
Gratisspel 

Som deltagare i vår träningsverksamhet, får man träna gratis med träningskompis eller förälder lördagar 

och söndagar. 

Följande tider gäller för gratisspel 

Lördagar  16.00-20.00 

Söndagar  07.00-13.00  Man får boka max en timme/familj och dag 

Ni använder den epost adress som ni fått detta infoblad till och loggar in på MATCHi.se och skapar 

en användare. Observera! Att ni registrerar användaren i barnets namn 

Ni kan också gå direkt via bannern på hemsidan  http://www.oviktk.se/ 

Saknar ni bollar och racketar, så finns det bollar och racketar att låna i vagnen på bana 2. 

 

Tävlingar och Aktiviteter i Mattsborgen  

Information om våra klubbtävlingar och övriga aktiviteter hittar ni på hemsidan 

https://www.oviktk.se/Spelatennis/tavlingar/ 

Vi har tävlingar för alla åldrar och nivåer. 

Första klubbtävlingarna blir Matchkvällen den 23/2, SO Tour 18/2 och Blixttävlingen den 19/2.  

 

Mattsborgens Tennisshop 

Funderar ni på racketar, skor eller annan tennisutrustning så kontaktar ni  

Jörgen Tellström 070-5941454 eller pratar med er tränare. 

Tennisshopen har öppet onsdagar 17.00-19.00 och vi tränare kan också hjälpa er på plats i 

anslutningen till er träning.  

 

Arbetsinsatser vår 2023 

Som ny i vår verksamhet från och med höstterminen är det inga arbetsinsatser första terminen. 

För er som deltog under hösten 2022, kommer vi ha en säljaktivitet Newbody med start vecka 5, separat 

utskick med info kommer vecka 4.  

I maj kommer vi bjuda in till en frivillig arbetsdag, där vi iordningställer våra utebanor inför sommaren. 

 

Terminsavgift 

Avgiften kommer att skickas som e-post faktura efter 3:e träningen under januari månad. Var vaksamma så 

inte fakturan hamnar i skräpposten (tyvärr händer det ibland). Skickas från bertil@oviktk.se 

 

Meddela frånvaro 

Vi ser gärna att ni meddelar frånvaro från träningarna med sms, dock inget krav. 

Är ni borta längre perioder på grund av sjukdom, skada eller resa är det viktigare att ni meddelar. 

Här hittar ni telefon till våra tränare för respektive träningsdag. 

http://www.oviktk.se/Spelatennis/Kurser/tranare/ 

 

Klubbkläder 

Vi samarbetar med Intersport och klubbkläder från Adidas kan ni enkelt beställa via denna länk. 

https://team.intersport.se/oviks-tennisklubb 

 

Träningar som utgår & sista träningsdag 

Måndag 23/1   Matchkväll 

Torsdag 26/1 till och med söndag 29/1 Övik Open 

Tisdag 21/2   Matchkväll 

Onsdag 22/3   Matchkväll 

Söndag 5/3 till och med fredag 10/3 Sportlov 

Fredag 28/4   Sista träningsdagen  

 

Hans Jansson 

Öviks Tennisklubb  

hans@oviktk.se 
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