
 

KB Tennis 
 

inviterer til 

Pro Summer Camp 2015 

 

 

 

”TRÆN SOM DE PROFESSIONELLE” 

 

Mandag d. 27. juli – Fredag d. 31. juli 2015 
 

 

 

 

Mandag til fredag trænes der kl. 09.00 – 11.00 - 2 timers tennis træning & kl. 
13.00-15.00 – kampspil/pointspil. Derudover 1 times fysisk træning kl. 15.00-

16.00 hver dag plus udstrækning. 
 

Denne camp vil give alle deltagere et godt indblik i hvordan de professionelle træner 
med 20 timers tennis træning og minimum 4 timers fysisk træning på en uge! 

 
Samtidig med ProCamp afvikles der på KB en Dame 10.000$ turnering og en Herre 
15.000$ turnering hvor der spilles om WTA/ATP point, og der vil i forbindelse med 
disse turneringer også blive opgaver uden for banen, f.eks. kampstatistik, som 

deltagerne skal løse og lære af. Der vil også blive mulighed for at spille med flere af 
deltagerne i Futures turneringerne. 

 
Deltagerne vil også modtage foredrag om kostvejledning og 

opstrengningsvejledning.  
 

For at du kan deltage, skal du være årgang 1996-2004, aktiv turneringsspiller og have 
ranglistelicens. 

 
 

PRAKTISK INFORMATION 
 
 
PRIS: 3.995,00 kr. pr. person, for medlemmer af KB er 
prisen kr. 2995,00 pr. person. 
 
DELTAGERANTAL: Max 24 deltagere. 
 
STED: KB, Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg. Der 
trænes udendørs, men ved regnvejr kan der trænes 
indendørs, så husk indendørssko. 
 
MØDETID: Kl. 8.30 hver dag 
 
AFHENTNING: Tidligst kl. 16.30 hver dag 
 
TILMELDINGSFRIST: Senest den 31. maj 2015 - 
PLADSERNE TILDELES EFTER FØRST-TIL-MØLLE 

 
TILMELDING: På e-mail til daniel@kb-boldklub.dk - med 
oplysninger om navn, adresse, klub, e-mail, telefon, 
fødselsår, licensnummer og T-shirts størrelse. Tilmelding 
er bindende. 
 
BETALING: Ved tilmelding vil du modtage yderligere 
oplysninger vedr. betaling mv. Alle deltagere får en T-shirt. 
 
FORPLEJNING: Frokost og frugt alle dage er inkluderet i 
prisen. 
 
OVERNATNING: Overnatning er ikke inkluderet.  
 
TRÆNERTEAM: Trænere fra KBs fastansatte trænerteam

 

 

YDERLIGERE INFORMATION 
Daniel Mølgaard Nielsen på tlf.: +45 40 24 52 82 eller e-mail: daniel@kb-boldklub.dk  


