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Styret og Regionstrener i Tennisregion Østland Vest har gleden av å invitere alle 
konkurransespillere som kommer inn i kvalifiseringstablå eller hoved tablå til TE-
turneringene på Stabekk og i Asker, som starter hhv 31. mai med kval.tablå på Stabekk og 
7. juni med kval.tablå i Asker, til TE-Turneringscamp (TET Camp) helgene 30. mai til 1. juni 
og 6-8. juni. 
 
 
For TE U14 og U16 på Stabekk er det TET Camp på utebanene til Asker: 
fredag 30. mai kl 18-20,  
lørdag 31. mai kl 10-11.30 og kl 13-14.30 og  
søndag 1. juni kl 10-11.30.  
Trenere er Regionstrener Jörgen Nilsson og assistenttrener Markus Berg fra Asker. 
 
For TE U14 og U16 i Asker er det TET camp på utebanene til Stabekk:  
fredag 6. juni kl 18-20 
lørdag 7.juni kl 10-11.30 og kl 13-14.30 og  
søndag 8.juni kl 10-11.30.  
Trenere er Regionstrener Jörgen Nilsson og assistenttrener Vuk Jovanovic fra Stabekk. 
 
For de som er påmeldt turneringene, vil det være anledning til å være med på TET Camp 
dersom man kommer med i kval- eller hoved tablå. Som følge av at man for enkelte ikke 
vet om man kommer med på turneringen før sign-in fredag kveld hhv 30.mai og 6.juni er 
det åpent for disse å delta på TET Camp såframt de er bekreftet inne i kval.tablå. 
 
Spillerne kan velge å delta på hele eller deler av TET camp, slik at kval.spillere kan 
tilpasse dette til sine kamper i kval.tablå som blir satt opp fredag kveld. 
 
Pris for hele TET camp er kr 500,- 
Pris per TET camp økt kr 150,- 
 
Vi gleder oss til å overvære to spennende internasjonale turneringer i vår region og ser 
fram til å bidra til at våre spillere er best mulig forberedt til TE-turneringene på Stabekk og i 
Asker. 
 
Påmeldinger imøteses fortløpende inntil kval.tablå på Stabekk og i Asker er satt opp. 
 
 
Mvh 
Regionstrener    Sportslig ansvarlig  
Jörgen Nilsson    Egil Andre Berglund 


