
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Indbydelse til indendørs 
Senior Holdturnering 

2018/2019 

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

holdturnering, som i år indbefatter 2 pers. hold. 
 
Turneringens opbygning: 
Som noget nyt i år afholder JTU-FTU 2 personers senior Holdturnering. Det vil blive afholdt i 
følgende rækker 
- Senior Herrerække  
- Senior Damerække  
- Senior Mixrække 
Jyllands/Fynsserien består af 2 puljer med max 6 hold i hver. Serie 1 og evt. Serie 2 oprettes kun, 
hvis der er hold nok tilmeldt, som ligger geografisk godt for hinanden. Forbehold for ændringer 
grundet den nye holdturneringsstruktur i DTF. 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.  
 
Op- og nedrykning:  
JTU-FTU holdturneringen for 2 personer er IKKE kvalificerende til HEAD DTF divisionerne, da DTF 
holdturneringerne spiller med 4 personers hold.  
 
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  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ranglister:     
Det er kun et krav for Jyllands/Fynsserien, at indtaste ranglister. Ranglisten skal indtastes senest 
3 dage før første spillerunde kl. 12.00 – Overholdes tidsfristen ikke dømmes klubben en bøde 
på kr. 500,- Ændrede ranglister for kampene i 2019 skal ligeledes indtastes senest 3 dage før 
første spillerunde efter jul kl.12.00. Såfremt der ikke er indtastet ændret rangliste vil den første 
fortsat være gældende.  

 
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 for Jylland/Fyn-serien 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. Herre- og damerækken er pointgivende til ranglisten og det 
undersøges nærmere om dette også kan gøres gældende for mixrækken.  

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.  
Ø Er der rækker med få hold, forbeholder JTU/FTU sig retten til at aflyse rækkerne.  
 
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 seniorhold, 250,- pr. alle næstfølgende seniorhold. 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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