
 

 
Læs mere om lokale seværdigheder, aktiviteter, 

bespisning og overnatning på www.VisitSydfyn.dk 

 

 

Invitation til 

VST HEAD Sommer Cup – termin 32 
for U8, U10, U12 og U14 piger og drenge 

 

Vester Skerninge Tennisklub inviterer U8, U10, U12 og U14 piger og drenge til at dyste i VST HEAD Cup på 

Vester Skerninge Tennisklubs anlæg, Mads Hansensvej 2, 5762 Vester Skerninge. 

Turneringsrækker 

DTF kategori 3 for U14 piger og drenge (max. 16 deltagere) – med bonusrunde 

DTF kategori 2 for U12 drenge (max. 16 deltagere) – med bonusrunde 

U10 Grøn for piger og drenge (max. 8 deltagere pr. række) 

U8 Rød for piger og drenge (max. 8 deltagere pr. række) 

Spilledatoer 

Turneringen afvikles i uge 32 fra mandag d. 3. august til tirsdag d. 4. august 2015. 

Turneringsafvikling 

 - U12 og U14 afvikles som cup-turnering med bonusrunde, U8 ogU10 som puljeturnering. 

Bolde og præmier 

Der spilles med HEAD-bolde, 

og der er POKALER til nr. 1 og 2 i alle rækker 

 + bolde til bonusrundevindere. 

Deltagerpris 

U12 og U14 = kr. 250,-  

U10 Grøn = kr. 200,-    U8 Rød = kr. 100,- 
 

Deltagerprisen inkluderer morgenbrød tirsdag formiddag til deltagerne og medrejsende familie, samt 

mulighed for overnatning i Vester Skerninge Tennisklubs nye klubhus sammen med ansvarlig voksen. 

Vi tilbyder også et attraktivt overnatningstilbud i samarbejde med Best Western Hotel Svendborg. 

Tilmelding og betaling 

Online tilmelding i alle rækker via DTF Turneringstilmelding (står som ”VST HEAD Sommer Cup” i termin 32). 

Tilmeldingsfristen er onsdag d. 15. juli 2015. 

Oplysninger vedr. betaling fremsendes på mail til deltagerne efter lodtrækning til turneringen. 

Turneringsleder 

Evt. spørgsmål vedr. VST HEAD Sommer Cup kan rettes til: 

turneringsleder Michael Grube Andersen, mobil 40 89 55 11, mail Michael@Grube-Andersen.dk 

 

Vores samarbejdspartner Best Western Hotel Svendborg tilbyder attraktiv 

overnatning inkl. morgenmadsbuffet til turneringens deltagere: 

2 personer – kr. 600,-  (pr. overnatning i dobbeltværelse) 

3 personer – kr. 700,-  (pr. overnatning i 3-sengsværelse) 

http://www.visitsydfyn.dk/
http://www.tennis.dk/tilmelding.html
mailto:Michael@Grube-Andersen.dk

