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Nyt om JTU Bestyrelsen
Pelle Lindahl og Diane Filip har af respektive private grunde valgt straks at
udtræde af JTU's bestyrelse.
Det betyder, at bestyrelsen formelt indtil næste generalforsamling i marts
2018 består af 5 medlemmer, idet der ved generalforsamlingen i marts 2018
fejlagtigt ikke blev valgt suppleanter til bestyrelsen.
Ifølge vedtægterne skal der være 7 medlemmer, men den siddende
bestyrelse har valgt IKKE at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling
til valg af 2 nye medlemmer inden næste ordinære generalforsamling i marts
2019 - under hensyntagen til ekstra omkostninger og ekstra tid der ville være
forbundet hermed.
Opgaverne dækkes af de nuværende 5 medlemmer og formanden er indtil
næste generalforsamling bestyrelsens politiske turneringsansvarlige.
Bestyrelsen vil efter behov gøre brug af supplerende frivillig tennisfaglig
bistand fra det jyske tennismiljø.
Når vi kommer frem til næste ordinære JTU generalforsamling i marts 2019
er det MEGET vigtigt, at der bredt fra det jyske tennis miljø stilles med
motiverede og kvalificerede kandidater til bestyrelsen inkl. suppleanter.

Ny organisering af
turnerings"udvalg"
Det hidtidige turneringsudvalg nedlægges, da den struktur ikke har virket hensigtsmæssigt
i praksis. JTU turneringsopgaver/ansvar varetages fra og med i dag i det daglige af Camilla
Petersen (JTU konsulent) bistået af Niels Emery fra Ålborg Tennisklub med JTU
formanden som den overordnet politisk turneringssansvarlige. ALLE henvendelser vedr.
turneringer rettes til Camilla på holdturnering@jtu.dk.

Nye holdturneringer indendørs
2018/2019
HEAD DTF Holdturnering inde 2018/2019
DTF holdturneringen ændre som bekendt struktur, da den nu opdeles i to adskilte
turneringer. En divisionsturnering for alle klubbens 1. hold og en ligaturnering for
klubbernes sekundære hold. Dette betyder at der er plads til flere hold i DTF-regi og
det er nu muligt at tilmelde nye hold. Mere information samt tilmelding findes på DTF
hjemmeside HER
JTU har anmodet DTF om snarest at komme med en tilsvarende information om den
nye holdstuktur fra og med udesæson 2019. I kan følge med i informationen på DTF
hjemmeside HER

JTU-FTU Holdturnering inde 2018/2019
Som noget nyt i år tilbyder Jyllands Tennis Union og Fyns Tennis Union 2-personers
holdturnering både for senior og junior, grundet den nye turneringsstruktur for DTF
samt klubbernes begrænsede tilgængelighed for indendørs haller.
Dette betyder at klubber med en enkelt indendørs tennisbane nu har mulighed for at
deltage i holdturneringen. Denne holdturnering er dog ikke kvalificerende til HEAD
DTF holdturnering, da DTF spiller med 4 personers hold.
JTU-FTU prøver ydermere i år at udbyde mixrækker både for senior og junior, så alle
kan have en mulighed for at deltage. Så skynd at tilmeld jer !
Indbydelser, spilledatoerne samt tilmeldingsblanketter findes på JTU’s hjemmeside
HER

Finalestævne
Juniorholdturnering ude 2018

Den 8. september afholdes der
finalestævne for junior-holdturneringen,
hvor der spilles om at vinde det Jyske
Mesterskab i junior-holdturnering ude
2018 for de forskellige årrækker. Det er
vinderne af henholdsvis den ene pulje og
anden pulje som møder hinanden.
Årrækkerne der er inviteret til at spille til
finalestævnet er: U12, U14 og U16 for
drenge og U12 og U16 for piger. Læs
mere om arrangementet HER
Så er du selv tennisspiller eller interesse
dig for tennis, så mød op som tilskuer i
Odder Tennisklub, så vi i fællesskab kan
få en god dag med en masse god tennis,
glade juniorer samt et godt arrangement.

Se alle nyheder her

Kommende begivenheder
8. September - Finalestævne for Juniorholdturneringen
13. September - Motionisttræf i Nordborg Tennisklub
15. September - Åbne Nordjyske Mesterskaber i Aalborg Tennisklub
16. September - Jysk Tennistour - Aalborg
16. September - Jysk Tennistour - Holstebro
16. September - Jysk Tennistour - Silkeborg

27. Oktober 2018 - 28. Marts 2019 - Holdturnering indendørs for Senior
27. Oktober 2018 - 15. Marts 2019 - Holdturnering indendørs for Junior

Se alle kommende begivenheder her
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