    

 

 
  
Lær teknik og regler i:
Fredensborg Tennis Klub
Lån en ny ketsjer under træningen,
som bliver din ved evt. indmeldelse
Prøv holdtræning i Fredensborg Tennis
Vi træner Søndage mellem kl. 10:30-12:00
I perioden 2. maj, 9. og 16. maj 2021
Pris: kr. 350,- for 3 søndage
Se mere på: www.fredensborgtennis.dk

Boost
Camp
Vores trænerteam

INVITERER

6 �mers intensiv
træning
Mandag 26.4+
Tirsdag 27. +
Onsdag 28.
Alle dage fra kl.
19-21.
Vi afslu�er
sidste dag med
sandwich og
drikkevarer

TILMELDING NØDVENDIG
på Booking portalen
Eller send en mail til
info@fredensborgtennis.dk
Du betaler ved ankomst første
dag. NB! Kun 16 pladser!
”først til mølle”

Kr. 350,for alle
3 dage

Er du mellem 18 og 80 år?

TRÆNING FOR ALLE SENIORER
TRÆNINGSHOLD 1 og 2
Mandage kl. 18-19 og 19-20
Trænerne inddeler deltagerne i hold af 4 e�er
niveau.

TRÆNINGSHOLD 3 og 4
Torsdage kl. 18-19, 19-20, 20-21
Trænerne inddeler deltagerne i hold af 4 e�er
niveau.

Vores trænerteam

INVITERER

Du �lmelder dig for hele foråret
Bemærk: Vi træner ikke på skolefridage

Du �lmelder dig på klubbens booking system—
online.
Spørgsmål re�es �l træner Jan Johansen, 22414989
eller på mail: janjoh@msn.com
Læs mere på www.fredensborgtennis.dk
Tilmeldinger �l træning kræver medlemskab

TRAPPETURNERING 2021

INVITATION
Spilles i perioden 2. maj til 15. juli
FOR ALLE MEDLEMMER
INTRO
Trappeturneringen er et koncept, hvor man
spiller 1 sæt mod 3 forskellige spillere i FTK.
I hver gruppe, bliver spilleren med flest
vundne kampe/set rykket op til næste gruppe
og vice versa.
Alle niveauer kan være med, da du netop sættes op mod spillere med
nogenlunde samme niveau.
Alle 3 sæt kan spilles samme dag. Det giver mulighed for at møde andre til
nogle hyggelige stunder og samtidigt få kamptræning.
OBS.: Det kan være svært at finde en dag hvor alle 4 deltagere i puljen kan
spille, så vi opfordrer til at få spillet de sæt som er muligt a.s.a.p.
PRAKTISK INFORMATION:

Tilmelding på hjemmesiden, hvis der er nogen problemer kontakt
61285258 - Jørgen. Tilmelding gerne senest 28. april 2021.
Bemærk:
Skulle det ske, at 2 spillere ikke har mulighed for at arrangere et tidspunkt
at spille mod hinanden, vil der blive trukket en tilfældig vinder ud af de 2.
Vi opfordrer spillere til at forpligte sig ved tilmelding (dvs. at man f.eks. ikke skal i sommerhus i 2 uger og at man er pro-aktiv, ift. at få arrangeret sine kampe).
Hvis en spiller ikke har formået at spille en kamp inden for 5 uger, bliver
denne spiller fjernet for at sikre spilletid til andre spillere.
Vi ser frem til at se alle spille noget sjovt og udfordrende tennis!

Er du mellem 4 og 18 år?

TRÆNING FOR ALLE JUNIORER
MINITENNIS/MICRO for børn fra 4-10 år
Minitennis/
Microtennis

1 �me om
ugen

Kr. 800,-

Minitennis/
Microtennis

2 �me om
ugen

Kr. 600,-

Vores trænerteam

INVITERER

JUNIORTRÆNING for børn fra 10 - 17 år
Juniortræning
1 �me om
10-17 år
ugen, stor bane

Kr. 800,-

Juniortræning
2 �me om
10-17 år
ugen, stor bane

Kr. 1.600,-

Juniortræning
3 �me om
10-17 år
ugen, stor bane

Kr. 2.400,-

Du �lmelder dig for hele udendørssæsonen majseptember
Bemærk: Vi træner ikke på skolefridage
Du �lmelder dig på klubbens booking system—
online. Vælg ”Træning”
Spørgsmål re�es �l træner Jan Johansen, 22414989
eller på mail: janjoh@msn.com
Tilmeldinger �l træning kræver medlemskab

Er du mellem 4 og 18 år?

TRÆNING FOR ALLE JUNIORER
MINITENNIS/MICRO for børn fra 4-10 år
Vi spiller over minitennisnet med bløde bolde og vi
lægger stadig stor vægt på, at børnene skal have det
sjovt og få succesoplevelser – hver gang !
Børnene lærer de basale slag, laver sjove tennispointøvelser m.v. og får hur�g lov �l at
lære at tælle point og selv spille over ne�et. Vi anbefaler at man så vidt muligt melder sig �l (mindst) to
gange om ugen, da værdien af den ekstra �me er meget stor.
JUNIORTRÆNING for børn fra 10 år...
Juniortræning er for spillere som �dligere har spillet
minitennis eller er 10 år eller ældre.
Træningen foregår på stor bane med orange, grønne
eller gule bolde.
Der er stadig hovedvægt på, at træningen skal være
sjov og engagementet højt hver eneste gang, sam�dig
med at det slagmæssige og pointspil fylder mere.
Også her anbefaler vi, at man så vidt muligt melder
sig to gange. Man kan max melde sig �l 3 �mer, men
turneringsspillere kan e�er særlig a�ale melde sig �l
4 �mer eller mere.
Tilmeldinger �l træning og arrangementer kræver medlemskab
SNUP EN PRØVETIME
ER DU JUNIOR
..Og lige vil prøve tennis

Vi har prøvetime hver torsdag kl. 16:30
-17:30.
Kontakt Jan Johansen
mail: janjoh450@msn.com, så vi ved
du kommer.

SOMMERCAMP 2021
for alle juniorer
Mandag den 28 juni til og med torsdag den 1. juli

4 dage med intensivt tennis og masser af sjove lege.

Vi spiller hver dag mellem 10:00 - 15:00
Programmet vil indeholde turneringer, sjovspil, tak�sk træning og teknisk træning—
Kom og vær med på campen.
Frugt og sa� hver dag. Frokost medbringes.
Pris: 495,- kr. for alle 4 dage...
Hvordan �lmelder jeg mig �l denne superfede camp?
Gå ind på Halbooking og �lmeld dig.
Spørgsmål? Kontakt Jan Johansen

PIZZA TENNIS
Trænerne inviterer til Pizza Tennis

Vi spiller og lave sjove
lege.

+
Tag bare mor
og/eller far med!

Pris: kr. 40,00
Betales ved ankomst

Lørdag den
26.juni kl.
11:00-12:00

INVITATION
KLUBMESTERSKABER 2021

Spilles i perioden 9.8. til 4.9.2021

TILMELDING PÅ
HJEMMESIDEN
fredensborgtennis.dk

Fredensborg Tennis Klub inviterer
ALLE medlemmer nye som gamle til KLUBMESTERSKABER 2021..
Alle får minimum 2 kampe. Vi spiller i Cup
eller i puljer afhængig af deltagerantal i
rækkerne. Cup systemet er med double cup.
Tilmeld dig efter niveau således:

Vinder Magnus
KM 2021?

A Niveau, turneringsspillere
B Niveau, motionistspillere
C Niveau, har kun spillet et par år
D Niveau, er ny spiller fra i år
Skriv venligst om du vil spille single og/eller
double. I double oplys din makkers navn.
Juniorer over 16 år spiller i Seniorrækkerne.

APEROL CUP
2021
Lørdag den 26. juni kl. 14:00
..a�older Fredensborg Tennis Aperol Spritz Cup
2021 (for den voksne del af klubben), og det bliver ikke bare sjovt, det bliver rig�g sjovt!

Der er grillmad bage�er (ca. kl. 17:30). Der skal
betales kr. 95,-. pr. spiller på mobile pay 86382 senest den 25.5.2021.
TILMELDING PÅ:

Foto: Aperol Cup 2019

hjemmesiden www.fredensborgtennis.dk

Reglerne er overordnet, at man spiller i
par af 2, holdet som
vinder drikker en tår
og vinderne vil få sværere ved at ramme
den gule bold og pludselig ski�er rollerne
(måske)

ALTID DROP-IN /ÅBEN BANE
Husk vi udendørs holder DROP-IN/ÅBEN BANE
hver onsdag fra kl 18:00 og hver søndag fra kl.
9:00-10:30 hele sæsonen.

VIDSTE DU, AT DU RÅDER OVER
EN DEJLIG BOLDMASKINE ?
Klubben har en boldmaskine. Den står i skuret
som er i forlængelse af klubhuset. Du booker
den på samme måde, som du booker bane med
en makker. Makkerne hedder nu bare
”Boldmaskine”. God fornøjelse

NYT ADMINISTRATIONSSYSTEM
Vi har benyttet coronatiden til at skifte til en opdateret
version af vores administrationssystem.
Det er blevet mere brugervenligt, men har ellers de
samme funktioner.

HOLDKAMPE - HVAD ER DET?
DTF og Tennis Øst udbyder turneringer om sommeren.
Klubben har et 1. Senior herrehold i 4. division og herudover:
1 VET40 Hold (mix)
1 VET 60 Hold (mix)
1 Motionist Hold
2 Juniorhold

