Veckoprogram Elite Hotels Next Generation 2019
Dag/Datum

Tidpunkt

Programpunkt

Söndag 23 juni

13.15
14.00-15.00
15.00
15.30
16.30
20.00

Samling spelare o ledare på Båstad Sportcenters gräsplan intill parkeringen
Invigning Båstad Sportcenter – Drivan på Bana 1
Emil ”Bolltrollare” Jylhanlänthi utmanar barn- o ungdomar på gräsplanen
”Dubbelklasserna kör igång med en rivstart!”
Kaptensmöte på 2:a våningen intill tävlingskansliet
Dubbelklasserna förhoppningsvis klara…

Måndag 24 juni

07.45
08.00-09.00
09.00-18.00
09.30
10.00
15.00
18.00-19.30

Klassiska ”God morgon musik med Tove och Kikki”
Inbollning
PS11/FS11/PS13 (2 omgångar), FS13/PS15/FS15 (1 omgång)
Veckans första och sista instagramutmaning kör igång!
”Europcar Next Generation Open Racing - Bilbana” för regions- och föräldrateam
*2 st Presentkort a la frukost på Elite Hotels till ”dagens schyssta tävlingsföräldrar”
ICA Båstad Mini Challenger Next Generation Mixed Doubles Champions FS13/PS15/FS15

Tisdag 25 juni

07.45
08.00-09.00
09.00-18.00
10.00
10.00
14.00
15.00
18.00-19.30

Klassiska ”God morgon musik med Tennis Stockholm o Kikki”
Inbollning
PS 11/FS11/PS13 (1 omgång) FS13/PS15/FS15 (2 omgångar)
”Framåt för fler i rörelse!” i form av klätterväggen med proffsklättraren Fredrik
VW:s dag för för hela familjen. Provkör en ny bil!
Wennberg dyker upp och briefar om ändringarna i World Tennis Tour.
*2 st Presentkort a la frukost på Elite Hotels till ”dagens schyssta tävlingsföräldrar”
ICA Båstad Mini Challenger Next Generation Mixed Doubles Champions PS11/FS11/PS13

Onsdag 26 juni

07.00-08.00
07.45
08.00-19.00
10.00
10.15
19.00

Inbollning
Klassiska ”God morgon musik med Tennis Norr, Väst och Göteborg”
Placeringsmatcher och semifinaler
”Framåt för fler i rörelse!” i form av hinderbana och klätterväggen med proffsklättraren Fredrik
VW:s dag för för hela familjen. Provkör en ny bil!
Grillkväll ”Hamburgare” + veckans vinnare instagramutmaningen + *2 st presentkort a la frukost
på Elite Hotels till ”dagens schyssta tävlingsföräldrar”

Torsdag 27 juni

07.45
08.00-09.00
09.30
11.30
10.00-13.00
C:a 14.00

Klassiska ”God morgon musik med Tennis Syd, Mitt och Öst!”
Inbollning
Finaler/Matcher om 3:e pris (6 stycken)
Finaler/Matcher om 3:e pris (6 stycken)
”Framåt för fler i rörelse!” i form av hinderbana m m
Avslutningsceremoni och prisutdelning (20 minuter efter att alla matcher är avslutade)

* 1 st frukostpresentkort på Elite Hotels = 2 st personer. Kom ihåg att ”speja” och bidra med dagliga rapporter om goda exempel till tävlingskansliet.

OBS! Varje dag innehåller en drop in aktivitet som t ex hinderbana eller klättervägg och dessa är öppna för alla när andan faller på.

