
 

 

 

 

 

 

 

Jyske mesterskaber 

Indendørs 2017 

Senior og Junior 
 

 

Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen til at kunne indbyde til 

JYSKE MESTERSKABER I TENNIS indendørs 2017 

SPILLEDATOER STED RÆKKER RUNDER 

Den 06.-08. januar   Skovbakken U16 & U18 piger og drenge Indledende 

Den 13.-15. januar  Randers U12 piger og drenge Indledende 

Den 13.-15. januar Kolding U14 piger og drenge  Indledende 

Den 13.-15. januar Skovbakken Senior Indledende 

Den 13.-15. januar Århus 1900 Veteran Indledende og finaler 

Den 21. januar  Århus 1900 Senior og Junior – alle rækker Finaler 

 

TILMELDING – sidste tilmeldingsfrist – 7. december 

 

RÆKKER 
PIGE 

SINGLE 

DRENGE 

SINGLE 

PIGE 

DOUBLE 

DRENGE 

DOUBLE 
Format 

U12-U18 x x x x 
Cup, ingen bonus 

Senior x x x X 
Cup, ingen bonus 

 Spillere uden licens eller spillere uden points (eller få points) deltager i B-rækken. 

 I tilfælde af få tilmeldinger kan A – og B-rækken sammenlægges. 

 For gennemførelse af en række skal der være mindst 4 deltagere/par tilmeldt. 

 Turneringen er kun åben for spillere, som er medlem af en klub under JTU. 

 Spillerne hæfter for turneringsindskud, når lodtrækning er foretaget. Indskud opkræves 

via klubberne. 

 Gebyr for deltagelse er kr. 300,- (dækker både single og double). Deltager du kun i 
double betales kr. 150,-  

 Der spilles med Head bolde. 

 Alle doubler spilles med matchtiebreak og ”No-Add” ved stillingen A-40. 

 Hvis der er mange tilmeldte, så benyttes fredagen (tidligst start kl. 16.00). 

 ALLE informationer om JM Veteran – se JTU hjemmeside her: 
http://www.jtu.dk/Calendar.aspx?e=650  

http://www.jtu.dk/Calendar.aspx?e=650
http://www.coolsport.dk/


 

 

TILMELDING – sidste tilmeldingsfrist – 7. december 

Fair Play 

JTU og SPORTMASTER 
støtter fairplay.  

 
Derfor udloddes der på 

alle spillesteder et 

gavekort til en spiller 
som udviser fairplay – 
både på og udenfor 

banen.  
 

Gavekortet er 
sponsoreret af 

SPORTMASTER 

Alle tilmeldinger til Jyske Mesterskaber 

Indendørs 2017 skal foregå gennem  

Dansk Tennis Forbunds 
Onlinetilmelding – se her!  

Tilmeldinger modtaget på anden vis kan 
ikke forventes at blive accepteret. 

Ligeledes bedes du bemærke, at 
eftertilmeldinger ikke kan forventes at 

blive accepteret. 

Du bedes tilmelde dig i single og double 
på én gang. 

Der henvises til DTF´s vejledning om 
tilmeldingsprocedure på deres 

hjemmeside. 

GEBYR pr. spiller  

 Single kr. 300,- 

 Double kr. 150,-  

Gebyret skal ikke følge 
tilmeldingen. 

Der udsendes faktura til 

klubbens officielle adresse. 

 
Senior og Junior:  
Spillerlister kan ses efter den 21.december. 
Spilleprogram kan ses efter den 27. december. 

Spilletidspunkter kan ses efter den 29. december. 
Alt ovenstående findes i DTF´s turneringsprogram: 
http://www.tennis.dk/turneringsprogram.aspx# 

 
Veteran: 
Tilmelding og yderligere information ift. JM for veteraner: 
Se mere her: http://www.jtu.dk/Calendar.aspx?e=650  

 
 

Yderligere information: 
Senior og Junior 

Thomas Jacobsen 
 

 25 44 40 98 

Mail: thomasharrits@gmail.com  
Yderligere information: 
Veteran 

Lars Elkjær  21 31 31 00 

Mail: lars@jtu.dk  
 

 

 

 

I de kommende uger vil der på Facebook og www.jtu.dk blive lanceret et par 
konkurrencer, hvor man kan vinde sit indskud til JM. Følg med på JTU´s Facebook 
side eller www.jtu.dk  
 

Find JTU på Facebook her!  
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