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60+ - Dagtennis i DGI Storstrømmen 2021 
 
 

 
Hvornår:  

Fredage fra kl. 10.00 – 14.00 

Den 21. maj, 25. juni, 20. august og 24. september 
  

Hvor:  
Vordingborg Tennisanlæg – indkørsel Færgegårdsvej, 4760 Vordingborg 

 
Hvem:  

60+ Begyndere, let øvede og øvede. 
 

Nu er det endelig ”Atter-dag” med tennis for modne mænd og kvinder på begge sider af 

Storstrømmen centralt i Valdemarernes by:  Vordingborg. 
 

Formål:  
At skabe nærvær, samvær og tennistrivsel på begge sider af Storstrømmen 

 
 Stævnet afvikles som doubler (dame- herre- eller mixdoubler) 

 Spilletid 4-5 kampe a` 30 min med forskellige makkere. Der tælles partier. 
 Mødetid før hvert stævne: senest kl. 9.45 og kampklar kl. 10.00. 

 Der er kun plads til 24 tennisspillere pr. gang. Derfor bliver tilmeldingerne be-

handlet efter ”først til møllen” – princippet. Hvis stævnerne bliver overtegnede, vil 
de sidst tilmeldte få besked herom. Du skal tilmelde dig individuelt senest 1 uge 

før stævnedagen. 
 Deltagerliste udsendes pr. mail senest 4 dage før stævnet til alle tilmeldte. Heref-

ter kan samkørsel organiseres. 
 Hver stævnedag afsluttes med hyggeligt samvær kl. 13.00 – ca. 14.00, hvor der 

bydes på smørrebrød, 1 øl/vand og 1 snaps, såfremt coronarestriktionerne tillader 
det. 

 Yderligere drikkevarer kan tilkøbes til meget gunstige priser. 

 Pris for deltagelsen er kr. 75,00, som inkluderer nye bolde, præmier, mad og rå-
hygge. 

 

Kom som du er: Alene eller i fællesskab med andre 60+ 
 

På grund af dårlige baneforhold er det kun muligt at spille tennis på 5 baner. 
Derfor begrænses deltagerantallet til 20 pr. stævne 

 
Tilmelding 

Sendes til stævneleder: Erling Juel Nielsen på mail:  
erjuni@hotmail.com eller via sms på 29797494.  

 
Det er vigtigt, at pointere at deltagelsen først er gældende, når deltagergebyr 

på kr. 75,00 er modtaget via Grethes mobile-pay: 20323028 eller via vores 

konto: 0040- 7903002551. 
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