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HEAD Tennis Camps
HEAD Tennis Camps er for børn i alle aldre, der ikke nødvendigvis er medlem 
af en tennisklub, men som har lyst til at bruge nogle dage på en masse sjove 
tennisaktiviteter. 

En Tennis Camp kombinerer tennisspil, leg og andre sjove aktiviteter. Det 
er pointen, at de lidt anderledes tennisoplevelser skal inspirere deltagerne 
til mere tennis i hverdagen.  HEAD Tennis Camp kan afholdes i vinterferien, 
sommerferien, efterårsferien eller i juleferien. Varighed af en Tennis Camp 
kan klubberne selv bestemme – så om det varer tre dage, fire dage eller 
noget helt andet, står klubberne selv frit for at vælge.

Køb en materialepakke
Ved afholdelse af en Tennis Camp er der mulighed for køb af pakker inde-
holdende Camp t-shirts m. årstal, Play & Stay-bolde, diplomer, svedbånd, 
og en udførlig manual (pdf, som fremsendes per mail), der inspirerer til 
gode tennisdage på anlægget. Som en ekstra ting medsendes drikkedunke, 
som kan bruges til præmier eller andet.

Pakkernes mængde af bolde er sat efter antallet af deltagere, men du beta-
ler uanset kun for det præcise antal deltagere. Prisen pr. deltager er kr. 80,-

Bestillingsformularen for materialepakkerne udfyldes online på DTF’s  
hjemmeside www.tennis.dk/klub/tilbud-til-klubben/head-camps/

Der kan tilkøbes
• Manual i papirformat: Kr. 100 pr. stk. inkl. moms

Pakke 2
20-30 deltagere 

• 6 dusin bolde  
  (2 dusin af hhv. rød, 
   orange og grøn)
• 10 drikkedunke
• Svedbånd, t-shirt 
og diplom til hver 
deltager
• Manual som pdf

Pakke 3
Over 30 deltagere 

• 9 dusin bolde 
   (3 dusin af hhv. rød, 
    orange og grøn)
• 15 drikkedunke
• Svedbånd, t-shirt 
og diplom til hver 
deltager
• Manual som pdf

Pakke 1
10-20 deltagere 

• 3 dusin bolde 
   (1 dusin af hhv. rød,  
    orange og grøn)
• 5 drikkedunke 
• Svedbånd, t-shirt 
og diplom til hver 
deltager
• Manual som pdf



Endnu flere  
tilbud til klubben 
Dansk Tennis Forbund 
udbyder en række af forskellige
koncepter, der kan være med til 
at udvikle din klub. 

Ud over HEAD Tennis Camps kan Dansk Tennis 
Forbund også tilbyde klubberne en Bevæg Dig For  
Livet-vækstaftale, Voksenintroduktion og Tennisspor-
tens Dag, eller der kan afholdes en fleksibel og lands-
dækkende turnering for motionister over 18 år (DTF Cup). 
Der tilbydes også gratis konsulent-hjælp inden for klubudvik-
lingsspørgsmål, til alle medlemsklubber.  

Og har din klub ambitioner om klubudvikling og et ønske om at 
løfte niveauet på træningen, men har svært ved at ansætte en 
træner på fuld tid? Så er der gennem DTF’s Trænerhus mulighed 
for at medlemsklubber kan købe sig til trænere, der er ansat på 
fuld tid i forbundet.

Læs mere om tilbud til klubberne på DTF’s hjemmeside  
www.tennis.dk/klub/tilbud-til-klubben/



Vil du vide mere?

Kontakt DTF’s klubudviklingsafdeling 
for yderligere information om konceptet 
HEAD Tennis Camps:

Laura Poulsen, klubkoordinator
lp@tennis.dk / 4326 2662


