
Näsaäng 2022Näsaäng 2022
Näsbyparks Tennisklubbs aktivitetsbroschyr för sommaren 2022Näsbyparks Tennisklubbs aktivitetsbroschyr för sommaren 2022



På www.nptk.se kan du boka bana och köpa våra mycket förmånliga sommarkort. 
Med spelkortet kan du boka en timme om dagen under hela sommaren. Guldkortet 

inkluderar, utöver banbokningen, våra drop-in-aktiviteter samt deltagande i KM. 

För att köpa sommarkort behöver du vara medlem hos oss.

Sommarkort och banbokning

SPELKORT
- Bokning av 1 timme/dag
 
Pris: Junior: 700 kr Senior: 1300 kr

GULDKORT 
- Bokning av 1 timme/dag 
- Fritt deltagande i drop-in-aktiviteter 
- Fritt deltagande i tre KM-klasser 

Pris: Junior: 1200 kr Senior: 2400 kr

Här hittar du information om alla våra aktiviteter, tävlingar och läger på Näsaäng 
sommaren 2022. I vanlig ordning ser vi fram emot en livlig sommar med massor 

av tennis och umgänge kring Sveriges vackraste utomhusanläggning.
 

Glöm heller inte att njuta av en fika i vårt så omtyckta Näsaängscafé! 

Du hittar även all information om sommaren på www.nptk.se. 

Notera att vi under maj arrangerar juniortävlingar
och att antalet strötider således är begränsade då.



LUNCHTENNIS
Onsdagar kl 12.00-13.30 
Datum: 4, 11, 18 maj. 6, 13, 20 juli. 
Anmälan: Via MATCHi, först till kvarn. 
Pris: Guldkort alt. 300kr/tillfälle

MIDDAGSTENNIS
Torsdagar kl 17.00-19.00  Datum: 23, 30 juni. 7, 14, 21 juli.  Pris: Guldkort alt. 250kr/tillfälle

DAMTENNIS
Söndagar kl 18.00-20.00 
Datum: 8 maj. 3, 10, 17, 24, 31 juli.
28 augusti.  Pris: Guldkort alt. 250kr/tillfälle

LÖRDAGSTENNIS
Lördagar kl 13.00-15.00 
Datum: 7 maj. 2, 9, 16, 23, 30 juli.
27 augusti. 
Pris: Guldkort alt. 250kr/tillfälle

TORSDAGSTENNIS
Torsdagar kl 12.00-13.00  Datum: 5, 12, 19, 26 maj. 2 juni.  Pris: Guldkort alt. 150kr/tillfälle

Drop-in-aktiviteter för vuxna 
 

Under stora delar av sommaren erbjuder vi organsierat spel för vuxna vid upp till 
fem tillfällen i veckan. Under alla aktiviteter utom lunchtennisen är det drop-in.  
Under lunchtennisen erbjuds organiserad träning medan de övriga aktiviteterna 

innefattar uppstyrt och varierande matchspel med övriga deltagare. 

Om du inte har guldkort betalar du på plats via swish till nr 1231892520.



SENIORVETERANTENNIS

Måndagar och torsdagar från kl. 09.00 
Datum: Större delen av utesäsongen

 
Kontakta Bengt Löfmark via mail

(bengt.lofmark@gmail.com) 
vid intresse eller för mer info.

Pris: Guldkort alt. ca 20kr/bantimme 

SOMMARLÄGER

Varje sommar arrangerar vi flertalet 
lägerveckor för både barn och vuxna.

Dessa är väldigt populära och uppskattade.  
Inbjudan läggs ut på hemsidan samt skickas 
ut som medlemsmail när anmälan öppnar. 

Anmälan sker via MATCHi.

Mer info på www.nptk.se. 

KLUBBMÄSTERSKAPEN 
 

Sommarens stora tennisfest.
Under två veckor koras klubbmästare i 30 
olika klasser nere på Näsaängs grusbanor.

 
Datum: 5-20 augusti 

 
Mer info på separata anslag och hemsidan. 

EXTERNA TÄVLINGAR 
(preliminära datum) 

 
Audi Danderyd Junior Trophy: 13 maj - 5 juni
Sommartour - Audi Danderyd Open: 9-12 juni 

NPTK Veteran Cup: 15-22 juni


