
Dansk Tennis Forbund inviterer hermed i samarbejde med Slagelse Tennisklub, Århus1900 og Fruens Bøge 

Tennisklub til Tennis10 Doublestævner i efterårsferien.

Vi glæder os til at se en masse glade og ivrige U10-spillere til tennisdage fyldt med gode doublekampe. Der spilles

med lille skumbold på badmintonbaner i Fruens Bøge, rød bold i Århus 1900 samt rød og orange bold i Slagelse, og

stævnerne er åben for alle uanset niveau.

Der spilles U10 Double (årgang 2005 og yngre) i en fælles række med blandet piger og drenge. For at opnå flest

mulige kampe, afholdes stævnet som en puljeturnering. Ved nok tilmeldinger, spilles der jævnbyrdige slutpuljer mod

par med samme placering efter de indledende puljer. Kampene afvikles på 15 min. per kamp, og ved stillingen 40-40

spilles der uden fordel ”no ad”. Mellem hver runde er der 5 min. banepause med musik, hvor næste runde kan varme

op. Der vil være en præmie/souvenir til alle deltagere. Hvis man allerede har en makker, noterer man det i sin

tilmelding. Det er også muligt, at tilmelde sig enkeltvis, hvor vi prøver, at finde en fri makker. Programmet sendes pr.

mail og offentliggøres på tennis.dk.

Slagelse Tennisklub

Stadionvej 4, 4200 Slagelse

Rød bold lørdag 10. oktober kl. 10.00

Orange bold søndag 11. oktober kl. 10.00

Tilmelding via mail til mikkeldyhr@gmail.com, med navn, årgang og klub. Tilmeldingsfrist torsdag 8. oktober

Prisen for deltagelse er 100 kr. per spiller, som betales kontant ved fremmøde.

Spørgsmål kan rettes til turneringsleder Mikkel Ravn Dyhr, 23 23 33 38, mikkeldyhr@gmail.com

Århus 1900 Tennis

Lyseng Alle 25, 8270 Højbjerg

Mandag den 12. oktober kl. 09.30

Tilmelding via mail til emilieuv@hotmail.com, indeholdende navn, årgang og klub. Tilmeldingsfrist fredag 9. oktober

Prisen for deltagelse er 100 kr. per spiller, som betales kontant ved fremmøde.

Spørgsmål kan rettes til turneringsleder Emilie Vester, emilieuv@hotmail.com

Fruens Bøge Tennisklub

Dalumvej 95, 5250 Odense SV 

Lørdag den 17. oktober kl. 12.00

Tilmelding via mail til christianbladt@gmail.com, med navn, årgang og klub. Tilmeldingsfrist mandag 12. oktober

Prisen for deltagelse er 100 kr. per spiller, som betales kontant ved fremmøde, eller mobilepay 40 35 05 51

Spørgsmål kan rettes til turneringsleder Christian Bladt, 40 35 05 51, christianbladt@gmail.com

Vi glæder os til at ser jer!

Efterårstennis i uge 42
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