
Uge 26, Mandag d. 28. Juni – Fredag d. 2. Juli.

Uge 27, Mandag d. 5. Juli – Fredag d. 9. Juli.

Uge 28, Mandag d. 12. Juli – Fredag d. 16 juli.

Uge 29, Mandag d. 19. Juli – Fredag d. 23. Juli.

Uge 30, Mandag d. 26. Juli – Fredag d. 30. Juli.

Uge 31, Mandag d. 2 august – Fredag d. 6. August.

5 Super fede dage med masser af tennistræning af 
høj kvalitet og sjove aktiviteter fra kl.09.00 – 16.00. 
Mulighed for aflevering kl.08.00

Alle tilmeldte får en fed FILA t-shirt samt frisk  frugt 
hele ugen. 

Alle tennis interesserede børn i alderen 6 -17år kan 
deltage. (Man behøver ikke være medlem af SIF for 
at deltage)

Deltagelse på en camp koster 1200,00kr
Frokost ordning KUN muligt ved camp i uge 26 &  
uge 32. Ønsker man frokostforplejning fra  
Restaurant Siffen hele ugen, kan det tilkøbes for 
300,00kr.Tilmelder man sig flere camps end en,  
vil prisen efterfølgende være 900,00kr.
(Differencen bliver tilbage betalt efterfølgende)

Du tilmelder & betaler via klubmodul.
(For at sikre høj kvalitet i træningen er  
der begrænset pladser)

Børnene vil blive opdelt i forskellige  
trænings hold ud fra deres alder & niveau.

Vi glæder os til se dig til en fantastisk  
camp med masser af tennis, fysisk  
& sjove aktiviteter.

Har du spørgsmål kan du  
kontakte cheftræner  
Mikkel Schultz
mikkel@skovser.dk  
eller 21436742

Skovshoved Junior
Sommer Camps  



Skovshoved Senior
Sommer Camps  
Camp 1 - Uge 26, Mandag d. 28. Juni – Onsdag d. 30. Juni. – kl. 06.30 – kl. 09.00.

Camp 2 - Uge 26, Onsdag d. 30. Juni. –Fredag d.2 juli.  - kl. 17.00 – kl. 19.30.

Camp 3 - Uge 27, Mandag d. 5. Juli – Onsdag d. 7 juni. – kl. 06.30 – kl. 09.00.

Camp 4 – Uge 27, Mandag d. 5. Juli – Onsdag d. 7 juni - kl. 17.00 – kl. 19.30.

Camp 5 - Uge 28, Mandag d. 12. Juli – Onsdag d. 14 juli. – kl.09.00 – kl.12.00

Camp 6 - Uge 30, Mandag d. 26. Juli – Onsdag d. 28. Juli. - kl. 06.30 – kl. 09.00.

Camp 7 - Uge 30, Mandag d. 26. Juli – Onsdag d. 28. Juli. - kl. 17.00 – kl. 19.30.

Camp 8 - Uge 31, Onsdag d. 3 august – Fredag d. 6. August. - kl. 17.00 – kl. 19.30.

3 Super fede dage med masser af tennistræning af høj kvalitet.

Træningen vil blive varetaget af SIF professionelle trænerteam  
+ Spændende trænerprofiler udefra.

Deltagelse på en camp koster 900,00kr

Tilmelder man sig flere camps end en, vil prisen efterfølgende  
være 750,00kr. (Differencen bliver tilbage betalt efterfølgende)

Du tilmelder & betaler via klubmodul.
(For at sikre kvalitet i træningen er der begrænset pladser)
For camp nr. 2 + 8 er der afsluttende middag i SIFFEN på sidste træningsdag. 

Deltagerne vil blive opdelt  på campen i forskellige trænings hold  
ud fra deres tennis niveau.

Vi glæder os til se dig til en fantastisk camp med masser  
af tennis & sjove aktiviteter.

Har du spørgsmål kan du kontakte cheftræner Mikkel Schultz
mikkel@skovser.dk eller 21436742


