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DGI Østjylland Tennisskole 2012 
Hylke Tennis  

Deltag i denne fede og sjove tennisskole som afholdes i forbindelse 
med idrætsfestivalen fra d. 22. til d. 24. juni. Alle børn fra 7 år og op 
kan deltage. Der vil være masser af tennis, hygge, træning, grillpølser 
og meget meget mere.. 
 
Tid og sted:  22/6 kl. 16.00 - 20.00  
 23. + 24/6 kl. 10.00—16.00  
 Hylkevej 56, 8660 Skanderborg  
     
Pris  405 kr.  
 
Du får Tre sjove, lærerige og spændende dage 
 Udfordringer på dit niveau 
 Tennis T-shirt 
 Drikkedunk 
 DGI diplom 
 Frugt og saft hver dag 
 
Du skal selv Komme til og fra tennisskolen 
 Medbringe madpakke 
 Medbringe udendørs sko samt træningstøj 
 Ketcher kan lånes efter aftale med klubbens  
 kontaktperson 
 
Tilmelding Senest den 10.6 .2012 
 
Antal Maks. 16 deltagere  
 
Instruktører Du bliver undervist af DGIs instruktører og evt. 
 instruktører fra klubben. 
 

Hvad vil der ske ?  
Fredag:  kl. 16.00—18.00; velkomst, tennisspil og lege 
  kl. 18.00—19.00; Grillen tændes, der vil være mad+drikke 
  kl. 19.00—20.00; tennisspil og lege fortsat 
 
Lørdag + søndag: 
  kl. 10.00—12.00; tennis og lege 
  kl. 12.00—13.00; frokostpause (frokost medbringes selv) 
  Kl. 13.00—16.00; tennis og lege 
 
Yderligere oplysninger 
Jakob Gøricke  | Tlf. 51633214 
Hylke Tennis 
 
Mik Hulgaard Jensen | Tlf. 7940 4311 / 2051 7742 
Tenniskonsulent, DGI Østjylland Tennis 
 

Tilmelding og betaling på 
www.dgi.dk/201209806001 

Betaling 
Kan ske via internettet på overstående adresse, hvor du kan betale via dankort. Når du 
er tilmeldt og har betalt, modtager du en kvittering pr. e-mail. Har du ikke mulighed for 
tilmelding og betaling online, kan du sende en skriftlig tilmelding til DGI Østjylland, 
Ågade 97, 1., 8370 Hadsten eller pr. e-mail til mik.hulgaard@dgi.dk. 
 
Ved tilmelding skal du oplyse 

• Navn og adresse  

• Tlf. 

• Fødselsdato  

• Evt. e-mail 

• T-shirt størrelse - Vælg mellem str. 8-10 år/12-14 år/S-XXL  

Hylke Tennis 
refunderer hver 
deltager 205 kr, så 
den samlede pris for 
dette arrangement 
bliver 200 kr.


