
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglement for 
holdfællesskaber 
Jyllands Tennis Unions holdturnering  

– junior, senior og veteraner  
  
 
 
 Oktober 2018



 

 1 

§1  

Formålet med muligheden for at danne et holdfællesskab, er primært rettet mod mindre klubber 

fra samme lokalområde som ikke selvstændigt kan stille hold i den respektive holdturnering. Således 

kan mindre klubber, gennem et formaliseret samarbejde, få mulighed for at kunne stille hold i JTU’s 

holdturnering.  

 

§2 

Et holdfællesskab kan etableres af to eller flere klubber, som er geografisk nært forbundne til 

hinanden, samt som individuelt ikke er i stand til at stille selvstændige hold i JTU’s holdturneringer. 

Klubber, der indgår i et gensidigt forpligtende holdsamarbejde, kan ansøge om et af følgende typer 

af holdfællesskaber: 

➢ Type A: Senior-, veteran- og juniorholdfællesskab (alle SH senior, VH veteran- og JH 

juniorhold – for begge køn) 

➢ Type B: Juniorholdfællesskab (alle JH juniorhold – både for piger og drenge) 

➢ Type C: Seniorholdfællesskab (alle SH seniorhold - både for damer og herrer) 

➢ Type D: Veteranholdfællesskab (alle VH veteranhold) 

➢ Type E: Dameholdfællesskab (alle SH senior) 

➢ Type F: Herreholdfællesskab (alle SH senior) 

 

§3 

Stk. 1:  Et Juniorholdfællesskab (Type A eller B) omfatter alle aldersgrupper af begge køn i 

holdturneringen for juniorer. En moderklub, der indgår i et holdfællesskab, kan derfor 

ikke sideløbende deltage selvstændigt med et eget hold i nogen JH-Junior række.  

Stk. 2:  Et Seniorholdfællesskab (Type A eller C) omfatter alle moderklubbernes hold i både 

dame- og herrerækken. Holdfællesskabet overtager alle moderklubbers respektive 

holds placeringer i de enkelte rækker. Dog kan et holdfællesskab kun være 

repræsenteret med ét hold i Jyllandsserien og det maximalt tilladte antal hold i 

serierne (gælder både dame- og herrerækkerne).  

Et Senior Dame- eller Herreholdfællesskab (Type E eller F) omfatter moderklubbernes 

dame- eller herrehold. Holdfællesskabet overtager alle moderklubbers respektive 

holds placeringer i de enkelte rækker. Dog kan et holdfællesskab kun være 

repræsenteret med ét hold i Jyllandsserien og det maximalt tilladte antal hold i 

serierne.  
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Holdfællesskabets overskydende hold i Jyllandsserien nedrykkes i henhold til det til 

enhver tid gældende reglement for JTU’s holdturnering.  

Stk. 3:  Et Veteranholdfællesskab (Type A eller D) omfatter alle moderklubbernes veteranhold. 

Holdfællesskabet overtager alle moderklubbers respektive holds placeringer i de 

enkelte rækker. Dog kan et holdfællesskab kun være repræsenteret med ét hold i 

Eliterækken og det maximalt tilladte antal hold i regionsrækkerne. 

Stk. 4:  Klubber, der indgår i et holdfællesskab, kan ikke anvende lånespillerordningen, 

hverken til lån eller udlån af enkelte spillere. Dette er gældende for alle hold/rækker 

som holdfællesskabet dækker over.  

Stk. 5:  Spillere, der ønsker at repræsentere et hold under et holdfællesskab, skal være 

medlem af én af holdfællesskabets moderklubber. Regler for deltagelse på hold følger 

de til enhver tid gældende regler for JTU Holdturneringerne.  

Stk. 6:  Klubrangliste(r) for holdfællesskaber skal indeholde samtlige spillere, der ønskes 

benyttet i den pågældende holdturnering.  

 

§4 

Stk. 1:  Moderklubber, der ønsker at etablere et samarbejde, skal udforme en skriftlig aftale 

om et holdfællesskab jf. nedenstående.  

Et holdfællesskab etableres som et Interessentskab (I/S) imellem de deltagende 

moderklubber, og der skal udarbejdes en aftale jf. gældende regler for I/S, hvoraf 

følgende punkter som minimum skal fremgå:  

➢ Holdfællesskabets navn og adresse  

➢ Involverede moderklubber  

➢ Holdfællesskabets formål  

➢ Interessenternes arbejdsforpligtelser  

➢ Evt. finansiering af interessantskabet  

➢ Tegningsretten  

➢ Retningslinjer ved evt. beslutninger som kræver særlig vedtagelse  

➢ Retningslinjer ved evt. udtræden af interessentskabskontrakten  

➢ Retningslinjer ved opløsning af interessentskabet  

➢ Retningslinjer ved evt. misligholdelse af interessentskabskontrakten  

➢ Hæftelse for forpligtelser som holdfællesskabet måtte påtage sig  
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Stk. 2:   Holdfællesskabet skal senest d. 1. marts hhv. 1. september forud for den sæson 

holdfællesskabet ønskes etableret, indsende aftalen om holdfællesskab til JTU, 

suppleret af nedenstående oplysninger;  

➢ Type af holdfællesskab (type A, B, C, D eller E, jf. §1)  

➢ Ønsket starttidspunkt for holdfællesskabet (udendørs- eller 

indendørssæsonen)  

➢ Samtlige moderklubbers holds nuværende placering i divisions- og 

ligaholdturneringen  

➢ Angivelse af hvilken af moderklubberne, der ønskes anvendt som administrativ 

kontaktklub til JTU  

➢ Navn på den ansvarlige leder af holdfællesskabet, og eventuelle øvrige 

kontaktpersoner  

➢ Oversigt over bestyrelsen  

➢ Vedtægter  

➢ En samarbejdsaftale samt et koncept for holdfællesskabet  

Skabeloner til holdfællesskabsaftale, -vedtægter samt -koncept kan findes på 

www.jtu.dk  

 

§5 

Stk. 1:   Et Type B Junior-holdfællesskab opløses automatisk efter sæsonafslutningen, ønskes 

holdfællesskabet forsat næste år, skal der indsendes en ny ansøgning.  

Stk. 2:  Såfremt moderklubberne ønsker at indstille samarbejdet, skal dette meddeles JTU 

senest den 1. marts hhv. 1. september forud for den aktuelle sæson. Ved opløsning af 

holdfællesskabet afgør moderklubberne, hvilke klubber der skal overtage 

holdfællesskabets pladser i JTU’s holdturnerings rækker.  

Stk. 3: Ved indstilling af samarbejdet efter ovennævnte nævnte frist bortfalder det øverst 

placerede holds plads, og de involverede moderklubber må indtage de resterende 

holds pladser.  

 

 

Godkendt af JTU’s bestyrelse den 23. oktober 2018 

 


