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»You only live 

once but you 

get to serve 

twice.« 

- Unknown 

KLUBBEN I FOKUS   

 Aktiviteter i JTU & DTF 

 Tilbud i JTU & DTF 

 Tjek kalenderen  

 WWW.JTU.DK  

JTU strækker sig langt for dit tennisspil 

I denne pjece beskrives, i udvalg, JTU og DTF’s aktivitets-

oversigt i det jyske for 2017.  

JTU’s kerneprodukt er turnering og specielt holdturnering. I år 

har vi udvidet turneringstilbudene for seniorspillere, og på juni-

orsiden har vi fokus på at udbyde stævner.  

JTU TENNISKONSULENT— THOMAS JACOBSEN  

Har du spørgsmål, har din klub brug for hjælp, inspiration, 

træning eller andet, så kontakt vores dygtige tenniskonsulent 

Thomas Jacobsen på thomas@jtu.dk eller telefon 2544 4098.  

Han er parat til at hjælpe dig og din klub til flere gode tennis-

aktiviteter.  

TENNISAKTIVITETER—SE PÅ HJEMMESIDEN 

2017 bliver et spændende tennisår. Der er mange forskellige 

tennis-aktiviteter i tenniskalenderen, som du finder opdateret 

på JTU’s nye hjemmeside www.jtu.dk  og lidt i denne pjece.  

 

WWW.JTU.DK 



DOUBLETURNERING OG DTF CUP  

JTU har indledt et samarbejde med dele af DGI om at udbyde en 

4-personers DOUBLE turnering og en 2-personers turnering.  

Ambitionen er, at mange klubber deltager, så der bliver kort afstand 

til gode og jævnbyrdige kampe. Derfor, kan alle JTU- og DGI-klubber 

i hele Jylland deltage gratis i 2017.  

FLEKSIBEL TURNERING 
Det nye turneringstilbud er fleksibelt på den måde, at det er op til 

klubberne at planlægge afviklingen af kampene, indenfor en given 

tidsramme. Der skal spilles 4-6 spillerunder i sommerperioden og et 

afsluttende slutspil sidst på sommeren, hvor de jyske mestre kåres. 

4 PERSONERS DOUBLETURNERING 
4 personers doubleturnering spilles med i alt fire doubler, således at 

hver spiller på et hold spiller to doubler.  

2 PERSONERS TURNERING - DTF CUP 
2 personers turneringen er DTF-cup, hvor 2-personershold spiller én 

double og to singler.   

MOTIONS– OG KONKURRENCERÆKKER 
Der spilles i to rækker, en motions- og en konkurrencerække.  

Konkurrencespillere har spillet jævnligt igennem flere år og kan delta-

ge på serieniveau i JTU. Denne række afvikles som en del af DTF 

CUP. Motionsrækken er for spillere, der har spillet i et par år og er 

nogenlunde sikre i slagene.  

Alle turneringer udbydes i dame-, herre– og mixrækker 

TILMELDING 

Du tilmelder dig ved at benytte formularen inde på JTU’s hjemme-

side, www.jtu.dk under holdturneringer, hvor du også kan læse mere. 

Hold-
turnering i 
JTU 
JTU har sin traditionsrige holdturne-

ring, Denne er adgangsgivende til 

DTF’s holdturnering.  

Herrer spiller i JTU regi med hold på 

fire personer. Der spilles 4 singler 

og to doubler.  

Damer spiller med 2-personershold. 

Der spilles to singler og én double.  

Der spilles i Jyllandsserie og serie 1 

og 2 for damer. For herrespillere er 

der også serie 3.  

Kampene spilles på udvalgte lørda-

ge. Disse fremgår af JTU’s hjemme-

side.  

Der spilles om op– og nedrykning. 

Oprykning fra Jyllandsserien er til 

DTF turneringsniveau.  

Der er også en holdturnering for 

Juniorspillere 

Du kan læse mere om holdturnerin-

ger på JTU’s hjemmeside 

www.jtu.dk under holdturnering.  

Du kan også læse mere på DTF’s 

hjemmeside www.tennis.dk 

JTU’s HOLDTURNERING 

Holdturnering 

http://jtu.dk/jtu/index.php/spiller/holdturnering/holdturnering-udendors


HEAD Tennis-
skole & skole-
tennis 

HEAD Tennisskole/CAMP er 
en aktiv ferie med oplevelser, 
sjove udfordringer og mulig-
hed for at få nye venner.  

Tennisskoler foregår typisk i 
skolernes sommerferie og er 
for børn i alderen 6-15 år. 

Fra HEAD og DTF modtager 
klubben t-shirts, Play & Stay 
bolde og en udførlig manual, 
der inspirerer til gode tennis-
dage på anlægget.  

Har din klub lyst til at afholde 
en HEAD-Tennisskole, så 
kontakt DTF konsulent Micha-
el Østergaard på mail 
moh@tennis.dk eller telefon 
6022 0474  

Det er også muligt at kontakte 

JTU-konsulent Thomas Ja-

cobsen på thomas@jtu.dk 

eller telefon 2544 4098  

Læs mere om HEAD Tennis-

skole på DTF hjemmeside 

www.tennis.dk 

Glade juniorspillere til Jysk Tennis Tour 2016  

JYSK TENNISTOUR  
Gode tennisoplevelser for juniorspillere i hele Jylland  

I JTU planlægger vi at udbyde en tennistour med diverse stævner. I løbet af foråret 

vil JTU-konsulent Thomas Jacobsen og DGI-konsulent for Midt, Vest og Nord Tho-

mas Munk, kontakte klubber, for at høre om interessen for at afvikle junior tennis-

stævner. Planen er, at der skal være mulighed for at tilmelde sig stævner i hele 

Jylland, i 2017-sæsonen.   

STÆVNER 
Jysk TennisTour er for juniorspillere, som IKKE er øvede turneringsspillere. Det er 

en målsætning for stævnerne at tilstræbe jævnbyrdige kampe.  

Ved hvert stævne udbydes 2 eller flere rækker. Rækkerne er inddelt efter boldtype 

(Orange, grøn eller gul) og evt. køn (drenge/piger).  

Da spillerne er inddelt efter niveau (boldtype), og puljerne sammensættes efter 

resultater undervejs, bliver kampene længere og mere jævnbyrdige.  

INTERESSERET I AT AFHOLDE ET STÆVNE? 
Er der i din klub interesse for at afholde et stævne, kan du kontakte enten JTU-

Thomas eller DGI-Thomas. De vil hjælpe med at arrangere stævnet, evt. finde in-

struktør til at afvikle stævnet og sende en stævnemanual.  

Thomas JTU kan kontaktes på 2544 4098 og thomas@jtu.dk 

Thomas DGI kan kontaktes på 5141 8866 og thomas.munk@dgi.dk  

mailto:thomas@jtu.dk
mailto:thomas.munk@dgi.dk


Kontakt os 

Ring til os for at få flere 

oplysninger om vores tje-

nester og produkter   

JTU Konsulent Thomas 

Jacobsen  

2544 4098  

thomas@jtu.dk  

 

 

 

 

Besøg os på internettet: 

www.JTU.dk  

JTU KONSULENT 

Den 1. april 2017 ansatte JTU Thomas Jacobsen som 

konsulent.  

Thomas har fokus på at understøtte og afholde aktiviteter i 

de jyske tennisklubber. I  2017 har Thomas særligt fokus 

på udvikling af aktiviteter og træning for juniorspillere.  

JTU INSPIRATIONSDAG—EKSEMPEL 
Som klub i JTU har du mulighed for at få JTU konsulent 
Thomas ud til en inspirations- og træningsdag. Dagens for-
løb sammensættes i samarbejde mellem klubben og Tho-
mas, så dagen er tilpasset klubbens behov.   

Et eksempel på muligt forløb kan se således ud: 

Kl. 12 -16           Skoletennis med elever fra den nærlig-
gende skole 

Kl. 16-18            Træning for klubbens juniorer evt. talenter 

Kl. 18-20            Træning for klubbens motionsspillere eller 
turnerings         -spillere. 

Prisen for at få Thomas ud til en inspirations- og trænings-
dag er 1200 kr. for seks timer, og 1500 kr. for 8 timer. Pri-
sen er inklusiv kørsel.  

Vi opfordrer klubberne til at gøre brug af tilbuddet og sørge 

for, at dagen også anvendes til hyggeligt og socialt sam-

vær i klubben. 

KLUBUDVIKLING 
Under Bevæg dig for livet (BDFL) samarbejdet mellem 

DTF/JTU og DGI tennis, har I som klub mulighed for at 

indgå en Vækstaftale og dermed et klubudviklingsforløb. 

Kontakt klubudviklingskonsulent Lars Elkjær på 

lars@jtu.dk, hvis du vil høre mere.  

JTU  


