
 

Tennis Club 
Odense 

Tennis Club Odense  (TCO) har 
eksisteret i mere en 125 år. Klubben 
har 13 udendørsbaner beliggende i 

smukke omgivelser centralt i 
Odense. Om vinteren spiller vi i det 

splinternye Marienlyst Tennis 
Center, hvor vi har adgang til 6 

indendørsbaner. Vi har tilbud til alle 
medlemmer: begyndere til eliten, 

juniorer til +55 tennisspillere. 

Medlemskab 

Medlemskab 
400 kr. 

for resten af vintersæsonen 
gældende til 1.4.2015 

 

 
www.tennisclubodense.dk 

kontakttco@gmail.com 
 

 

Tennis Club Odense 

Tennis for alle 

Kontakt 

Spil tennis 

 

Med et medlemskab i TCO får du 
bl. a. adgang til følgende tilbud: 

• Spille på TCO’s  smukke 
tennisanlæg i Ådalen 
(sommersæsonen). 

• Leje bane i Marienlyst Tennis 
Center til klub-pris.  

• Tennistræning  med  dygtige 
uddannede trænere. 

• Fælles tennisspil (drop in) 

• Sociale aktiviteter. 

• + 55 tennisklub 

• Fitness og løbetræning 

Sommer  Vinter 

Sdr. Boulevard 172 Marienlystcenter 

5000 Odense C               Windelsvej 138 

   5000 Odense C 

 



 

 

Klub- 
liv 

Sociale aktiviteter 
I TCO synes vi det er vigtigt at alle medlemmer har             det hyg-
geligt og sjovt sammen både på tennisbanen og                    udenfor. 
Vi arrangerer derfor løbende sociale aktiviteter for alle medlems-
grupper. 

Formiddagstennis 
Har du tid til at spille om formiddagen, så mød vores store gruppe 
af +55 spillere til drop-in tennis og socialt samvær.  

Sponsorer 
TCO bliver sponsoreret af mange lokale firmaer. Vi tilbyder synlige 
sponsorskilte på vores tennisanlæg og hjemmeside. Kontakt os 
(kontakttco@gmail.com) hvis du har lyst til at støtte klubben. 

 

 

Træningstilbud – vinter: 
Marienlyst Tennis Center 

• Ungdomstræning (15-25 år): Søndag 15-16 

• Seniortræning (20–60 år) - let øvede: Søndag 16-17 

• Seniortræning (20–60 år) – øvede: Søndag 17 – 18 

• Talent-, turnerings- og elite- spillere: Mandag – 
Torsdag 14 – 20 + morgentræning  

Skt. Knuds Gymnasium (skum-tennis) 

• Forældre & barn (2-6 år): Onsdag 17-18 

• Junior (6-9 år): Tirsdag 17-18:15  & søndag 10-11:30 

• Junior (9-12 år): Onsdag 18-19:30 & søndag 11:30–13 

• Junior (12-15 år): Tirsdag 18 :15-19:30 & søndag 13-
14:30 

• Senior (20–60 år): Onsdag 19:30-21 

 

Bill Eastburn fra Florida, USA, er professionel coach med over 20 

års international erfaring, i udvikling af tennistalenter til et 

internationalt niveau. Bill  står i spidsen for TCO’s træner team 

og træner de dygtigste af TCO’s  junior- og seniorspillere. 
TCO’s cheftræner 


