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Villkor för tennisskola Mälarhöjdens Idrottsklubb Tennis 
 
Tennisskolan på Mälarhöjdens Idrottsklubb Tennis (MIK Tennis) består av 
bollskola, minitennis, tennisskola, tävlingsskola och vuxentennis. 

Tennisskolan pågår terminsvis, med en hösttermin som pågår augusti-december 
och en vårtermin som pågår januari-juni. 

Vill man börja i tennisskolan fyller man i intresseanmälan på klubbens hemsida. 
Anmälningar i kö till tennisskolan hanteras i turordning och så snart en plats kan 
erbjudas blir man kontaktad. 

Träningstider för respektive termin: 

• Höstterminens tider publiceras senast en vecka innan terminsstart på 
klubbens hemsida och tennisskolans anslagstavla i hallen. Information 
om tider skickas också via e-post till samtliga deltagare. 

• Vårterminens tider är samma som höstterminens träningstider om 
inget annat meddelas. 

Tennisskolan erbjuder alla nya deltagare en chans att prova på en gång innan 
man bestämmer sig om man vill fortsätta i verksamheten. Om man efter denna 
”prova på”-gång inte vill fortsätta måste detta skriftligen meddelas kansliet inom 
en vecka efter provtillfället.  

Avgiften för tennisskolan faktureras terminsvis så snart som möjligt efter att 
terminen inletts. 

Uppsägning av platsen för vårterminen i tennisskolan skall alltid göras 
skriftligen senast 1/12 och för höstterminen senast 1/6. 

För att behålla sin plats i tennisskolan från vår- till hösttermin ska man betala 
anmälningsavgift på 500 kr som faktureras i början av juni. Detta gäller ej 
tävlingsskola eller vuxentennis. 

Sker uppsägningen efter 1/12 december för vårterminen är man skyldig att 
betala en avgift på 500 kr. Vid uppsägning inför höstterminen som sker efter 1/8 
är man skyldig att betala fakturerad anmälningsavgift. Har terminen påbörjats 
och pågått i mer än två veckor utgår full terminsavgift. Detta gäller både höst- 
och vårtermin och är helt utan undantag. 
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Om man blir sjuk eller skadad under terminen kan man få delar av 
terminsavgiften återbetald vid uppvisande av läkarintyg. Det återbetalade 
beloppets storlek beräknas från det datum skadan eller sjukdomen anmäldes till 
tennisskolan. 

Följande generella regler gäller för tennisträning: 

• Medlemskap krävs för att vara med i tennisskolan. 

• Vid sjukdom uppskattar vi om du meddelar din tränare direkt. 

• Din tränare som leder träningen på banan får inte störas. Endast tränaren 
och eleverna i gruppen får vistas på banan under träningen om man inte 
fått medgivande av tränaren innan att sitta med. 

• Om tränaren blir sjuk ordnas ersättare. I de fall som ersättare inte kan 
ordnas slås gruppen ihop med en annan grupp beroende på spelstyrka och 
ålder. Självständig träning tillämpas på de grupper som har uppnått viss 
spelstyrka med tillsyn av tränare på banan intill. Sista alternativet är att 
träningen ställs in helt. Detta meddelas av kansliet. Ställs träningen in helt 
kompenseras junioren med ny träningstid en annan dag som meddelas av 
kansliet. 

• Klubben förväntar sig att du tar ansvar för din träning och tennisutbildning 
och har full närvaro på träningen, fysträningen och övriga aktiviteter som 
din tränare kallar dig till. Detta gäller funktionärshjälp vid 
tävlingar/aktiviteter. 

• Grupperna består av 3-6 spelare (gäller ej minitennis). 

• Tennisskoleavgiften för de olika grupperna finns redovisade på klubbens 
hemsida. 

• Alla deltagare i tennisskolan förväntas känna till klubbens ordningsregler 
och följa dessa. 


