
 

Sommaren 2020 
  

 Nu även padel! 
Medlemsavgifter 2020 
– Senior                                              180: - kr 
– Junior (t.o.m. det år man fyller 18 år)    90: - kr 
Beslut om nya medlemsavgifter tas vid årsmötet.  
Obs! Medlemsavgifterna faktureras direkt via faktura till registrerade medlemmar via mail 
alternativt till postadress.  
Medlemsförmåner: 10 % rabatt på Ångbåtsbryggan samt fri resa på Eckerölinjens 10- och 
15-turer mot förhandsbokning och mot uppvisande av medlemskort, se www.grisslehamnstk.se. 
  
Sommarabonnemang, tennis (ej padel) för medlemmar 
Sommarabonnemang för tennis kan endast bokas av klubbmedlemmar och gäller hela den 
tid som banorna hålls öppna för säsongen, förutom 20-28 juli (tävlingar) och under de tider 
på vardagar som vissa veckor reserverats för tennisskolan (se nedan). 
För bokning av sommarabonnemang kontakta Bengt Hamberg, bengt.hamberg@mevera.se.  
En abonnemangstid för tennis kostar 900:- kr/säsong och ska inbetalas på klubbens 
bankgiro 5190-9414 senast den 15 april 2020. Ange namn och tidigare/överenskommen 
bokningstid. Kan du inte utnyttja din bokade tid så avboka via Matchi. Då ger du någon 
annan möjlighet att spela.  
 
Strötider tennis och padel (planhyra per timme) 
– Tennis, medlem, per timme    110: - kr 
– Tennis, ej medlem, per timme      160: - kr 
– Padel, medlem, per timme    300: - kr 
– Padel, ej medlem, per timme      360: - kr 
Speltider bokas via Matchi, www.matchi.se/facilities/grisslehamnstk.  
Planhyran betalas online på Matchi. Kan du inte utnyttja din tid så avboka via Matchi. Då ger 
du någon annan möjlighet att spela. Lås alltid bangrinden efter avslutat spel! 
 
Tennisskola 
Den populära tennisskolan äger rum v. 26–29 samt v. 31-32 (måndag – fredag).  
I år har vi även padelskola v. 28-31 (måndag – tisdag).  
För information om spelgrupper, avgifter och anmälan, kontakta Magnus Johansson,  
tel. 070-294 59 59, epost: magnus.johansson@usif.se.  
Tennis- och padelskolan är för våra klubbmedlemmar. Ett nytt medlemskap är enkelt att lösa 
via inbetalning till klubbens bankgiro. Kom ihåg att meddela namn, postadress, e-post och 
personnummer på den person som medlemskapet gäller för i samband med inbetalningen. 
Obs! Tennisskolan disponerar under ovanstående veckor vissa tider måndag-fredag. Det 
finns dock lediga timmar som kan bokas via Matchi. Det är endast tillåtet att boka två tider i 
taget för spel på banorna under de veckor som tennisskolan pågår. Detta för att så många 
medlemmar som möjligt ska få tillfälle att spela. Ett alternativ kan vara att boka ett 
abonnemang för hela säsongen.  
 
Tennistävlingen ”Grisslehamns-spelen” äger rum helgen v.29 samt hela v.30, d.v.s. 
fr.o.m den 18 t.o.m. den 26 juli 2020. Banorna är normalt helt bokade under tävlingen, inga 
abonnemang gäller då. Strötider kan förekomma under tävlingarna, håll utkik på Matchi. 
 
 
För övriga frågor, kontakta någon av nedanstående personer eller se www.grisslehamnstk.se 
Markus Fischer (ordförande), 070-377 96 44 Malin Marken (kassör), 070-95 98 997 
Cecilia Rune Ahnve (sekr.), 0709-58 93 95 Bengt Hamberg (abonnemang), 0175-330 01 
Jonas Hilding Lindgren 0709-38 38 98 Jonas Bergrahm (tävl.ledning), 073-4082717 
Ulf Wilhelmsson, 0709-27 50 70 
 
Väl mött på tennis- och padelbanorna och upplev en trevlig tennissommar, önskar styrelsen! 
Grisslehamns Tennisklubb, c/o Fischer, Kommendörsgatan 26, 114 48 Stockholm,  
Medlemsavgifter betalas till bankgiro 5190-9414 alternativt via swish 123 162 5383. 

  


