
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JTU Holdturnering udendørs 2017. 
 
Indbydelse og relevante informationer. 
       
       
 

 
 

 
Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen af at tilbyde DGI junior og JTU´s 
klubber deltagelse i holdturneringen. På nedenstående sider kan du læse mere om: 
 

 
 Rækker i JTU´s holdturnering  

 Tilmelding og tilmeldingsfrister 
 Licens 
 Ranglister 

 Juniorårgange 2017 
 Spilledatoer og tidspunkter 

 Matchformat i rækkerne 
 Tidsplan for udsendelse af program 

 Resultatindberetning 
 Kvik guide til holdkaptajner 
 Reglement 

 Gebyr for deltagelse 
 Bolde 

 Holdturneringsudvalg 
 Dokumenter - holdturnering 2017 
 Protester JTU´s holdturnering 

 Spørgsmål til JTU 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
Rækker i JTU´s Holdturnering: 

Holdturneringen udbydes i veteran, senior og junior rækker. Se omstående sider.  
Alle rækker er med max 6 hold i hver pulje, dermed 5 spillerunder og derefter evt. 
slutspil. 

 
Juniorrækker bliver med afsæt i følgende: 

Jyllandsserie: 2 personers hold - (drengehold og pigehold) 
Regionsrække: 2 personers hold – (drengehold eller pigehold)  
 

 
Forbehold i forhold til puljeinddeling i juniorrækker: 

I forhold til regionsrækken for juniorer, forbeholder JTU sig retten til at slå årgange 
sammen. Det vil således i langt overvejende grad være det geografiske hensyn der 

vil være udslagsgivende for puljeplanen. Vi opfordrer derfor til, at mange klubber 
tilmelder sig regionsrækken.  
 

 
Tilmelding og tilmeldingsfrister: 

Lukkede veteranrækker:  Tilmeldingsfrist den 8. marts 
Lukkede seniorrækker:   Tilmeldingsfrist den 8. marts 
Åbne seniorrækker:   Tilmeldingsfrist den 1. maj 

Åbne veteranrækker:   Tilmeldingsfrist den 1. maj 
Junior rækker – fri tilmelding:  Tilmeldingsfrist den 1. maj 

 
Lukkede rækker er følgende:  
Herre: Jyllandsserien, Serie 1 og 2. Damer: Jyllandsserie og Serie 1. Veteran: Elite  

Åbne senior og veteranrækker: 
Herre: Serie 3, Damer: Serie 2, Veteran region 40+, 50+, 60+, 70+ og MIX 

 
NB! ALLE HOLD I LUKKEDE RÆKKER SKAL BEKRÆFTE TILMELDING 
FORMELT VIA TILMELDINGSSEDDEL INDEN DEN 8/3-2016! 

 
Tilmelding skal som udgangspunkt sendes som vedhæftet dokument via mail til 

holdturnering@jtu.dk – alternativt med post til:  
Jyllands Tennis Union, Øster Sundby vej 53, 9000 Aalborg. 
 

Ved tilmelding bruges tilmeldingsblanket JTU udendørs Holdturnering 2017 – 
medsendes og er at finde på hjemmesiden.  

 
Ps. Ved ekstra ordinær oprykning, tages der fra de serie 3(H) eller serie 2(D) som 
er tilmeldt ved programlægning. 

 
 

Licens: 
Der er ikke krav om licens i nogle af JTU´s rækker i holdturneringen. Dog kan man 
opnå point til DTF´s rangliste, hvis man møder en anden licensspiller. Det er altid 

spillernes/holdkaptajnens ansvar at få påført licensnumre på resultatkort.  
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Ranglister: NYT 

Ranglister skal indtastes i alle lukkede rækker– altså i følgende rækker: Senior: 
Herrer: Jyllandsserien, serie 1 og serie 2 

Damer: Jyllandsserien og serie 1 
Veteran: 40+ Elite, 50+ Elite, 60+ Elite og 70+ Elite 
Junior: Jyllandsserien U10, U12, U14 og U16 

 
Ranglister skal indtastes senest den 17. maj på: 

http://legacy.tennis.dk/htap.aspx  Der kan indtastes revideret rangliste for 
efteråret – fra 1/7 til 7/8.  

 
 
 

Junior årgange 2017: 
Følgende årgange hører til respektive rækker: 

U10 – årgang 2007 og yngre 
U12 – årgang 2005 og 2006 
U14 – årgang 2003 og 2004 

U16 – årgang 2001 og 2002 
 

 
Spilledatoer og tidspunkter: 
 

Seniorer:  
20/5,  27/5, 17/6, 19/8, 26/8– Evt. Slutspil 2-3/9 + slutspil til 2. div. 9/9 

 
Mix: 
19/5, 27/5, 16/6, 18/8, 25/8 - Evt. Slutspil 2-3/9 

 
Juniorer:  

14/5, 28/5, 18/6, 20/8, 27/8 - Evt. finaler 9/9  
 
Veteraner:  

31/5, 7/6, 14/6, 21/6, 9/8, 16/8 – Slutspil 2-3/9  ALTS og Århus 1900  
 

  
 
 

Tidspunkter for kampe:  
Vejledende tidspunkter vil blive anført på spilleplaner, men udgangspunktet er at 

HJEMMEHOLDET altid vælger starttidspunkt. Således bedes klubber også gennemgå 
program for sammenfald med flere hjemmekampe og dermed sikre start på 
forskudte tidspunkter i dagens løb.  

Vejledende start tidspunkt for seniorer og juniorer: Mellem kl. 10 og kl. 13 
Vejledende start tidspunkt for veteraner og mix: Kl. 17 

 
 



 
Matchformat i rækkerne for: 

 
Alle seniorrækker: 
 

Herre: 6 kampe – 4 herresingler, 2 herredoubler 
 

Damer: 3 kampe – 2 damesingler, 1 damedouble 
 
Mix: 6 kampe – 2 herresingler, 2 damesingler, 2 mixdoubler  

 
Alle juniorrækker: 

 
3 kampe – 2 singler, 1 double 

 
Veteranrækker: 
 

Elite 40+, 50+ og 60+  
8 kampe - 1 damesingle, 3 herresingler, 1 mixdouble, 2 herredubler og 1 

damedouble 
Elite 70+ 
2 herresingler, 2 herredoubler, 1 damedouble og 2 mixdoubler 

Region 40+ og 50+  
6 kampe - 1 damesingle, 3 herresingler, 1 mixdouble, 1 herreduble 

Region 60+ og 70+ 
6 kampe - 2 herresingler, 2 mixdouble og 1 herredouble og 1 damedouble. Min. 4 
gennemførte kampe, ellers nederlag på 6-0 

 
 

Tidsplan for program: 
Ligges løbende ind på: http://www.tennis.dk/htap.aspx og kan efter nedenstående 
datoer, være færdigbehandlet: 

 Lukkede rækker senior og veteran –den 15. april 
 Åbne rækker senior – den 9. maj 

 Åbne rækker veteran - 9. maj 
 Juniorrækker –  den 9. maj 

 

 
Resultatindberetning: 

Indberetning af resultater til ALLE kampe i JTU´s holdturnering vil være via DTF´s 
resultatindberetning på: http://legacy.tennis.dk/htap.aspx 
Vejledning til dette fremsendes særskilt.  

 
 

 
 
Kvik guide til holdkaptajner: 

JTU udarbejder en ”kvik guide” til holdkaptajner, måske specielt målrettet nye 
holdledere og forældre (holdledere for juniorhold). Denne guide annonceres på 

hjemmesiden senest den 1. maj.  
 



 
 

 
Reglement: 
Revideret reglement for JTU´s holdturnering vil være at finde på JTU´s hjemmeside 

senest den 1. maj.  
 

 
 
Gebyr for deltagelse pr.hold: 

 
Jyllandsserie herrer og Elite veteran   kr. 500,- 

Damer og junior     kr. 250,- 
Serie 1 – 3 (Herre), Mix, veteran region   kr. 350,- 

       
Indskud opkræves senere.  
 

 
 

Bolde: 
Der er frit valg mellem Head Pro/Head ATP i alle JTU´s officielle turneringer - altså 
dermed også i alle holdkampe i JTU-regi. Hjemmeholdet bestemmer bolden, 

holdkaptajnen fra udeholdet kan min. 5 dage før rette henvendelse til 
modstanderen, og få oplyst hvilken bold der spilles med. Bolden kan købes hos 

vores samarbejdspartner på: www.coolsport.dk  
 
 

 
Holdturneringsudvalg: 

Turneringsleder: Lene Steffensen 
Udvalgsmedlemmer: Johannes Park Skak , Niels Emery og Benjamin Ejlersen. 
 

Dokumenter - holdturnering 2017: 
Alle dokumenter til brug for JTU´s holdturnering vil være at finde på hjemmesiden 

senest den 1. maj under fanen ”Holdturnering” 
 
Protester JTU´s holdturnering: 

Eventuelle protester i forhold til JTU´s holdturnering skal indgives via mail på 
protestblanket, som er at finde på hjemmesiden.  

Protester skal indsendes til info@jtu.dk  
En protest kan appelleres til JTUs appeludvalg 
 

 
Spørgsmål til JTU: 

 
Spørgsmål efter turneringsstart rettes til: 
 

Lene Steffensen på tlf. 23 84 63 84 eller e-mail: holdturnering@jtu.dk  
Veteran: Niels Emery 30489388 eller mail:  jtuholdturnering@gmail.com 

 
Med venlig hilsen 
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 JTU´s Holdturneringsudvalg 


