VST Nyhedsbrev
Juli 2011
VST vært for FTU-unionstræning for junior turneringsspillere 27. juli
Onsdag 27/7 kl. 16.00-18.00 er VST vært for FTU’s unionstræning for fynske juniorturneringsspillere.
U10/12/14/16/18-spillere kan deltage i træningen ved tilmelding senest 25/7 til junior@ftutennis.dk.

VST Sommer Camp 6.-7. august
VST Sommer Camp afvikles på klubbens anlæg fra lørdag 6/8 kl. 18.00 til søndag 7/8 kl. 11.00.
Der er tennis og hygge for hele familien (man må også komme alene), og du/I skal selv medbringe telt.
Du medbringer selv grillmad til lørdag aften, mens klubben er vært ved morgenbrød søndag morgen.
Det er gratis at deltage – og tilladt at sove hjemme, hvis du hellere vil det.

VST/Svendborg Sommer Cup 8.-9. august
I samarbejde med Svendborg Tennisklub arrangerer vi for første gang VST/Svendborg Sommer Cup, hvor
lokale U10/12/14-spillere udfordres af dygtige spillere fra hele Danmark. Invitation på www.VSTennis.dk.

Instruktion og træning starter igen 9. august
Tirsdag 9/8 starter træning/instruktion igen efter sommerferien.
Træning/instruktion er et gratis tilbud til VST-medlemmer i alle aldre – og uanset spillemæssigt niveau.
Du kan se træningstider for de enkelte hold på www.VSTennis.dk.

VST grillaften og Åbent Hus 11. august
Opstarten efter sommerferien markeres med VST grillaften og Åbent Hus torsdag 11/8 kl. 18.00.
Alle interesserede er velkomne til en hyggelig aften, hvor klubben tænder op i grillen, og du/I selv
medbringer grillmad.

VST Nordea Kids & Senior Open 13. august
Lørdag 13/8 er VST vært ved en singleturnering for tennisspillere i alle aldre.
Se invitationen til VST Nordea Kids & Senior Open 2011 under nyheder på www.VSTennis.dk.
Tilmeldingsfristen er mandag 8/8.

Morgenbrød & Tennis 14. august + 11. september
Søndag 14/8 kl. 09.00-11.00 er der fælles morgenbrød og social tennis for børn og voksne på VST’s anlæg.
Kom og vær med til et par hyggelige timer – kr. 10,- pr. person.

Oplevelsestur til Club La Santa 18.-25. november
Vi er p.t. 19 børn og voksne, der er tilmeldt oplevelsestur til Club La Santa i november. Er du interesseret?
Se aktivitetsmuligheder og priser på www.ClubLaSanta.dk – og kontakt Michael på mobil 40 89 55 11.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Lokale turneringstilbud i september




4. september
5.-10. september
12.-24. september

VST Nordea Mixed Open 2011
Svendborg Kommune Mesterskaber 2011
VST-klubmesterskaber 2011

Tennis er sporten - for hele familien!

