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ation 4.-9. juli • Hovedturnering 8.-15. juli 

- Sponsoreret af:

          KB Tennis • Peter Bangs Vej 147 • Frederiksberg 

  



 

Restaurant Granen
Restauranten holder åben under 
hele turneringen – så frygt ej, hvis du 
har glemt madpakken.

Husk solcremen!
Vi har bestilt godt vejr til Fælles UM/
DM 2018, og derfor er det en god idé 
at huske solcremen. Vi er så heldige, 
at True North har lagt en prøve af  
deres lækre solcreme i den 
goodiebag, som du får udleveret, når 
du melder din ankomst.

Livestreaming 14. og 15. juli
På tennis.dk finder du livestream 
fra udvalgte semifinaler og finaler i 
weekenden d. 14.-15. juli.

Praktiske informationer
Parkering
Der er begrænsede muligheder for 
parkering ved anlægget. Det kan 
derfor være en god idé at lade bilen 
stå hjemme og tage de offentlige 
transportmidler. KB Hallen Station 
og Peter Bangs Vej Station ligger i 
gåafstand fra anlægget.

Overnatning
Book overnatning på Scandic via 
vores hotelaftale. Læs mere på 
tennis.dk. Alternativt kan man 
kontakte Daniel Nielsen på 
dmn@tennis.dk, hvis man er 
interesseret i at overnatte på en 
nærliggende skole.

Kære tennisdanmark
Velkommen til det første Fælles UM/DM – sponsoreret af HEAD og 
C WorldWide. Det er en stor fornøjelse for Dansk Tennis Forbund at 
kunne præsentere dette nye mega-event med 12 dages toptennis.

Det fælles UM/DM bliver en tennisfest af de helt store. Jeg håber, at 
spillere, forældre, trænere, dommere og frivillige alle vil tage godt 
imod det nye koncept.

Der skal lyde en stor tak til KB for det store arbejde med at arrangere 
det Fælles UM/DM.

God fornøjelse til alle!

- Henrik Thorsøe Pedersen, formand i Dansk Tennis Forbund



 

Aktieforvalteren C WorldWide 
bakker op om talentudvikling 

Dansk Tennis Forbund og 
C WorldWide har indgået en 

samarbejdsaftale om udvikling 
af tennistalenter. C WorldWide 

varetager langsigtet 
kapitalforvaltning. Deres 

investeringsfilosofi handler om 
at finde potentiale og skabe 
langsigtede solide afkast til 

deres kunder, hvilket passer 
godt til den måde, Dansk 
Tennis Forbund ønsker at 

identificere og udvikle 
tennistalenter på.

tennisudstyr, biografbilletter, gavekort til 
MASH og meget andet. Så kom ud på 
anlægget og deltag i konkurrencerne.

Grillaften
Tirsdag d. 10. juli fra kl. 17-19 er der 
grillaften for hele familien. Tilmeld jer i 
Restaurant Granen.

Tournament Software
Tournament Software er navnet på Dansk 
Tennis Forbunds nye turneringsunivers, der 
på sigt bliver helt uundværligt for turne-
ringsspillere. Allerede nu kan du se masser 
af statistik for dine kampe de sidste seks år. 
Så opret en profil på 
dtf.tournamentsoftware.com.

Aktiviteter under 
Fælles UM/DM 2018
Aktivitetsområde
På indendørsbanerne er 
der rig mulighed for at slå 
sig løs mellem 
kampene. Der er både 
bordtennis, bordfodbold, 
floorball, touchtennis og 
skumtennis. Så udfordr din 
doublemakker i din 
favoritaktivitet – næst efter 
tennis selvfølgelig!

Deltag i konkurrencer
Stort set hver dag afholder KB 
konkurrencer som lotteri og tipskupon. 
Her er der mulighed for at vinde lækkert 



Kom på kursus
Tilmelding til nedenstående 
kurser skal ske via mail til 
Daniel Nielsen på 
dmn@tennis.dk eller hos 
turneringsledelsen.

Boldbørnkursus
Vil du være boldbarn til 
eksempelvis DM finalerne? 
Tag et kort kursus mellem dine 
kampe.

• Torsdag d. 5. juli kl. 15-16.
• Mandag d. 9. juli kl. 15-16.

Linjedommerkursus
Går du med en drøm om at blive 
linjedommer til de helt store 
turneringer – måske Davis Cup? 
Så er det her, du skal starte, hvis 
du er U14 eller ældre.

• Onsdag d. 4. juli kl. 15-16.
• Søndag d. 8. juli kl. 11-12.

Opstrengningskursus
Mikkel Maris fra HEAD viser, hvordan man 
strenger sin ketcher op til perfektion.

• Fredag d. 6. juli kl. 14-16.
• Tirsdag d. 10. juli kl. 15-17.

Turneringslederkursus for 
juniorer
Kom og lær, hvordan du kan være med til 
afholde stævner og turneringer ude i din klub.

• Torsdag d. 5. juli kl. 16-17.
• Mandag d. 9. juli kl. 14-15.


