
 

TENNISMESSE 
 

SVENDBORG SPORTSFESTIVAL // SVENDBORG TENNISKLUB 
Lørdag den 9. juni 2018 fra kl. 10.00 til kl. 16.00 i Svendborg Tennisklub. 

 
A: Tematræning, Begynder, Letøvede, Øvede. 
B: Test af egen ketsjer vha. nyeste teknologi. Målrettet øvede spillere. 
C: Mulighed for køb af ketsjer og andet tennisudstyr til gode priser. 
D: Gratis tilbud til tennisforældre. 
 
AKTIVITETSBESKRIVELSE. 
 
A ) 
 I forbindelse med Svendborg Sportsfestival, har du mulighed for at deltage i lige præcis den 
træning og det slag DU har lyst til og få inputs til og øvet.  
Dette tiltag er etableret i samarbejde med DGI`s erfarne tennistrænere. 
 
Hver time er der mulighed for en ny træning og et nyt slag. Så du bestemmer selv, hvor meget 
instruktion du vil deltage i.  
 
Der er plads til max 6 personer pr. trænings-tema, som vil blive varetaget af erfarne instruktører.  
Det koster 80 kr. pr. tema.  
Du kan vælge mellem følgende temaer: 
Kl. 09.00 – 10.00: Forhånd, baghånd (to-hånds) eller serv 
Kl. 10.00 – 11.00: Baghånds (en-hånds), forhånd eller baghånd (to-hånds) 
Kl. 11.00 – 12.00: Serv, flugtning eller doubletaktik 
Kl. 12.00 – 13.00: Serv, flugtning eller videoanalyse 
Tilmelding på DGI Fyns hjemmeside senest 3. juni: 
https://www.dgi.dk/arrangementer/201816804001 
 
 

B )  
Hvis du som øvet tennisspiller mener, at din nuværende tennisketsjer er årsag til at du ikke får 
udlevet din drøm om at blive spiller på højt niveau, har du nu chancen for at få afprøvet din teori. 
Wilson og In Sport stiller op med den nyeste teknologi der muliggør vha. radar og computer at 
måle boldens fart i km./timen , spin i omd./min og boldens gang efter den har forladt ketsjerens 
strenge. 
Du prøver først at slå med din nuværende ketsjer og derefter kan du på computer se hvordan 
slagene sendte bolden afsted. Professionelle folk vil rådgive om du vil kunne forbedre resultatet af 



 

dine slag med en anden type ketsjer. Du kan derefter afprøve og få målt effekten af at slå med en 
anden ketsjer. 
Hvis du har besluttet dig for køb af anden ketsjer, kan den erhverves på In Sports stand på 
pladsen. 
Der må ved stor interesse påregnes ventetid der kan udnyttes ved besøg på Sportsfestivalens 
andre aktiviteter. 
 
C )  
Der er ved Svendborg Tennisklubs hus mulighed for at gøre et godt køb i alt tennisudstyr til den 
nystartede eller drevne tennisspiller til gode festivalpriser. 
 
D ) 
GRATIS TILBUD til tennisforældre kl. 10-12 
Tilmelding til Gert på mobil 23 45 61 92 er nødvendig  
 
Forældre:     
”Utroligt at mit ellers velfungerende barn ikke kan ramme den bold,                                                                                                                                                                                                                                                                                               
hvor svært kan det dog være ”. 
Børn:  
”Utroligt at mine ellers velfungerende forældre ikke kan forstå, hvor svært det er at ramme den 
bold ”. 
Et nyt initiativ i Svendborg Tennisklub går ud på at indvie forældrene i det sjove og udfordrende 
spil, som ser så let ud på TV. 
Mogens Spangenberg har lovet gennem leg og sjove spil , at udfordre forældrene   på tennisbanen 
i fællesskab med deres børn. Hvorfor gå en tur, når I kan spille sammen som familie???? 
Dette vil ske som en del af ” Tennismessen ” KOM OG VÆR MED!!! 
 
Arrangementer er gratis og der stilles ketsjer til rådighed. 
Det er også meningen, at der stilles baner til rådighed  på børnene trænings tider mandag og 
onsdag , her kan forældrene spiller med og mod hinanden , samtidig med at børnene træner. 
Bedre bliver det ikke. 
 
 

VI HÅBER AT SE DIG 


