
Hans Frantzen er ophavsmanden til 

begyndertræningsmodellet i tennis 

GBAmodellen - Moderne 

tennisteknikker 

Diplomtræner og kursusinstruktør 

Foredragsholder og forfatter til bøger 

om moderne tennis 

FORTRÆNING TIL TENNIS SÆSONEN 2019  
- et forløb over 3 gange, som du ikke må gå glip af... 

 

PROGRAM  

1. gang - for voksne 

Lær at slå som de professionelle  
 

Hans Frantzen har studeret moderne tennisteknikker hos de professionelle og vil øse ud af al sin 

viden. Ikke blot i ord, men også i handling. Derfor har vi reserveret  

Hammerum Hallen - hal 1 - søndag den 7. april fra kl. 10 til kl. 12. 

Hans vil lære os: 

Ketsjer ud (klapper hunden) Ketsjer ud = bolddtræf 

Ketsjer ind Ketsjer ind = du afslutter 

Forfri
skninger 

undervejs... 

 Hvordan vi bevæger os på banen 

 Hvordan vi altid bevæger os med to hænder på ketsjeren, og hvorfor 

 Hvordan vi kan lære at slå forhånd, tohåndsbaghånd og enhåndsbaghånd 

 Hvordan og hvorfor, vi skal slå højt over nettet = topspin, masser af topspin 

 Serv og retur er de to vigtigste slag, så dem vil han naturligvis også vise os 

 Og så måske lidt doubleteknikker... 

2. gang - for alle 

Sjov tennis for hele familien 
 

Thomas Munk vil følge op på Hans Frantzens grundlæggende teknikker og vise os hvordan vi 

bruger grebene og slagene i praksis på banen. Vi har reserveret  

Hammerum Hallen - hal 1 - søndag den 28. april fra kl. 10 til kl. 12. 

Thomas vil lære os:  Sjove spilformer 

 Leg og lær 

 Konkurrence, sjov og socialt samvær 

3. gang - for alle - også nybegyndere 

Opfølgning, Standerhejsning og Tennissportens Dag  

 Standerhejsning og velkommen til Sæsonstart 2019 og Tennissportens Dag 

 Kaffe og rundstykker - saftevand til børn 

 Kort præsentation af sæsonens aktiviteter  

 Stine Kirk fra DGI vil følge op på de første to træningsprogrammer og give 
tips og tricks om tennisspil - på alle niveauer - også nybegyndere 

 Vi spiller social tennis 

 Dagen og forløbet rundes af med en forfriskning 

 

Denne dag går vi udendørs og spiller på vores egne baner. Men først skal vi hejse flagene, synge 

en lille sang og drikke kaffe og spise rundstykker.   

Grusbanerne foran (bag) Hammerum Hallen - lørdag den 4. maj fra kl. 10 til kl. 13. 

 

 
Tilmeld dig allerede i dag: 

Det er gratis at deltage,  
men tilmelding er nødvendig  

    e-mail:     telefon: 

Bente Juul Vestergaard, formand: bjvestergaard@gmail.com  51 25 00 31 

Jørn Grodt-Andersen, kasserer: jga@fibermail.dk    40 52 69 72 

Frank Strøm, baneformand: fstoklund@gmail.com    23 95 10 97 

Jan B. Lauritsen, træner:  jan.b.lauritsen@gmail.com  21 75 23 45 

Stine Kirk er en meget dygtig tennis 

træner og så er hun tidligere  

jysk mester i tennis 

Thomas Munk er Idrætskonsulent  hos 

DGI med tennis som speciale, ”IILU”, 

Ghana projekt og DGI skribent. 

 


