
Padel og Tennis Introduktion  

 

 

 

 

Padel og Tennis Introduktion – for ALLE!  

I samarbejde med Randers Tennisklub og Bevæg dig for livet Randers Kommune, tilbyder Ældre 

Sagen alle medlemmer muligheden for introduktion til padel og tennis. Der vil som udgangspunkt 

være fokus på padel.  

Foreløbig kører vi introduktion i april og maj måned, men forventer bestemt tilslutning, så vi 

fortsætter holdet efterfølgende.  

Udover instruktion til spillet (via klubbens dygtige instruktør), så er der god mulighed for kaffe og 

hyggeligt samvær i klubben på terrassen bagefter spillet.  

Tennisklubben stiller med træner og sørger for ketchere, bat, bolde og baner.  

Så du skal blot møde op med godt humør samt sportstøj, så klarer klubben resten 😊  

Introduktionsforløbet er både for helt nye og også hvis du har spillet tennis/padel tidligere. Se alle 

relevante informationer på omstående side. Der vil som udgangspunkt være fokus på padel.  

 

 

 

Foråret 2022 



 

 

 

Du skal være tilmeldt, så der både er styr på fremmøde samt antal deltagere. Tilmelding for max 

16 personer efter ”først-til-mølle” princippet til klubkoordinator, Thomas Patula på patula1@live.dk  

 

Hvor: Randers Tennisklub, Viborgvej 70, 8920 Randers NV  

Hvornår: Tirsdage i april og maj – start 5. april, afslutning den 24. maj 

Tidspunkt: Kl. 10-11 er der introduktion til spillet   

 Kl. 11-12 mulighed for frit spil, kaffe og hygge ved banerne   

Tilmelding: patula1@live.dk (Thomas Patula, klubkoordinator og træner)  

Frist:  Tilmelding senest den 30. marts  

Betaling: Kr. 200,- (som afregnes med Randers Tennisklub)  

 Nærmere information om betaling følger 

 Ved efterfølgende indmeldelse i klubben, gives rabat på kr. 200  

Spørgsmål: Anette Nielsen tlf. 21459482 (Ældresagen, lokalafdelingen) 

Yvonne Petersen tlf. 21561039 (Ældresagen, lokalafdelingen)  

 

Randers Tennisklub, Bevæg dig for livet Randers Kommune og Ældre Sagen glæder sig til at se 

dig i Randers Tennisklub fra den 6. april og fremefter.   

 

 

 

Vel mødt i Randers Tennisklub til padel- og tennisintroduktion! 😊  

 

Med venlig hilsen  

Ældre Sagen 

Bevæg dig for livet Randers Kommune 

Randers Tennisklub  
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