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Hej alla medlemmar, 

Det är både roligt och viktigt för hälsan att hålla igång sin 
träning även under sommaren. Speciellt i sådana här tider 
som vi befinner oss i Sverige idag med tanke på 
Covid-19. 
 
Vi vill därför dra vårt strå till stacken och erbjuda ett utökat 
sommarprogram för både barn och vuxna där vi vänder 
oss både till dig som är nybörjare och vill lära dig 
tennisens grunder eller till dig som redan kommit en bra 
bit på vägen i din tenniskarriär. 

Under våra träningar använder vi oss av en spel- och 
matchbaserad filosofi där vi vill att du som spelare skall få 
en mix av ”work-out” och coachning i både teknik och 
taktik. Oavsett vilken typ av aktivitet har vi alltid erfarna 
och utbildade tränare på plats som både styr upplägget 
och lyssnar på dina önskemål. 

Vi ser fram emot en sommar med härligt väder och 
mycket tennis där du som medlem skall känna dig 
välkommen att trivas hos oss! 
 

SOMMAREN 2020
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Så här ser sommarens program 
ut för vecka 24-35.

Vecka Barn och ungdom Bredd och motion

24 Sista ordinarie verksamhetsvecka för VT2020

25 Sommarläger 1 (måndag-torsdag)
Tennispass dagtid 

Intensivkurs 1 kvällstid

26 Sommarläger 2 (måndag-torsdag)
Tennispass dagtid 

Intensivkurs 2 kvällstid

27 Matchspelsläger 1 (måndag-fredag) Tennispass

28 Matchspelsläger 2 (måndag-fredag) Tennispass

29 Uppehåll i all träningsverksamhet

30 Uppehåll i all träningsverksamhet

31 Uppehåll i all träningsverksamhet

32 Matchspelsläger 3 (måndag-fredag) Tennispass

33 Sommarläger 3 (måndag-fredag) Tennispass

34 Uppehåll Intensivkurs 3 kvällstid / Tennispass

35 Säsongsstart HT 2020

Se mer information på kommande sidor!
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Sommarläger 1, 2 och 3 

Våra populära heldagsläger för barn och 
ungdomar. Spel- och matchbaserad träning för 
olika nivåer och åldrar där vi ser att du kan klara 
dig på egen hand. Förutom mängder av tennis är 
det fysträning, frågesport och andra lekar. 
Träningen sker både inom- och utomhus. 
 
Sommarläger 1 - 15-18 juni 
Sommarläger 2 - 22-25 juni 
Sommarläger 3 - 10-14 augusti 
 
Tid: 08.30-16.00 
Pris: 1 995 kr (inkl. mellanmål och lunch) 
Anmälan: Via e-post till mikael.pihl@ullevitk.se. 
Ange vilket läger samt eventuella allergier. 
Först till kvarn gäller. 

Matchspelsläger 1, 2 och 3 
 
Fungerar ungefär på samma sätt som våra 
Sommarläger, men största skillnaden är att det 
enbart spelas matcher i olika former (t.ex. singel, 
dubbel, ”French game”) där spelaren förväntas 
kunna klara av match på egen hand (behöver dock 
ej kunna riktigt serve). Träningen kan komma att 
ske både inom- och utomhus. 
 
Matchspelsläger 1 - 29 juni-3 augusti 
Matchspelsläger 2 - 6-10 augusti 
Matchspelsläger 3 - 3-7 augusti 
 
Tid: 09.00-15.00 
Pris: 400 kr per dag (inkl. mellanmål) 
Anmälan: Via e-post till mikael.pihl@ullevitk.se. 
Ange vilket läger och vilka dagar samt eventuella 
allergier. 
Först till kvarn gäller.

Information om de olika aktiviteterna

SOMMARAKTIVITETER FÖR 
BARN OCH UNGDOM

mailto:mikael.pihl@ullevitk.se
mailto:mikael.pihl@ullevitk.se
mailto:mikael.pihl@ullevitk.se
mailto:mikael.pihl@ullevitk.se


ULLEVI TK  // 5

Intensivkurser kvällstid 

Våra populära intensivkurser för vuxna. Spel- och 
matchbaserad träning för alla nivåer med en 
tränare i en grupp om upp till sex spelare på två 
banor. Intensivkursen pågår under fyra dagar 
(måndag-torsdag) med en träningstimma per dag. 
 
Intensivkurs 1 kvällstid - 15-18 juni 
Intensivkurs 2 kvällstid - 22-25 juni 
Intensivkurs 3 kvällstid - 17-20 augusti 
 
Tid: 17-18, 18-19 eller 19-20. 
Pris: 800 kr per vecka 
Anmälan: Du hittar alla intensivkurser och gör din 
bokning på matchi.se (leta upp kurser på Ullevi 
Tennisklubb). Först till kvarn gäller. Totalt 36 
platser per vecka.  

Tennispasset 
 
Träning för olika nivåer från nybörjare till 
avancerad tävlingsspelare (läs mer vilken nivå du 
är på ullevitk.se) på två banor med upp till sex 
spelare och en tränare. Fokus på såväl ”work-out” 
som teknik och taktik. Tennispasset är en flexibel 
träningsform där du anmäler dig pass för pass och 
inte behöver binda upp dig lång tid innan. 
 
Tid och bokning: Du hittar alla tennispass med 
tider och färger och gör din bokning på matchi.se 
(leta upp aktiviteter under Ullevi Tennisklubb).  
 
Privatlektioner 
 
Under perioden vecka 25-27 och 32-34 kan du 
boka privatlektioner på vardagar. Ta kontakt med 
receptionen på 031-180115.

Information om de olika aktiviteterna

INTENSIVKURSER, 
PRIVATLEKTIONER OCH 
TENNISPASSET FÖR VUXNA
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