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TENNISCAMP OG DTF KAT 3 TURNERING (+ U 10) 
I uge 27 kombineres Humlebæk Open med tenniscamp, aktiviteter og træning for forældre 

Årets første sommerferieturnering skal være noget særligt. I samarbejde med SLTU inviterer 
Øresund Tennis derfor til en kombineret turnering og camp med masser af træning og aktiviteter. 
Tanken er, at alle der deltager skal have det sjovt og føle sig som en del af turneringen samt få spillet 
en masse tennis uanset, hvor langt man kommer i turneringen. Campen indeholder følgende: 
 

- Alle afleveres kl. 9 om morgenen 
- Kl. 9-11 er der træning for alle (intensitet tilpasset dagens kampprogram for den enkelte). 
- Forældre kan træne med fra 9-10, hvis de har lyst 
- Kl 11 starter dagens kampe 
- Der er aktiviteter for alle børn, der er tilmeldt camp, indtil kl 17 hver dag.  
- Aktiviteterne er bl.a. fodbold, bade i Øresund (opsyn af voksne), bordtennis og meget andet 
- Beach Tennis 
- Børnene deltager aktivt – hver dag udpeges en fotograf til at tage billeder og video, en 

ansvarlig for at finde dagens fair play etc. 
- Frugt og sund mad samt morgenkaffen til forældre er inkl. i prisen (der vil også være en 

dagens ”kok”).   
- Finaledagen bliver festlig med de andre børn som tilskuere, boldbørn etc.  
- Der lægges dagligt billeder og videoer på nettet/facebook 
- Trænere på Camp er sportschef Kim Hornemann, cheftræner Nikolaj Adamsen og 

professionel træner Kim Ankerstjerne, samt hjælpetrænere 
 
Turneringen og camp afholdes i uge 27, mandag den 29. juni - torsdag den 2. juli. Tilmelding til 
Campen sker ved at sende en mail til formanden for Øresund Tennis, Lars Gulmann : 
formand@oresundtennis.dk. Betaling kr. 900,00 skal samtidig indbetales på konto nr. 9056 
4582122232 med angivelse af navn og ”Humleopen”, hvilket er inkl. tuneringsgebyr, frugt og mad 
hver dag.   
 
Tilmelding til selve turneringen sker som altid i DTF online bookingsystem (det er naturligvis muligt 
at deltage i turneringen uden at være med i Campen). Deltagere, som ikke deltager i campen, betaler 
ved fremmøde kr. 250,00 (kr. 200,00 i U10). Der er naturligvis bonusrunde (U10 spilles i puljer). 
 

 
 
 

 


