
  

Tenniscamp Antalya Tyrkiet 
27.marts – 03. april 2015 

- kom i form til udendørssæsonen 2015 – foretag allerede nu en foreløbig tilmelding 
   

 
 

Hermed tilbydes tenniscamp ved Antalya I Tyrkiet i Påsken 2015 
fra fredag d. 27. til fredag d. 3. april. 
 

Vi henvender os dels til turneringsspillere og dels til motionister og 
øvede spillere, samt tennisfamilier. Træningen vil tage udgangspunkt i 
spillernes niveau og individuelle ønsker. 
 
  Vi bliver mellem 16 og 28 spillere, og evt. flere deltagere, der er 
med som partnere. Vi har opnået rabat i forhold til normal bookning og der er 
mange muligheder for aktiviteter ud over tennis, som fex, vandsport, 
bordtennis, spa, ridning, golf, fitnesscenter mv. 
  

 



  
- Prisen er 7.100 kr. pr. person i tripel vær. lejlighed og 7.900 i dobbeltvær. 

og  9.300 i enkeltvær og inkluderer: 
o Fly tur /retur Kastrup Antalya inkl. mad om bord. Afgang Kastrup kl 

18 og retur fra Antalya kl. 22  
o Transfer til og fra hotel Starligt 
o Morgenmadsbuffet, frokost- og aftensmadsbuffet  
o Te/kaffebuffet hele dagen. Vand til træningspassene 
o 2 timers træningspas formiddag og 2 timers spil eftermiddag 
o I alt 10 formiddags/eftermiddagspas med mulighed for tilkøb af 

flere træningstimer 
o Træning i formiddagspassene og konkurrencer om eftermiddagen 
o Videooptagelse af alle spillere 
o Træningsbolde 
o Forhåndsbookning af baner – røde grus/lerbaner 
o Træningsprogram for hele ugen 
o Deltagelse i intern turnering 
o Mulighed for deltagelse i ture i området 

 
- Vi er 2-3 trænere på campen, der står for formiddagstræningspassene 

og arrangerer double- og singleturnering mv. om eftermiddagen. Vi 
udarbejder et mere udførligt program for campen når vi kender alle 
deltagernes niveau, alder mv. 

 
Starlight Hotel er valgt efter et besøg i Antalya og omegn, hvor vi besøgte en 
række hoteller. Det er et 5 stjernet hotel, med beliggenhed lige ud til 
Middelhavet, og tæt på Side by ca. 80 km. fra lufthavnen. 
 

Sandie Sørensen:  
Tennis Coach 
 
Erik Terp: 
Forbundstræner 
Underviser på Dansk Tennis Forbunds  (DTF) 
træneruddannelse 
Tilknyttet DTF siden 2000 

 
Meld uforpligtende tilbage med det 
samme om det har din eller jeres interesse – 
Ved tilmelding senest 1. dec. opnås rabat; 400 kr. 
Tilmelding og yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 



  
Erik  Terp Forbundstræner erik@terp.dk /27520609 eller 
http://terp.dk/tennis 
 
 

 

Tilmelding: 
1) 
Navn: 
Adresse: 
Tlf.: 
Email: 
Klub: 
Alder: 
Tennismæssige niveau: Lettere øvet___ turneringsspiller____ 
Endelig tilmelding: ____  Blot interesseret_____ 
Singlevær:     dobbelvær     trippelvær:      . 
2) 
Navn: 
Adresse: 
Tlf.: 
Email: 
Klub: 
Alder: 
Tennismæssige niveau: Lettere øvet___ turneringsspiller____ 
Endelig tilmelding: ____  Blot interesseret_____ 
Singlevær:     dobbelvær     trippelvær:      . 
3) 
Navn: 
Adresse: 
Tlf.: 
Email: 
Klub: 
Alder: 
Tennismæssige niveau: Lettere øvet___ turneringsspiller____ 
Endelig tilmelding: ____  Blot interesseret_____ 
Singlevær:     dobbelvær     trippelvær:      . 

mailto:erik@terp.dk
http://terp.dk/tennis

