
Kære interessenter 

Hermed en pressemeddelelse fra Fyns Tennis Union. 
 
Tennis for hele familien d. 20. april ved Rosengårdcenteret 

Tag venner og familie med og prøv at spil tennis med Annette Vilhelmsen (formand for SF) kl. 12-
14, Steen Lund (Vild med dans) kl. 14-16 eller nogen af Danmarks bedste junior og senior 
tennisspillere. Herunder flere af de fynske medaljevindere ved sidste weekends 
Danmarksmesterskab i tennis for juniorer. Desuden kan du spille med Dansk Tennis Forbunds 
formand Henrik Klitvad kl. 12-14. Kom og prøv tennis lørdag d. 20. april kl. 12-16 foran Toys R Us 
ved Rosengårdcenterets Gul Gade, indgang D i Odense. 
 
Tilmeld dig Tennissportens Dag d. 4. maj og vind 

Tilmeld dig Tennissportens Dag ved eventen d. 20. april og deltag i lodtrækningen om et 
medlemskab i en fynsk tennisklub eller Maria Sharapova og Novak Djokovic tennistasker. 
Tennissportens Dag d. 4. maj er en national åbent hus dag, hvor voksne som børn gratis kan prøve 
tennis i en lokal tennisklub. Læs mere på spiltennis.nu. 

Alle tilmeldte vil blive kontaktet og få oplyst den nærmeste fynske tennisklub, der afholder 
Tennissportens dag. Præmierne overrækkes d. 4. maj i den tennisklub vinderene besøger på 
Tennissportens dag. 
 
Otte fynske medaljer til ungdomsmesterskaberne i indendørs tennis 

Der var tre fynske tennisspillere allerøverst på podiet ved det netop overståede UM indendørs 2013. 
Ved Tennis10 Mesterskaberne i KB var det to drenge fra Vester Skerninge, der mødtes i U8-finalen. 
Her trak Pouya Moshtaghian det længste strå mod Alexander Grube Andersen. 
I U12 damedouble vandt Camilla Flintholm Jensen fra Fruens Bøge med sin makker Amanda R. 
Rohde (KB) guld, bl.a. ved at slå Agnes Ditlev fra TCO og hendes makker Anne Sofie Lyhne-Moltke 
(Skovbakken) i semifinalen. 
I U12 herredouble vandt Niels Heise Korsgaard fra Fruens Bøge guld med makkeren Sebastian 
Grundtvig (HIK). 
I finalen slog de sølvvinderne Emil O. Jensen fra TCO med makkeren Erik Vanshelboim (KB). 
Både Niels H. Korsgaard og Emil O. Jensen vandt desuden bronze i U12 herresingle. 
 
Yderligere information 

Eventen d. 20. april er et samarbejde mellem Fyns Tennis Union, Dansk Tennis Forbund og 
Rosengårdcenteret. For mere information og højopløste fotos kontakt venligst undertegnede. 
Foto: Michael Tannis Beck (MTB) og Michael Grube Andersen (MGA). 
 
Med venlig hilsen 
Lars P. Kristensen 
Presseansvarlig konsulent, Fyns Tennis Union 
Mobil: 41 58 55 91 
presse@ftutennis.dk 
www.ftutennis.dk 
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