
OPEN HOUSE FÖR SENIORER & VETERANER
HOS DJURSHOLMS TK



• Kombinera umgänge med kul matchspel. Alla över 45 år är välkomna!!
• Möjlighet att spela med många olika spelartyper.
• Du väljer hur länge du vill spela 60 minuter eller upp till 180 minuter.
• Kom när det passar under eftermiddagen var kvar så länge det är kul.  
• Matchspel på alla banor. Tränare på plats som ger tips och råd.
• Ett gott glas med dryck och snacks står framdukat i klubbrummet.
• Stor flexibilitet, du anmäler dig inför varje event via e-mail.
• Betalning sker på faktura innan varje Open House
• Anmälan senast 7 dagar innan varje speltillfälle.
• Möjligheter att knyta fina kontakter för spel på egen hand.



• Tid: 12.00-15.00 (Kom när det passar)
• Antal Spelare: Max 30 spelare
• Anmälan senast  4 dagar innan eventet (anmälan är bindande)
• Anmäl till:  julius.demburg@djtk.nu
• Kostnad: 350:-
• 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


• Du har spelat förut och klarar av att serva och returnera.

• Du har vissa vana att spela mot andra men behöver inte kunna räkna 
eller ha spelat match tidigare. 

• Alla åldrar är välkomna vi sätter ihop er med lämpliga spelpartners under 
eftermiddagen. 



• DAMER/HERRAR 45 år och uppåt 
• För dig som under trevliga former vill kombinera matchspel med 

god dryck, en liten räksmörgås och snacks under en 
lördagseftermiddag. 



• En lördags eftermiddag med tennis skapar förutsättningar för en 
härlig kväll med nära och kära

• Att utveckla dig som tennisspelare
• Skapa ett nätverk med flera olika typer av spelare



”ÖPPET HUS + 45”
FRÅGOR OCH FUNDERINGAR

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