
 

                                               

 

Fyns KvindeTennis CUP  

Hold á 2 spillere - A- og B-række 

Søndag den 26. maj kl. 9.45 – ca 15.30 

Fruens Bøge TK, Mejerivej  

 

Nu skal kampformen testes - kan slagene, fysikken og psyken stå for presset i 

kamp?   

Har du lyst til og mod på at prøve kræfter med andre spillere og få lidt kamp-

erfaring med hjem? Så meld dig sammen med en makker og vær med til en aktiv 

dag, hvor I kommer til at spille single- og doublekampe á 30 min. Vi sammensætter 

puljer ud fra jeres angivne niveau, så I forhåbentligt får et par gode jævnbyrdige 

kampe. Måske uddeles der også præmier. 

FKT CUP: Et hold består af 2 kvinder, og hver holdkamp består af 1. og 2. single og 

en doublematch - hver á 30 min.  

Afvikles i puljer - antal kampe afhænger af hvor mange, der tilmelder sig.  

Vi forbeholder os ret til at inddele jer, så det kan passe med puljer og tidsplan. 

Formål: at spille single- og doublekampe mod forskellige modstandere.  

Målgruppe: kvinder over 20 år, som har lyst til at spille kamp!  

A-række: Spillere på Niveau 4 + 5 

B-række: Spillere på Niveau 2 + 3 

Program: 

Vi mødes omklædte kl. 13.30 på Mejerivej, hvor I afleverer holdopstilling (1. og 2. 

damesingle) og dagens program offentliggøres. Herefter laver vi en fælles opvarm-

ning inden spillet sættes i gang på de 6 baner. 

Undervejs serveres frugt og kaffe/te og en let frokost 

Pris: 300,- pr par inkl. frugt, kaffe/te og en let frokost 

Tilmelding på www.ftutennis.dk – senest tirsdag d. 21. maj 2019 

Antal hold: Min. 6 – max. 12 

Kontaktperson: Birgit B. Lund - Mobil: 61778244 - Mail: bblund@godmail.dk 

Fruens Bøge TK: http://fbt-tennis.dk/w/ Kitter Krebs: kitter.krebs@gmail.com 

 

Vi glæder os til at se jer - med sportslige hilsner 

Birgit, Agi, Sandie & Trine (Det Fynske Kvindetennisudvalg) 
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