
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Indbydelse til indendørs 
Junior Holdturnering 

2018/2019 

Jyllands Tennis Union og Fyns Tennis Union har hermed 
fornøjelsen af at fremsende indbydelse til den indendørs 

holdturnering. 
 
 
Turneringens opbygning: 
I Jylland/Fyn juniorserien vil der blive spillet i puljer med op til 6 hold pr. pulje. Det er for juniorerne 
muligt at tilmelde sig i følgende drenge-, pige- og mixrækker; U10 til U18. Klubber uden hal, eller 
klubber der ikke har mulighed for at leje sig ind i en, kan ikke regne med at komme med i 
turneringen.  
 
Matchformat og årgange:  
For U12 til U18 spilles der i drenge-, pige og mixrækker, hvor U10 rækken vil være kønsneutral. 
Rækkerne stiller 2 spillere pr. hold, hvor der spilles 2 singler og 1 double pr. kamp.  
Vær obs på at årgangene for holdturneringen skifter pr 1. november således at årgangene er:  
U10: 2009 og 2010  
U12: 2007 og 2008  
U14: 2005 og 2006  
U16 2003 og 2004  
U18: 2001 og 2002  
U8 spillere må gerne spille U10, U10 må gerne spille U12 osv.  
 
Match-afvikling:  
Kampene bliver programsat til fredag med start fra kl. 17, lørdag eller søndag med start mellem kl. 
9.00 og 16.00. Ønskes der en anden dato eller starttidspunkt, kan der anmodning om dette fra 
hjemmeholdet, mht. plads i hallerne.   

Det endelige spilletidspunkt fastsættes altid af hjemmeholdet, som er ansvarlig for at dette 
meddeles i god tid til modstanderen – min. 5 dage før kampen.  

Såfremt en klub ikke kan stille baner på den fastsatte termin, kan en kamp flyttes såfremt det 
accepteres af modstanderen. En flyttet kamp skal spilles inden næste spillerunde. Ansøgning om 
flytning af en kamp skal være skriftlig og sendes til holdturnering@jtu.dk. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bolde: 
Der spilles med HEAD Davids Cup eller HEAD ATP bolde. Forhandles af www.coolsport.dk 
U10 spiller med orange bolde – HEAD T.I.P Orange og U12 spiller med grønne bolde – HEAD T.I.P. 
Green.  
 
Ranglister:     
Det er for juniorerne ikke et krav at indtaste ranglister. Holdkaptajnerne er dog forpligtet til at stille 
spillere med den formodet stærkeste som 1. single.   

 
Resultatformidling:  
Resultater indberettes via det nye turneringsprogram tournamentsoftware (TSW) og SKAL være 
indberettet senest dagen efter matchafvikling.  Vejledning til indberetning af resultater kan findes på 
JTU’s hjemmeside ved holdturneringens start.  

 
Vigtigt: 
Ø Alle enkelte kampe tæller 1 point – der spilles altså om 3 point i en holdmatch 
Ø Ved manglende indsendelse af rangliste inden 1. spillerunde vil en klub (udover ovenstående 

bøde) også blive dømt som taber af 1. runde. Klubben dømmes som taber af kampe indtil 
rangliste er indtastet.  

Ø Licensspillere er selv ansvarlige for deres licensnumre påføres resultatkortet, så de medtages 
ved indberetning af resultat. Drenge- og pigerækken er pointgivende til ranglisten og det 
undersøges nærmere om dette også kan gøres gældende for mixrækken. 

Ø Er der rækker med få deltagere, forbeholder JTU sig retten til at ligge flere rækker sammen  
Ø Spilledato kan ses på vedlagte tilmeldingsblanket eller på JTU’s hjemmeside.  
Ø Reglement for holdturnering 2018 kan findes på JTU’s hjemmeside ved holdturneringens start  
 

Tilmelding og deltagelsesgebyr  
For at tilmelde sig til JTU/FTU’s holdturnering inde sendes tilmeldingsblanket til JTU 
holdturnering@jtu.dk. Indmeldingsblanketten skal være i JTU’s besiddelse senest den 20. september.  
Deltagergebyr: 500,- for første juniorhold, 250,- pr. alle næstfølgende juniorhold. Opkrævning vil ske 
efter holdene er blevet inddelt i rækker, sendes til tilmeldende klub.  

 
Turneringsleder: 
Jyllands Tennis Union, holdturnering@jtu.dk, mobil 22 85 99 92 
Al henvendelse om holdturneringen skal rettes til ovenstående. 
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