Vuxenträning på Täby RacketCenter
(Träning, seriespel & aktiviteter)
Senior Plus (badminton) – start: 23/8
- Måndagar kl. 20.00 – 22.00
- Torsdagar kl. 20.00 – 22.00
Vuxenträning med topptränare! Det blir en timmes hårt träningspass
blandat med teknik för att öka spelarens kunskaper. Efter träningspasset
spelar deltagarna med varandra i en timme med egna bollar.
1 gång / vecka: 2250 kr

Seriespel för alla fantastiska motionärer i
Badminton, squash och bordtennis – start: 23/8
Täby RacketCenter erbjuder seriespel i badminton (ca 45 spelare),
squash (ca 45 spelare) och bordtennis (ca 10 spelare). I seriespelet får
du möjlighet att möta andra spelare på din nivå. Du anmäler dig till
respektive serie genom att fota QR-koderna med din telefon. Annars kan
du gå in på www.ligaspel.se och söka på Täby RacketCenter.

Badmintonserien
https://ligaspel.se/join/taby-badminton/badminton/

2 gånger / vecka: 3500 kr

Medlemsavgift säsongen 21 – 22: 250 kr

Squashstegen
https://ligaspel.se/join/taby-squash/squash/

Anmälan:
peter@tabybadminton.se

Pingisligan:
http://ligaspel.se/join/taby-badminton/bordtennis/

Vuxenträning med Björn (badminton) – start: 24/8
-

Tisdagar kl. 18.00 – 19.00
Fredagar kl. 14.00 – 15.00

Du anmäler dig online via MATCHi – antingen på www.matchi.se eller i
MATCHi – appen – och du betalar 100 kr / tillfälle.
Kontakta: magnus@tabybadminton.se

Hösten är indelad i tre omgångar och du betalar 100 kr / omgång, i en
administrativ avgift, och vid respektive match delar du och din
motståndare på banhyran. Har du årskort betalar du enbart 100 kr /
omgång. Grupperna är uppdelade i nivåer och du anger din nivå i
anmälan. Det är upp till spelarna själva att komma överens om tid för
match. Höstens tre omgångar:
1) 23/8 – 3/10

2) 4/10 – 14/11

3) 15/11 – 16/1

Hemsida: www.tabyracketcenter.se / www.tabybadminton.se

Har du några frågor om seriespelet på Täby RacketCenter?

För att boka tid: www.matchi.se / övriga frågor? Tfn: 08 – 756 50 94

Kontakta: magnus@tabybadminton.se

Aktiviteter (matchspel) i squash & badminton
(bokning sker via www.matchi.se)
Vill du utveckla ditt spel genom att spela mot andra spelare på din nivå?
Anmäl dig till våra nivåanpassade aktiviteter:
Squash & badminton:
I MATCHi kan du varje vecka anmäla dig till våra olika aktiviteter. Kolla
www.matchi.se eller i MATCHi – appen för dagar, tider och nivåer.
Under aktiviteten spelar du ett game / set och byter därefter motståndare.
Förutom att det är utvecklande för ditt spel, att spela mot många olika
spelare, är det fantastiskt roligt och intensivt.
Har du några frågor om aktiviteterna eller hur du anmäler dig?
Kontakta: magnus@tabybadminton.se

Hemsida: www.tabyracketcenter.se / www.tabybadminton.se
För att boka tid: www.matchi.se / övriga frågor? Tfn: 08 – 756 50 94

Följ oss gärna på våra sociala medier:
Facebook:
Täby RacketCenter
Täby Badminton
Squash för alla – en grupp för dig som spelar squash
Instagram:
Täby RacketCenter
Täby Badminton

