
MOSS 
TENNISKLUBB

mosstennis.no

Moss Tennisklubb har gleden av å invitere til årets første og avsluttende inneturnering. 
Innesesongen er snart over, og da vil vi gjerne arrangere en avsluttende innendørs klubbturnering.  
Vi håper at juniorer og seniorer i alle aldre blir med på en gøyal klubbturnering fredag til søndag.

Om klubbturneringen:
Dette er en lav-terskel turnering med fokus på det sosiale. Denne turneringen er for de som vil spille 
kamper samt ha det artig i lag med andre medlemmer i klubben. Alle er velkomne. 
Vi deler inn spillere etter nivå - alle er gode nok til å delta!

Vi spiller i følgende klasser:
• Orange ball (tennis skolen) – søndag mellom kl. 11 og kl. 14)
• Grønn ball (tennis skolen) – fredag-søndag: spilletider avhengig av påmelding
• Gul ball (tennis skolen) – fredag-søndag: spilletider avhengig av påmelding
• Åpen klasse herrer (litt erfarne spillere)
• Åpen klasse damer (litt erfarne spillere)
• Damer (mosjon – alle er gode nok!)
• Herrer (mosjon -– alle er gode nok!)
• Double (mixed, damer, herrer).

Klasser kan bli slått sammen.

til klubbturnering fre. 20. - søn. 22. april
ALLE er velkommen

Påmelding:
Påmelding med telefonnummer på e-post til  
monica@mosstennis.no senest 12. april.   
Husk å være tydelig på hvilke(n) klasse(r) du melder  
deg på i – og oppgi navn på doublepartner. 
Vi setter sammen par for de som melder seg på i  
double klassen uten partner. 

Turnerings leder:
Monica Rekkedal, tlf 47854841

Premier:
Det blir fine premier til alle finalister.

Trekking/Spilletider:
Trekning og spilletider vil bli satt opp i hallen og på vår 
hjemmeside http://www.mosstennis.no/ fra 17 April 
2018. 

Startkontingent: 
kr. 50 i TS-klassene og kr. 150 i øvrige klasser 
(kr. 75 pr. Spiller i double).

Servering:
Kiosken vil være oppe – vi selger is, brus, vafler og 
annen varm mat. Deltagerne har lov å bake en kake og 
ta med!!

Vi håper at mange har lyst til å være med, og at det blir 
en hyggelig turnering der vi blir enda bedre kjent med 
hverandre!

Påmelding til 
monica@mosstennis.no 

senest 12. april. 


