
Oversigt over FBT juniortennis i træningsfællesskabet med TCO. 
Indendørssæson 2020/21 

Minitennis Sct Knuds Gymnasium 

Sted: Træning med skumbold på Sct. Knuds Gymnasium.  

Spillere: Der er fremsendt træningsplan til alle eksisterende spillere. Hvis nye spillere ønsker at 
deltage i juniortræning skal man kontakte juniorformand: Rikke Petersen juniorudvalg@fbt-
tennis.dk 
Tidspunkt:  Tirsdag kl. 17.10-18.20 / 18.20-19.30 
                   Onsdag fra 17.10-18.30 / 18.30-19.50 

Pris:  
1x minitennis Sct Knuds  pr. uge = 1200 kr 
2x minitennis Sct Knuds  pr. uge = 2400 kr  

Juniortræning i FBT, Dalumvej  

Sted: FBT tennishal på Dalumvej 

Spillere: Der er fremsendt træningsplan til alle eksisterende spillere. Hvis nye spillere ønsker at 
deltage i juniortræning skal man kontakte juniorformand: Rikke Petersen juniorudvalg@fbt-
tennis.dk 

Tidspunkt:  Tirsdag, kl. 16.00-17.00 / 17.00-18.00/ 18.00-19.00  
                  Onsdag kl. 16.00-17.00 / 17.00-18.00 
                  Udvalgt træning fredag kl. 15.30-17.00 / 17.00-18.30 

1x juniortræning pr. uge = 1440 kr 
2x juniortræning pr. uge = 2880 kr  
Udvalgt fredagstræning som 4. træningspas = 800 kr (ellers 1440 kr) 
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Juniortræning I OTC 

Sted: Odense Tennis Center, Marienlyst, Windelsvej 138, 5000 Odense C. 

Spillere: Der er fremsendt træningsplan til alle eksisterende spillere. Hvis nye spillere ønsker at 
deltage i juniortræning skal man kontakte juniorformand: Rikke Petersen juniorudvalg@fbt-
tennis.dk 

Tidspunkt:  Mandag kl.16.00-17.20 / 17.20-18.40/ 18.40-20.00 
                  Tirsdag, kl. 16.00-17.00 / 17.00-18.00/ 18.00-19.00  
                  Onsdag kl. 16.00-18.00 / 18.00-20.00 (indlagt fysisk træning i træningstiden) 

                  Torsdag kl. 16.00-17.20 / 17.20-18.40/ 18.40-20.00 
                    

1x juniortræning pr. uge = 1920 kr 
2x juniortræning pr. uge = 3840 kr 
3x juniortræning pr. uge = 5760 kr 
1X fysisk træning i onsdagstræningen (Obligatorisk for spillere i dette træningspas = 720 kr 

Face2face ved 2 spillere = 120 kr pr. spiller 
Face2face ved 1 spiller  = 240 kr pr. spiller 

————————————————————————————————

Bemærk: Priserne er for hele indendørssæsonen fra oktober til april (24 uger). Opkræves i 2 
rater. Første rate i oktober og næste rate til januar. Tilmelding er bindende for hele 
indendørssæsonen. 

Priserne varierer afhængigt af antal træningsgange (lidt færre på Sct. Knuds pga. 
arrangementer i foråret), og træningstid (60 min. i FBT mod 80 i OTC pga. banelogistik). 

Rigtig god indendørs-sæson 
  

På vegne af trænerteam og FBT-bestyrelse 
Rikke Petersen 
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