
FRUKOSTENNIS MED DJURSHOLMS TK



• Fantastisk start på dagen med 60-120 minuter bra tennisträning
• Möjlighet att spela med många olika spelartyper
• Du väljer själv om du vill spela 60 minuter eller upp till 120 minuter. 
• Alltid hög fart på drillsbanorna som består av stationer med veckans 

klubbtema i fokus
• Sparring spel på 2 banor ofta en dubbel- och en singelbana. 
• Stor flexibilitet, du anmäler dig inför varje vecka via e-mail
• Betalning kvartalsvis för de tillfällen du anmält dig tilll
• Anmälan senast 4 dagar innan varje speltillfälle
• Ät frukost innan eller efter träningen, alternativt ta med en frukostpåse 
• Kort skriftlig feedback på din träning med arbetsmoment till nästa pass



• Tid: 07.00-08.00 & 08.00-09.00 (Skriv tid du vill spela i anmälan)
• Antal Spelare: 12 st + 12 st
• Anmälan senast  4 dagar innan eventet. (Anmälan är bindande)
• Anmäl till:  julius.demburg@djtk.nu
• Kostnad: 1 timme: 380:- /timme inkl frukost. 
• Vid sjukdom läggs 25% av kostanden som en kredit till nästkommande tillfälle 

för deltagande. Avbokning 3 dagar innan läggs 50% av summan som en 
kredit. För övrigt är anmälan bindande och debiteras kunden. 

mailto:julius.demburg@djtk.nu


• Det krävs inga förkunskaper. Vi tar emot både nybörjare och spelare som 
kommit långt i sin utveckling. 

• Vi sammansätter spelarna utefter spelnivån. 

• Tveka inte med en anmälan ställ frågan till Julius så får du info om du har 
rätt spelnivå. 



• DAMER/HERRAR 35 år och uppåt 
• För dig som vill spela mer tennis med ökad flexibilitet och få en bra 

start på dagen. 
• För dig som vill förbättra din tennis och få tydlig feedback hur du 

kan bli en bättre tennisspelare.



• En dag som börjar med träning skapar energi för en bra arbetsdag
• Att utveckla dig som tennisspelare
• Skapa ett nätverk med flera olika typer av spelare



”FRUKOSTTENNIS”
FRÅGOR OCH FUNDERINGAR

MAIL: JULIUS.DEMBURG@DJTK.COM
TEL: 070 191 95 28
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