HORSENS TENNIS KLUB
Kraghsvej 3
8700 Horsens
www.horsenstennisklub.dk

Ny spiller til juniortræning
Velkommen i Horsens Tennis Klub.

2 gratis prøvetimer
Velkommen i Horsens Tennis Klub.
Du kan prøve at træne tennis 2 gange før du skal betale for kontingent og træning.
Efter max 2 prøvetimer, skal der ske betaling for at barnet fortsat kan deltage i træningen.
Fremmøde uden betaling kan medføre, at barnet ikke får lov til at træne med.

Betaling
Hvis du ønsker at træne tennis, skal du betale for kontingent og træning på vores hjemmeside
www.horsenstennisklub.dk - se træningstider, hold, priser og mere på hjemmesiden.
Der kan kun betales med dankort (ikke mastercard, ikke bankoverførsel, ikke mobilepay)
Der skal betales kontingent før det er muligt at betale for træning.
1. Opret en profil
Gå ind på www.horsenstennisklub.dk
Hold musen hen over den hvide pil i blå kasse i øverste højre hjørne.
Klik på "Opret Profil".
Udfyld med barnets navn, alder og adresse samt forældrenes tlf. og mail.
2. Betal kontingent via hjemmesiden
Dette gøres imens du er logget ind med barnets profil.
Klik på menuen BANEBOOKING/KONTINGENT.
Klik på ”Betal her.”
Klik på ”Junior vinter kontingent” 500 kr.
Klik på ”Betal her” og følg anvisningerne
2. Betal for juniortræning via hjemmesiden
Se først om dit barn træner 1 eller 2 gange på oversigten (link på hjemmesiden)
Følgende gøres imens du er logget ind med barnets profil og har et aktivt kontingent.
Før musen hen over menuen ”UNGDOM”
Klik på ”KØB TRÆNING”
a. Hvis du træner 1 gang om ugen: Klik på "Tilmeld/Læs mere" i ”Juniortræning 1 x uge”.
Klik på Juniortræning 1 x uge, 400 kr.
b. Hvis du træner 2 gange om ugen: Klik på Tilmeld/Læs mere" i ”Juniortræning 2 x uge”.
Klik på Juniortræning 1 x uge, 500 kr.

Sponsoraftale
Har du et firma, har du mulighed for at lave en sponsoraftale med klubben, hvori der kan indgå
kontingent (evt. for familien), træning mm. Kontakt Erik for mere info.
Vi glæder os til at spille tennis, hygge og have det sjovt med dig/jer.
- husk at vi også har træning for seniorspillere (begyndere/næsten begyndere og let øvede).

Med venlig hilsen
Horsens Tennis Klub
Erik Schramm
webmaster@horsenstennisklub.dk
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