fra ca. 20 år til ca. 60 år, og du er indstillet på at deltage i denne
træning. De første 3 gange er det meget vigtigt at deltage.
Du vil overveje at melde dig ind i ALTS, hvis træningen har givet dig blod på tanden, og du
har måske lyst til at deltage i klublivet i tennisklubben, men du er ikke tvunget til at melde
dig ind.

Hold:
Du får 12 træningstimer fordelt over 3 uger i foråret med 6 x 2 timer på mandage kl.
16.30 – 18.30 og onsdage kl. 16.30 – 18.30, hvor du træner begge dage i ugerne 18,
19 og 20.
Start mandag den 1. maj kl. 16.30.
Vi vil gerne gøre klubben til dit andet hjem, så vi vægter det sociale højt.


Du træner sammen med folk i din egen aldersgruppe, der er begyndere lige
som dig. Hvis du melder dig ind i ALTS, kommer du ind sammen med en gruppe,
du kender og kan spille sammen med.



Hvis du vil beholde ketsjeren efter endt træning, kan du købe den billigt.
Det er en rigtig god ketsjer til en fordelagtig pris.



Vi laver et netværk med indmeldte spillere, så du får en mailliste med spillere,
du kender, og som gerne vil spille, når du har meldt dig ind i klubben.



ALTS – Aarhus Lawn-Tennis Selskab - er beliggende i en oase af grønne bøgetræer, syv røde grusbaner og et smukt, klassisk klubhus i midtbyen mellem
Trøjborg og den nye havneby. Banerne ligger i læ for de fleste vindretninger
og er et af de smukkeste tennisanlæg i Danmark. Vi har plads til og giver gode
tilbud til alle, hvad enten du er nybegynder, motionist eller turneringsspiller.



Klubben har en hyggelig café, som tilbyder kage og lækker aftensmad alle hverdage.



Klubben er kendetegnet ved et godt socialt klubliv og gode turneringshold samt
klubbens store sommerturnering Leschly Cup.



Du får en praktisk infomail, ugen før du skal starte.

Prisen er 300 kr. som inkluderer,
•12 timers træning
• mulighed for at booke baner, mens du går til træning

Pengene betales til træneren - Hans - første gang til træning.
Hvis du mangler en ketsjer, sælger Hans en god motionistketsjer til ca. 400 kr.
Skriv i tilmeldingen, om du ønsker at købe en ny ketsjer.
Kontingentet for en sæson koster 1.400 kr., men nye medlemmer får rabat og skal kun
be-tale 1.100 kr. Du vil yderligere få et nedsat kontingent på 150 kr. for resten af
sæsonen, hvis du melder dig ind, altså i alt et kontingent på 950 kr.
Der skal altid bookes med een brik for at reservere en bane. Du vil høre nærmere om,
hvordan du gør.
Den anvendte metode, Game Based Approach, er attraktiv, fordi du spiller kamp næsten
hele tiden, og der er mange på banerne samtidig, men du står ikke i kø.
Metoden udvikler spillerglæde og sørger for, at du spiller med en masse forskellige, hvorved du får et stort netværk fra starten med mulighed for at udnytte disse kontakter, så du
altid kan finde nogle at spille med.
De store tennisbaner deles op med net på langs (se billedet på bagsiden), så der bliver
mange mindre baner. Der spilles med softbolde/bløde tennisbolde. Disse ting gør, at du
hurtigt lærer at slå samme slag, som du kan se i TV, og hurtigt lærer at
mestre slagene og spillet,

Se mere om klubben på www.alts.dk

