
Indbydelse til indendørs holdturnering 

2017/2018 – junior og skumtennis 

 

 
Til holdledere og klubledere i JTU-FTU  
 

Som noget nyt afholder JTU-FTU holdturnering for juniorer. Det vil blive afholdt i 
følgende rækker: 

- U10 til u16 kønsneutral Skumtennis (for mindre turneringsvante spillere) 
- U10 til u18 drenge og pigerækker. 

Der vil blive spillet i puljer med op til 6 hold pr. pulje. 

Matchformat: 
Kønsneutral skumtennis spiller med 4 spillere pr hold. Der spilles 4 singler og 2 

doubler pr. kamp. Hver spiller kan max spille 1 single og 1 double pr. kamp. Man kan 
stille med blandet drenge og pigehold eller rene drenge og pigehold. 

Øvrige rækker stiller med 2 spillere pr. hold. Der spilles 2 singler og 1 double pr. 

kamp. Her spilles der i både rene drenge og pige rækker. 

Match-afvikling: 

Det endelige spilletidspunkt fastsættes altid af hjemmeholdet, som er ansvarlig for at 
dette meddeles i god tid til modstanderen – min. 5 dage før matchen. 

Såfremt en klub ikke kan stille baner på den fastsatte termin, kan en match flyttes 

såfremt det accepteres af modstanderen. Flyttet match skal spilles inden næste 
spillerunde. Ansøgning om flytning af en match skal være skriftlig og sendes til 

holdturnering@jtu.dk. Ved flytning af en match tilrådes det at kontakte modstander 
og turneringsleder i god tid. 

Banestørrelse – skumtennis 

Der kan spilles på 2 forskellige slags baner. De nævnes her i prioriteret rækkefølge: 

- Badmintonbane med sænket net. Singler spilles til singlestregen og doubler 

spilles til doublestregen. Serven skal være inden for double servelinjen. 
- Orange bane med (evt. med sænket net.) 

Ranglister: 

Der skal indtastes ranglister for alle rækker – disse skal være tastet i: 
http://www.tennis.dk/htap.aspx senest 3 dage før første spillerunde.  

Bolde: 

I skumtennis spilles der med HEAD – 9 CM bolde i alle rækker. 

I alle øvrige rækker spilles der med Head Davis Cup eller Head ATP bolde. Boldene 
kan købes via www.coolsport.dk 

Resultatformidling: 

Resultater sker via HTIF resultatindberetning. Vejledning kan findes på hjemmesiden. 
Resultatkort til eget brug kan downloades fra hjemmesiden. Resultatet SKAL være 

indberettet senest dagen efter matchafvikling.  
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Vigtigt: 

- Alle enkelte kampe tæller 1 point – der spilles altså om 6 point i en holdmatch 

(Skumtennis) og 3 point i alle øvrige rækker. 

- Ved manglende indsendelse af rangliste inden 1. spillerunde vil en klub (udover 

ovenstående bøde) også blive dømt som taber af 1. runde. Klubben dømmes 
som taber af kampe indtil rangliste er indtastet. 

- Licensspillere er selv ansvarlige for deres licensnumre påføres resultatkortet, så 

de medtages ved indberetning af resultat. Der gives ikke point til licensspillere i 
skumtennis. Reglerne for tildeling af point følges DTF’s regler 

https://tennis.dk/wp-content/uploads/2016/02/DTF-Pointtildeling.pdf 

- Er der rækker med få deltagere, forbeholder JTU sig retten til at ligge flere 
rækker sammen. 

Årgange: 
Vær obs på at årgangene for holdturneringen skifter pr. 1. november således at 

årgangene er: 

U10: 2008 og 2009 
U12: 2006 og 2007 

U14: 2004 og 2005 
U16: 2002 og 2003 

U18: 2000 og 2001 

U8 spillere må gerne spille U10, U10 må gerne spille U12 osv, osv. 

Gebyr 

For hvert hold der er tilmeldt, vil klubben blive opkrævet 500 kr. Opkrævning vil ske 
efter holdene er blevet inddelt i rækker. 

Turneringsleder: 

Jyllands Tennis Union 

Mail: holdturnering@jtu.dk,  

Mobil:25 44 40 98  

 

Med venlig hilsen 
 

Holdturneringsudvalget 
Jyllands Tennis Union    
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