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Minitennisinspiration 
& 

kåring af FTU-holdturneringsvinderne 2014 
 
 
Fyns Tennis Union har hermed fornøjelsen at invitere fynske tennisspillere, trænere og ledere til et 
dobbeltarrangement lørdag d. 27. september kl. 10-12 i Marienlystcentret, Hal 2, Windelsvej 138, 
5000 Odense C – hvor de nye tennishaller også er godt på vej med 6 baner (se dem på dagen). 
 

Inspiration til minitennistræning  –  kl. 10.00-11.00 
Uanset om du er spiller/træner, ung/ældre, begynder/turneringsspiller, så er du velkommen til at 
deltage i 1 time med inspiration til, hvordan minitennistræningen kan være hjemme i din egen 
klub. 
Fokus vil være på spilorienteret træning med høj intensitet. 
 

Kåring af FTU-holdturneringsvinderne 2014  –  kl. 11.00 
Vi kårer vinderholdene i FTU’s udendørs holdturnering 2014 – både junior, senior og veteraner. 
Der er fotografering af – og diplomer til rækkevinderne + guldmedaljer til juniorholdene. 
Desuden hædres de fynske juniorer, seniorer og veteraner, der har vundet DM-medaljer i 2014 
 - og vinderne af FTU’s Minitennis Tour 2013-2014 for piger/damer og drenge/herrer. 
 

”Frit spil” på minitennisbanerne  –  kl. 11.30-12.00 
Efter kåringen af vinderne i årets holdturnering er der frit spil på minitennisbanerne frem til kl. 12. 
Kig også gerne ind og se, hvor langt arbejdet med de nye indendørs tennisbaner er kommet. 
 
Det er muligt at deltage i kåring af holdturneringsvinderne og hædring af fynske 
DM-medaljevindere i 2014 uden at være med i inspiration til minitennistræning. 
 

Ikke tilmelding – du/I møder blot op 
Der er ikke tilmelding til arrangementet, hvor du/I blot møder op i Marienlystcentret – Hal 2. 
 
Hvis jeres klub er rækkevinder i FTU’s holdturnering, men ikke har mulighed for at være repræ-
senteret på dagen, vil vi dog bede om besked fra den ansvarlige holdleder. 
 
 
Med venlig hilsen 
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