
Turneringsterminer NKT 2015 

 

Aktiviteter for seniorer: 

 Åbningsturnering ifm. Standerhejsning – SPONSORERET AF NYBO PLANTESKOLE 

o Søndag den 26. april 2015 

 Kvindeturneringen – den vi efterhånden kender så godt 
o Søndag den 10. maj 2015 
o Søndag den 17. maj 2015  
o Søndag den 31. maj 2015 

 Slagter Kyes Onsdagsturnering – Successen fra sidste år fortsætter. 
o Onsdag den 27. maj 2015 
o Onsdag den 3. juni 2015 
o Onsdag den 10. juni 2015 
o Onsdag den 19. august 2015 
o Onsdag den 26. august 2015 
o Onsdag den 2. september 2015 

 Brunch Open – nyt spændende format for hele familien 
o Søndag den 21. juni 2015 

 Rød/Blå Turnering – sommerturneringen fortsætter naturligvis 
o Søndag den 5. Juli 2015 
o Søndag den 12. juli 2015 
o Søndag den 19. juli 2015 
o Søndag den 26. juli 2015 

 Lunch Cup – nyt spændende format for hele familien 
o Søndag den 16. august 

 

 2 i 1 doubleturnering i samarb. med DGI – prøv kræfter med spillere fra andre klubber 
o Lørdag den 22. august  

 

 Scantalk Klubmesterskab og afslutningsfest – mesterne skal naturligvis findes 
o Lørdag den 19. september 2015 

 Standerstrygningsturnering – ned med flaget men op med humøret 

o Søndag den 4. oktober 2015 

 

Aktiviteter for juniorer 

 Åbningsturnering ifm. Standerhejsning – Turneringsformat følger 

o Søndag den 26. april 2015 
 

 Tennisskole – også med spillere fra andre klubber 
o Fredag den 12 juni 2015 – søndag den 14. juni 2015 

 

 Brunch Open – minitennisturnering for vores juniorer 
o Søndag den 21. juni 2015 

 

 Juniorturnering – afslutningen på forårstræningen skal fejres med manér 
o Torsdag den 25. juni 2015 

 

 Tenniscamp i sommerferien – Hygge, leg og masser af tennis i sommerferien 



o Mandag den 27. juli 2015 – Fredag den 31. juli 2015 
 

 Lunch Cup – nyt spændende format for hele familien, også juniorer 
o Søndag den 16. august 

 

 JuniorTour med DGI – Tennisturnering 
o Lørdag den 22. august 2015 

 

 Scantalk Klubmesterskab og afslutningsfest – mesterne skal naturligvis findes 
o Lørdag den 19. september 2015 

 

 Standerstrygningsturnering – ned med flaget men op med humøret 

o Søndag den 4. oktober 2015 

 


