
   
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

”Vi er en lille klub med få spillere at 

spille med. Derfor er det sjovt at spille 

holdturnering, hvor vi spiller mod nye 

modstandere. Og så er der altid kaffe 

på kanden” 

- Pelle Lindahl, Vejen Tennisklub 
 

”Vi deltager i holdturneringen for at 

sikre os dialogen med de omkring-

liggende klubber. Der sker en masse af 

erfaringsudveksling under en hold-

kamp” 

- Erik Jan Pedersen, Hirtshals 

Tennisklub  
 

 
 

 
 

 

I denne pjece beskrives mulighederne for 

at spille holdturnering for sommeren 

2019 i Jylland. 

JTU’s kerneprodukt er turnering og specielt 

holdturnering. Det er både muligt at spille 

holdturnering som junior, senior og veteraner.  

Fra sommeren 2019 er der kommet ny holdturnerings-

struktur for seniorspillerne, men JTU udbyder dog igen 

i år holdturnering for både junior og veteraner. 

Endvidere i år bliver der som noget nyt udbudt en 

fleksibel holdturnering. 
 

JTU ønsker at holdturneringen skal være med til at 

danne fællesskab i hele Jylland. Derfor inviterer vi alle 

JTU klubber i Jylland til at deltage i holdturneringen.  
 

Se i nedenstående indbydelse hvilke muligheder i som 

klub har for at deltage i forskellige holdturneringer.  



   
 

   

 
  

Holdturnering Junior 
I juniorholdturneringen kan der tilmeldes i følgende rækker og 

niveauer:  

Regionsrække 1:  U10 Rød bold  

Regionsrække 2:  U10 Orange bold  

Regionsrække 3:  U12 Grøn bold  

Regionsrække 4:  U14 Grøn bold  

Regionsrække 5:  U14 Gul bold 

Regionsrække 6:  U16 Gul bold 

Regionsrække 7:  U18 Gul bold  

 

Jyllandsserien række 1:  U10 Grøn bold  

Jyllandsserien række 2:  U12 Gul bold  

Jyllandsserien række 3:  U14 Gul bold  

Jyllandsserien række 4:  U16 Gul bold  

Jyllandsserien række 5: U18 Gul bold  

 
Er der rækker med få deltagere, forbeholder JTU sig retten til at 

lægge flere rækker sammen 

 
Matchformat og årgange:  
Alle rækkerne stiller minimum 2 spillere pr. holdkamp, hvor der 

spilles 2 singler og 1 double.  

For U12 til U18 spilles der i drenge og pigerækker, hvor U10 

rækkerne vil være kønsneutrale. Årgangene for årrækkerne er 

som følgende: 

U10: 2009 og 2010 

U12: 2007 og 2008  

U14: 2005 og 2006  

U16: 2003 og 2004  

U18: 2001 og 2002  

Pris pr. hold: 300 kr.  
 

Tilmelding: Kan ske på følgende link Her – senest den 8. maj 

 

 

Juniorholdturneringen kan spilles på to 

slags niveauer.  

Jyllandsserien er for turneringsspillere 

eller øvede spillere, hvor regions-

rækken er for begyndere eller let øvede 

spillere.  
 

 
 

”Tag din makker under armen, og 

tilmeld jer juniorholdturneringen. Det 

er både sjovt og udfordrende at spille 

mod nogle andre tennisspillere på 

samme alder. Udover tenniskampene 

kommer man også til at lære 

tennisspillere for andre klubber”. 
 

 

https://jtu.dk/jtu/index.php/spiller/holdturnering/holdturnering-udendors/2-uncategorised/487-tilmeldingsblanket-til-holdturnering-ude-2019-junior


   
 

   

 
  

Fra sommeren 2019 kommer der ny 

struktur for seniorholdturneringen. 

Dette betyder at den velkendte 

Jyllandsserie, serie 1, 2 og 3, som 

tidligere var varetaget af JTU bliver 

lavet om til divisioner og ligaer, som nu 

vil administreres af DTF. Læs mere om 

dette - Her 
 

  
 

Den fleksible holdturnering er for de 

spillere, som gerne vil ud at konkurrere 

mod andre spillere fra andre klubber, 

men samtidig have det sjovt.  

Holdkampene spilles når det passer Jer. 
  

 
 

Som seniorspiller har du også mulighed 

for at deltage i DTF-cup, som tilbyder 

singlekampe.  

Denne holdturnering består af 2-4 

personers hold. Matchformatet er 2 

singler og 1 double. Du skal være 18 år 

for at deltage og der udbydes rækker 

på to niveauer – turnering og motion. 

Læs mere om dette - Her 

 
 

Holdturnering Senior 
I stedet for den traditionsrige seniorholdturnering, som nu er 

overtaget af DTF, udbyder JTU i sommeren 2019 den fleksible 

holdturnering.  

I denne turnering bestemmer i selv, hvem i stiller op med på 

holdet fra gang til gang. Endvidere aftaler holdene indbyrdes 

selv spilledatoer samt tidspunkter for de enkelte spillerunder, 

dog med fastlagte uger hvor kampene senest skal være 

spillet.  Alle spillere over 18 år kan være med og der tilstræbes 

efter at lave puljer ud for niveau.  

Holdturneringen kan spilles på to slags niveauer.  

Jyllandsserien er for rutinerede eller øvede spillere, hvor 

regionsrækken er for begyndere eller let øvede spillere.  

I den fleksible holdturnering kan der tilmeldes i følgende 

rækker og niveauer:  

Regionsrække 1: Senior Dame  

Regionsrække 2:  Senior Herre 

Regionsrække 3:  Mix  
 

Jyllandsserie række 1: Senior Dame  

Jyllandsserie række 2: Senior Herre 

Jyllandsserie række 3:  Mix  
 

Er der rækker med få deltagere, forbeholder JTU sig retten til 

at lægge flere rækker sammen. 

 

Matchformat  

Alle rækkerne stiller minimum 4 spillere pr. holdkamp, hvor 

der spilles 4 doublekampe. I mixrækken spilles der 1 dame-, 1 

herre- og 2 mixdoubler  

 

Pris pr. hold: 200 kr.  

 

Tilmelding: Kan ske på følgende link Her – senest den 8. maj 

 

https://tennis.dk/spiller/turneringer/holdturneringer/head-dh-ude/
https://tennis.dk/klub/tilbud-til-klubben/dtf-cup-ude/
https://jtu.dk/jtu/index.php/spiller/holdturnering/holdturnering-udendors/2-uncategorised/486-tilmeldingsblanket-til-fleksibel-holdturnering-ude-2019-senior


   
 

   

 

 
 

Veteranholdturneringen spilles på to 

niveauer - Elite og Region. 

Sæsonen afsluttes med kampe om Jysk 

Mesterskab hvor vinderne går videre til 

DM for veteranhold.  
 

 
 

 
 

Holdturnering Veteraner 
I veteranholdturneringen kan der tilmeldes i følgende rækker 

og niveauer:  

Regionsrække 1:  + 30/35 

Regionsrække 2: + 35/40  

Regionsrække 3:  + 40/45  

Regionsrække 4:  + 45/50  

Regionsrække 5:  + 55/60   

Regionsrække 6:  + 65/70  
 

Eliterække 1:  + 40  

Eliterække 2:  + 50  

Eliterække 3:  + 60  

Eliterække 4:  + 70  
 

Matchformat 

I regionsrække:  

1-4 spilles der 6 kampe: 1 DS, 3 HS, 1 MXD og 1 HD. 

5-6 spilles der 6 kampe: 2 HS, 2 MXD, 1 HD og 1 DD 

I eliterække: 

1-3 spilles der 8 kampe: 1 DS, 3 HS, 1 MXD, 2 HD og 1 DD 

4 spilles der 7 kampe: 2 HS, 2 HD, 1 DD og 2 MXD 
 

Pris pr. hold: 500 kr.  
 

Tilmelding: Kan ske på følgende link Her – senest den 15. maj 

 

Veteran doubleturnering  
Der spilles i følgende rækker:  
Regionsrække 1: + 35/40  

Regionsrække 2:  + 45/50 

Regionsrække 3:  + 55/60  

Regionsrække 4:  + 65/70  
 

Matchformat 

Alle rækkerne stiller minimum 4 spillere pr. holdkamp. Der 

spilles 1 HD, 1 DD og 2 MXD  
 

Pris pr. hold: 300 kr.  
 

Tilmelding: Kan ske på følgende link Her – senest den 8. maj 

 

 

 

 

 

Skal din klub ikke have et 
hold med i 

holdturneringen 2019? 
Vi håber, at et af de nævnte tilbud 

passer til dit og din klubs behov. 

Har du spørgsmål til junior- eller 

seniorholdturneringen er du 

velkommen til at kontakte Camilla 

Petersen, JTU-konsulent på: 

Mail: holdturnering@jtu.dk  

Telefon: 22 85 99 92 

Har du spørgsmål til veteran, både 

holdturneringen eller double-

turneringen er du velkommen til at 

kontakte Niels Emery, JTU-veteran 

på: 

Mail: jtuholdturnering@gmail.com  

VI SES I SOMMERSÆSONEN 2019 ☺ 

https://jtu.dk/jtu/index.php/spiller/holdturnering/holdturnering-udendors/2-uncategorised/485-tilmeldingsblanket-til-holdturnering-ude-2019-veteran
https://jtu.dk/jtu/index.php/spiller/holdturnering/holdturnering-udendors/2-uncategorised/485-tilmeldingsblanket-til-holdturnering-ude-2019-veteran
mailto:holdturnering@jtu.dk
mailto:jtuholdturnering@gmail.com

