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TURNERINGEN  

§ 1. DELTAGELSE  

Stk. 1. Alle klubber under JTU/FTU og DGI, som er i stand til at kunne stille hold i 

overensstemmelse med nærværende reglements krav, kan deltage i turneringen. 

Stk. 2. Der er tilmelding til turneringen. Denne tilmelding skal være JTU i hænde på en 

dato fastsat af holdturneringsudvalget. 

JTU opkræver et indskud pr. hold for deltagelse i holdturneringen.  

Stk. 3. Jvf. særligt reglement (se JTU´s hjemmeside) er der mulighed for, at to eller flere 

klubber kan indgå holdfællesskaber. Der skal sendes ansøgning til JTU’s 

sekretariat om holdfællesskab senest den 1.marts/1.august gældende for den 

kommende sommer/vintersæson. Ansøgning fremsendes via formular til brug for 

holdfællesskab, som er at finde på JTU´s hjemmeside.  

Stk. 4. Deltagelse i veteran Jyllands/Fynsserien er for medlemmer af en klub under 

unionerne og DGI, der  

1. har bopæl i Danmark  

2. har været danske statsborgere, eller ikke er danske statsborgere, men 

statsborgere i et andet land, og som i en periode af mindst to år 

umiddelbart forud for det pågældende kalenderår har haft bopæl her i 

landet.     

3. er statsløse, men som i en periode af mindst to år umiddelbart forud for 

det pågældende kalenderår har haft bopæl her i landet  

4. tidligere har haft bopæl i Danmark og har opretholdt aktivt medlemskab 

i minimum 5 år af den klub, som man repræsenterer.   

 

§ 2. LEDELSE   

Stk. 1.  Turneringen administreres af JTU´s holdturneringsledelse, der er højeste 

myndighed og træffer afgørelser i alle sager vedrørende fortolkningen af dette 

reglement.  

Stk. 2. JTU´s holdturneringsudvalg behandler alle rettidigt indsendte protester. 
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§ 3. REGLER OG PROTESTER 

Stk. 1. Veteranhold spiller efter DTF’s spilleregler, dog spilles der således UDEN no-ad 

regel i både doubler og singler og et eventuelt 3. sæt spilles som matchtiebreak til 

10. ”Retningslinjer for tenniskampe uden dommer” er gældende. (Findes på sidste 

side i dette dokument) 

Stk. 2. Protester vedrørende nærværende reglement indsendes til JTU og skal være 

ledsaget af et depositum på kr. 500,-, der fortabes, hvis protesten ikke tages til 

følge. Der benyttes særlig blanket, som kan downloades fra JTU´s hjemmeside. 

Stk. 3. Der skal altid ved protest henvises til den paragraf, der protesteres i henhold til.   

Stk. 4. Fristen for indsendelse af protester er 10 dage efter den formodede overtrædelse 

har fundet sted.  

Stk. 5 En afgørelse af en protest fra JTU´s holdturneringsudvalg kan inden 8 dage efter 

JTU´s afgørelse appelleres til JTU´s appeludvalg, hvis afgørelse er endelig. 

§ 4. OVERTRÆDELSER OG SANKTIONER 

Stk. 1. Såfremt en klub 

➢ ikke betaler det i § 1 nævnte indskud inden fristens udløb, 

➢ ikke iagttager arrangørens ifølge § 23 påhvilende pligter, 

➢ ikke meddeler udsættelse af match til holdturneringslederen senest dagen 

efter matchen skulle have været afviklet, 

➢ ikke indberetter resultat i henhold til de udsendte retningslinjer fra 

holdturneringslederen, 

kan klubben idømmes en bøde på op til 500 kr. for hver overtrædelse. 

 

Stk. 2. Såfremt en spiller findes at have deltaget ulovligt på et hold – enten ud fra en af 

JTU på eget initiativ foretaget vurdering eller på baggrund af en protest behandlet 

af JTU – tabes alle kampe, der har haft den pågældende spiller som deltager, samt 

alle underliggende kampe i den pågældende kategori (single eller double). I dette 

tilfælde gælder 10-dages reglen (§3, stk. 4) ikke.  
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Stk. 3.  Såfremt et hold møder op uden 1 spiller i 2 spillerunder kan holdet udelukkes helt. 

Hvis et hold slet ikke møder op til en spillerunde, betragtes klubben som udeblevet 

og medmindre ganske særlige årsager af transport- eller helbredsmæssig karakter 

taler for det modsatte, udelukkes holdet fra turneringen. 

 I tilfælde af udelukkelse tabes alle klubbens matcher (også allerede spillede 

matcher) med den højest mulige score. 

Stk. 4. Såfremt en klub ikke indsender den i § 1, stk. 2, nævnte tilmelding på deltagelse 

ved fristens udløb, kan klubben udelukkes fra deltagelse i turneringen og betragtes 

som havende trukket sig fra turneringen efter nævnte frister. 

Klubber, der trækker sig fra turneringen efter de i § 1, stk. 2, nævnte frister for 

bekræftelse på deltagelse, hæfter for indskuddet i turneringen. 

Stk. 5. Øvrige forseelser behandles af JTU efter indberetning fra holdlederen og kan 

medføre tab af afviklet/udsat match og i værste fald udelukkelse fra turneringen. 

§ 5. TURNERINGENS SAMMENSÆTNING  

Stk. 1. Mesterskaberne spilles i følgende rækker: 

35/40+  Jyllands/Fynsserien 

45/50+  Jyllands/Fynsserien  

 55/60+  Jyllands/Fynsserien 

 65/70+  Jyllands/Fynsserien 

Stk. 2. I Jyllands/Fynsserien er det muligt for samme klub at have flere hold med.  

Stk. 3.  Kvalificerer en klub sig til oprykning eller til at spille oprykningsmatch, og 

klubben allerede har max antal hold placeret i den nærmeste højere række, går 

retten til oprykning eller til at spille oprykningsmatch videre til den nærmest 

følgende klub, der ikke i forvejen har max antal hold i den højere række. 
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§ 6. JYLLANDS/FYNSSERIEN  

Stk. 1.           Jyllands/Fynsserien aldersinddeling er som nedenstående: 

                  35/40 spillere skal kvinder fylde 35 år, mænd 40 år i pågældende kalenderår. 

                  45/50 spillere skal kvinder fylde 45 år, mænd 50 år i pågældende kalenderår. 

                  55/60 spillere skal kvinder fylde 55 år, mænd 60 år i pågældende kalenderår. 

                 65/70 spillere skal kvinder fylde 65 år, mænd 70 år i pågældende kalenderår. 

Stk. 2. Jyllands/Fynsserien består af op til 24 hold, som inddeles i geografiske puljer. 

Stk. 3. Vinderen af hver række benævnes som unionsmester.                      

                   Vinderen af Jyllands/Fynsserien rykker op i 1. division 

§ 7. MATCHPROGRAMMER    

Stk. 1. Matchprogrammerne fastsættes af JTU (med vejledende starttidspunkt). Inden 

hver sæson vil det være muligt at ændre starttidspunkt af hensyn til klubber med 

flere hjemmekampe samme spilledag.  

Starttidspunktet fastsættes af hjemmebaneklubben og skal af 

hjemmebaneklubben meddeles modstanderen senest 8 dage før kamp. 

For kampe på hverdage må ikke startes tidligere end kl. 17:00. 

En match kan ikke påbegyndes tidligere end kl. 9:00, dog ikke tidligere end, at 

modstanderklubben skal hjemmefra før kl. 8:00 for kampe i weekender og på 

helligdage. 

Disse tidspunkter er naturligvis kun gældende, såfremt der ikke kan nås til 

enighed klubberne imellem. 

For veterankampe med mere end km 100 i afstand, skal der spilles i weekenden 

(på de officielle reservedage), hvis klubberne ikke kan enes om andet. Hvis 

udeholdet har mulighed for at komme på den oprindelige spilledato (en hverdag), 

så er det denne dato der er spilletermin. Alle holdledere for veteranhold bedes 

derfor inden sæsonstart nærlæse program og fremsætte ønske om flytning til 

weekend spilledato senest 4 uger før oprindelig spilledato.   
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§ 8. MATCHFORMAT    

Stk. 1. 35/40+  

En match omfatter 6 kampe: 1 damesingle, 3 herresingler, 1 mixdouble, 

 1 herredouble. Min. 4 gennemførte kampe, ellers nederlag på 6-0. 

Her skal som minimum benyttes 1 dame og 3 herrer.  

 45/50+  

En match omfatter 6 kampe: 1 damesingle, 3 herresingler, 1 mixdouble, 

 1 herredouble. Min. 4 gennemførte kampe, ellers nederlag på 6-0. 

Her skal som minimum benyttes 1 dame og 3 herrer.  

 55/60+  

 En match omfatter 6 kampe: 2 herresingler, 2 mixdouble, 1 herredouble, 

 1 damedouble. Min. 4 gennemførte kampe, ellers nederlag på 6-0. 

Her skal som minimum benyttes 2 damer og 3 herrer. 

         65/70+   

En match består af 6 kampe: 2 herresingler, 2 mixdoubler, 1 herredouble, 

 1 damedouble. Min. 4 gennemførte kampe, ellers nederlag på 6-0. 

Her skal som minimum benyttes 2 damer og 3 herrer.      

Stk. 2. Alle singlekampe og doublekampe afgøres bedst af tre sæt, hvor de to første er 

tiebreak sæt ved stillingen 6-6, mens et evt. tredje og afgørende sæt afgøres med 

en matchtiebreak.      

Stk. 3. En kamp, der vindes på "walk over", noteres som 6-0 6-0 w.o.  

Stk. 4. Såfremt en spiller må opgive under en kamp, tæller de af ham vundne partier/sæt 

med til en kortest mulig sejr for modspilleren. En spiller, der må opgive at 

færdigspille en single eller double, kan ikke deltage mere i denne holdkamp.  

Stk. 5. En spiller kan i samme holdmatch spille to kampe, men kun én kamp i hver 

kategori.  
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§ 9. AFGØRELSE AF PLACERINGER   

Stk. 1. Pointtildeling i den enkelte række offentliggøres i forbindelse med 

offentliggørelse af spilleplaner. 

Stk. 2. Det hold, der ved et puljespils afslutning har flest point, vinder den pågældende 

pulje. Dog placeres et hold, der har vundet/tabt alle holdkampe, altid 

bedst/dårligst, uanset at et andet hold har opnået flere/færre point i puljen. 

                Har to eller flere hold opnået samme antal point afgøres placeringen ved bedste 

difference mellem antallet af vundne og tabte:  

                1) sæt (i alle puljekampene) 

                 2) partier (i alle puljekampene)  

                 Afgøres spørgsmålet ikke herved, placeres holdene efter resultaterne i de(n) 

indbyrdes holdkamp(e) ved bedste difference mellem vundne og tabte:  

  3) matcher  

                 4) sæt 

               5) partier 

Stk. 3. Et hold, som enten udebliver eller som ikke har stillet fuldtalligt op to gange, kan 

ikke rykke op. 

MATCHBETINGELSER   

§ 10. HOLDSAMMENSÆTNING   

Stk. 1. Klubber, der deltager med flere hold i Jyllands/Fynsserien skal til enhver tid 

anvende sine højest rangerede spillere på hold 1.               

Singlerækkefølgen skal være den samme i hele turneringen. 

I slutspilsmatcherne kan et hold kun medtage spillere, der har deltaget på holdet i 

mindst to holdmatchrunder.    

Ingen spiller kan deltage på to forskellige hold i samme spillerunde. Det vil 

sige 2 hold, der i det oprindelige program (før kampflytninger) er programsat til 

en dato i samme uge.    
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Stk. 2. For klubber, der både har hold i 1. division og Jyllands/Fynserien gælder 

følgende: ”De 2 øverste damespillere og 4 øverste herrespillere på ranglisten til 

1. division, må ikke spille for andre veteranhold, heller ikke i andre 

alderskategorier". 

 

§ 11. BOLDE     

Stk. 1. Alle holdkampe afvikles med enten ”HEAD TOUR DTF”-bolde eller ”HEAD 

PRO”-bolde. Hjemmeholdet bestemmer boldmærket.  

Boldene kan købes gennem JTU’s sponsor coolsport gennem klubportalen 

http://klubber.coolsport.dk   

Holdkaptajnen fra udeholdet kan min. 5 dage før rette henvendelse til 

modstanderen, og få oplyst hvilken bold der spilles med. 

Stk. 2. Alle kampe i veteranrækkerne afvikles med 4 nye bolde pr. 2 kampe (der kan altså 

spilles 2 kampe med 4 bolde). 

§ 12. BANER  

Stk. 1. Arrangørklubben stiller spilleklare og reglementerede baner til rådighed jvf. 

DTF’s spilleregler § 1. Følgende bør være til rådighed i nødvendigt omfang på 

alle matchbaner: Tællekugler, stole/bænke til spillere, rådgivere og skraldespand. 

På grusbaner tillige koste, linjefejere og vandingsudstyr. 

Stk. 2. Alle kampe skal, såfremt klubben råder over det, spilles på grus. 

Såfremt klubben råder over forskellige underlag og der opnås enighed 

holdkaptajnerne imellem om at benytte forskellige underlag, har udeholdet ret til 

at bestemme hvilke(n) kamp(e), der startes med på ikke-grusbaner.  

Stk. 3. Såfremt der ikke spilles på grus, skal gæstende hold, såfremt dette ønskes, tildeles 

minimum en af matchbanerne (som ikke er grus) en time før matchstart til 

træningsbrug. Ved brug af forskellige underlag skal disse være tilgængelige for 

gæstende hold en time før matchstart på pågældende baner. 

about:blank
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§ 13. BEKLÆDNING  

Stk. 1. Spillere skal være iklædt passende og almindelig accepteret tennistøj og –udstyr, 

herunder skal ketcher opfylde retningslinjer herfor.  

 

§ 14. ARRANGEMENTET  

Stk. 1. Omklædnings- og badefaciliteter, toiletter samt opholdsrum skal i nødvendigt 

omfang være til rådighed for spillere, ledere og tilskuere. 

Stk. 2. Mad (smørrebrød, sandwich eller lignende) inkl. drikkelse bør tilbydes gæstende 

hold uden betaling. 

 

MATCHAFVIKLING  

§ 15. HOLDOPSTILLINGER   

Stk. 1. Holdkaptajnen afleverer underskrevet holdopstillingskort, indeholdende navnene 

på singlespillere og doublekonstellationer samt eventuelle reserver, til 

modstanderens holdkaptajn senest 15 minutter før afviklingen af hver match, 

medmindre andet aftales mellem de to holdkaptajner senest dagen før matchen. 

Stk. 2. Doublerne kan sammensættes frit.  

Stk. 3. Der stilles fuldt hold (se § 8 stk. 1). Kun spilleklare personer kan påføres 

holdopstillingskortet. Ved spilleklar forstås alene spillere, der på matchdagen 

hverken er syge eller skadede i en sådan grad, at der er tvivl om, hvorvidt de kan 

gennemføre en hel kamp. 

§ 16. INDSÆTTELSE AF RESERVER  

Stk. 1. I tilfælde af afbud (udeblivelse) eller forfald under en match (ikke under en 

påbegyndt kamp) træder en reserve ind som henholdsvis 1. damesingle og 3. 

herresingle, mens de øvrige spillere i vedkommende række rykker en plads op.  
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En reserve kan ikke være højere rangeret end de på holdopstillingskortet anførte 

spillere. Reserver, der tages ind på holdet i løbet af sæsonen, skal oprettes i 

holdturneringsprogrammet senest samme dag, som holdmatchen afvikles. 

 

§ 17. SPILLEPLAN OG MØDETID  

Stk. 1. Kampene skal altid afvikles i rækkefølge inden for de enkelte kategorier, startende 

oppefra styrkemæssigt. Derudover kan praktiske hensyn som flere hjemmekampe 

i samme klub, antal ledige baner og andet tilsige en anden rækkefølge, hvorfor 

dette også giver mulighed for at aftale anden rækkefølge. 

Stk. 2. Såfremt gæstende hold har accepteret brugen af forskellige underlag jvf. § 12, stk. 

3, bestemmer det gæstende hold hvilke singlekampe, der afvikles på hvilke baner, 

idet det således skal iagttages, at singlekampe afvikles på faste baner, mens 

doublekampe sættes i gang på 1. ledige bane - dog kan der aldrig laves om på 

førnævnte princip for rækkefølgen af kampene.  

Såfremt to baner med forskelligt underlag er klar ved igangsættelsen af 

doublekampe, bestemmer gæstende hold placeringen af disse. 

Stk. 3. Spillerne skal om nødvendigt kunne være til rådighed fra matchens starttidspunkt, 

dog kan en spiller aldrig diskvalificeres før 15 min. efter at pågældendes kamp er 

kaldt ud (en kamp kan kun kaldes ud, såfremt der er en ledig kampbane). 

§ 18. RÅDGIVNING    

Stk. 1. Under en match må der rådgives på alle baner.  

Rådgivning kan kun ske i pauser ved sideskift og skal i givet fald foretages af den 

samme person under en hel kamp. Der må ikke rådgives under tiebreak.  

Holdkaptajnerne oplyser forud for matchstart til modstanderens holdkaptajn 

navne på de pågældende rådgivere.  

Rådgivere, der ikke er oplyst modstanderens holdkaptajn før kampstart, kan ikke 

anvendes.  
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§ 19. SPIL OG AFBRYDELSER   

Stk. 1. Matcher i alle rækker spilles udendørs. Såfremt en eller flere kampe ikke kan 

afvikles udendørs, kan der med accept fra begge holdkaptajner spilles indendørs, 

hvilket skal aftales inden matchstart. 

 

Stk. 2. Hvis en spiller er nødsaget til at trække sig fra en match, eksempelvis grundet en 

skade, udelukkes spilleren fra yderligere spil i den pågældende holdkamp uanset 

grunden hertil. Der kan indsættes en reserve i stedet for spilleren i en ikke 

påbegyndt kamp. 

I tilfælde af afbud, udeblivelse, skade eller sygdom under en holdkamp kan der i 

ikke påbegyndte matcher indsættes en reserve. Kun reserver, der allerede er påført 

på holdopstillingskortet, kan benyttes. Der kan ikke indsættes reserver i allerede 

påbegyndte matcher. 

I double indsættes substitutten altid på den samme plads på kampkortet, som 

spilleren, der erstattes, var placeret på. Hvis ingen af doublerne er påbegyndt, når 

substitutten indsættes, rangeres den ændrede doubleopstilling i henhold til 

reglerne. 

Stk. 3. Såfremt en match ikke kan færdigspilles på matchdagen, skal der spilles den 

førstkommende weekend, enten lørdag eller søndag og i tilfælde af dårligt vejr 

der, skal efterfølgende onsdag benyttes, hvis det ikke i forvejen er holdkampdag.                 

I så fald skal resultaterne fra de allerede afviklede kampe gælde, og de eventuelt 

påbegyndte kampe fortsættes med de samme spillere fra det punkt, hvor kampene 

blev afbrudt. I de kampe, der ikke er påbegyndt, har en klub i tilfælde af forfald 

lov til at benytte andre deltagere end de til matchdagen opgivne spillere under 

hensyntagen til § 10, stk. 1.   

Ny dato for en udsat match skal af hjemmeholdets holdkaptajn straks påføres 

holdkortet på turneringsprogrammet under noter. 

§ 20. PAUSE MELLEM SINGLE OG DOUBLE   

Stk. 1. En spiller har ret til en pause på max. 20 min. mellem 2 kampe. 
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§ 21. GENNEMFØRSELSE AF EN MATCH  

Stk. 1. Alle kampe i en match skal gennemføres - eller i det mindste påbegyndes. En 

kamp skal gennemføres, medmindre en spiller skades eller lignende. 

 

Stk. 2. En spiller, der er opført på holdkortet, skal altid fuldføre matchen, medmindre 

sygdom eller tilskadekomst forhindrer dette eller vedkommende grundet 

udsættelse af matchen er forhindret jvf. § 19, stk. 2. 

Stk. 3. Såfremt en klub ikke tilstræber at gennemføre alle kampe, foretager 

modstanderens holdkaptajn indberetning til JTU, jvf. § 4, stk. 3.            

Stk. 4        Såfremt en klub slet ikke møder op eller møder op manglende to eller flere spillere         

til en holdkamp, betragtes klubben som udeblevet, og medmindre ganske særlige 

årsager, (af fx transport- eller helbredsmæssig karakter), taler for det modsatte, 

kan holdet udelukkes fra turneringen.  

§ 22. RESULTATFORMIDLING   

Stk. 1. Indrapportering af resultater senest dagen efter matchens afvikling.  

Det er hjemmeholdets holdkaptajn der indberetter resultatet i DTF Tournament 

Software https://dtf.tournamentsoftware.com/Home  

Bemærk, at spillere der ikke har været til stede under matchen, aldrig må påføres 

resultatkortet. 

§ 23. ARRANGØRENS PLIGTER  

Stk. 1. Kontakte modstanderens holdkaptajn minimum 8 dage før match for at aftale 

spilletidspunkt, matchafvikling, baner og øvrige praktiske forhold i forbindelse 

med matchen. 

Stk. 2.  Sørge for hele arrangementet for vedkommende match, (faciliteter, fortæring 

m.v.) jvf. § 14. 

Stk. 3.  Sørge for bolde til alle kampe jvf. § 11. 

Stk. 4. Sørge for klargjorte baner jvf. § 12.  

 

about:blank
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Stk. 5. Sørge for at aftale matchens afvikling med modstanderens holdkaptajn forud for 

matchen. 

Stk. 6. Indsende meddelelse om aflysning/udsættelse af match samt nyt matchtidspunkt 

straks efter dette er besluttet og senest dagen efter matchen skulle have været 

afviklet. 

 

Stk. 7. Sørge for indrapportering af resultat i Tournament Software senest dagen efter 

matchens afvikling. 

§ 24. RETNINGSLINJER FOR 

TENNISKAMPE UDEN DOMMER  

Langt de fleste tenniskampe spilles uden dommer og uden referee.  

Hvis der er tale om en holdmatch, vil der være en holdkaptajn tilstede, men ofte er det en 

spillende holdkaptajn. Derfor er den mest almindelige situation, at spillerne selv må håndtere 

alle afgørelser.  

I de tilfælde skal nedenstående retningslinjer følges:  

➢ Man dømmer hver især på sin egen banehalvdel og deltager kun i 

domsafgørelser, hvis den anden spiller anmoder om det. Det gælder alle 

situationer, f.eks. også om en bold har ramt jorden to gange. Dog kan begge 

parter dømme net i serven, da nettet er fælles.  

➢ Ingen andre end spillerne må blande sig i afgørelserne.  

➢ En bold er inde, med mindre man er sikker på, at den klart er ude. Hvis der er 

tvivl, om en bold er inde eller ude, er den pr. definition inde. Omspil bør undgås.  

➢ En bold, som returneres, er dermed godkendt som inde, dog accepteres 

”refleksreturneringer”, hvis der umiddelbart efter slaget kaldes ude/fejl. Spillet 

skal dog standses umiddelbart. Spiller man videre, accepteres bolden som 

værende god.  

➢ På grusbaner kan et boldmærke dog inspiceres efter et vinderslag, eller når spillet 

er stoppet.  

➢ Hvis en spiller på en grusbane er usikker på modstanderens kald, kan han/hun 

bede modstanderen om at vise mærket. Spilleren kan derefter gå ned på 

modstanderens banehalvdel for at se mærket.  
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➢ Hvis en spiller sletter et mærke på grus/visker det ud, afgiver spilleren 

automatisk pointet, og modstanderen vinder som følge heraf pointet.  

➢ Hvis en spiller kalder en bold ude og efterfølgende må erkende, at bolden var 

god mister spilleren pointet.  

➢ Hvis spillet forstyrres af f.eks. en bold der triller ind på banen, skal spillet 

afbrydes så snart den ene part anser sig for generet. Dette gøres ved at kalde 

”let”. Pointet skal herefter spilles om. Hvis man trods det forstyrrende element 

spiller videre, har man accepteret forstyrrelsen som betydningsløs og kan ikke 

kræve omspil, når pointet er færdigspillet. Serveren har ansvaret for at annoncere 

point stillingen, og meddeler stillingen højt og tydeligt før hvert point. Hvis der 

alligevel er uenighed om stillingen, skal man gå tilbage til den seneste stilling, 

som begge parter var enige om. 
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