
 

 

 

Jyske mesterskaber 

indendørs 2018 

Senior og Junior 
 

 

 

 

Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen til at kunne indbyde til 

JYSKE MESTERSKABER I TENNIS indendørs 2018 

SPILLEDATOER STED RÆKKER RUNDER 

Den 05.-07. januar Randers U10 piger og drenge 

Grøn og Orange række 

Spilles i puljer 

Den 12.-14. januar Randers U12 piger og drenge Indledende 

Den 12.-14. januar Aarhus 1900 U14 piger og drenge  Indledende 

Den 12.-14. januar Aarhus 1900 U16 piger og drenge Indledende 

Den 12.-14. januar Århus 1900 U18 piger og drenge Indledende  

Den 05.-07. januar Aarhus 1900  Senior herrer og damer Indledende 

Den 20. januar Aarhus 1900  U12, U14, U16, U18 + 
senior 

Finalestævne 

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

• I tilfælde af for få tilmeldinger kan flere rækker blive lagt sammen. 

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

• Spillerne hæfter for turneringsindskud, når lodtrækning er foretaget.  

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

betales kr. 300 (150 fra hver spiller)  

• Der spilles med Head ATP bolde.  

• Fredag startes der fra kl. 16.00.  

• I juniorrækkerne vil fredagen kun blive taget i brug ved ekstra mange tilmeldinger. 

SÆRLIGT FOR U10 RÆKKERNE 

• U10 spilles i 2 rækker – grøn og orange. 

• Gebyr for deltagelse er kr. 200,- som dækker for singlerækken. Der udbydes ikke double i 

u10. 

http://www.coolsport.dk/
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TILMELDING – sidste tilmeldingsfrist – 13. december 

 

Fair Play 

JTU og SPORTMASTER 
støtter fairplay.  

 

Derfor udloddes der på 
alle spillesteder 

minimum et gavekort 

til en spiller som 
udviser fairplay – både 
på og udenfor banen.  

 

Gavekortet er 
sponsoreret af 
SPORTMASTER 

Alle tilmeldinger til Jysk Mesterskab for ude 
2017 skal foregå gennem  

Dansk Tennis Forbunds 
Onlinetilmelding – se her!  

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 300 kr. 

 Double 300 kr. 

U10 single   200 kr. 

 
Spillerlister kan ses senest den 18. december 
Lodtrækningen kan ses fra den 23. december 

Spilletidspunkter kan ses fra den 29. december 
Alt ovenstående findes i DTF´s turneringsprogram:  

http://legacy.tennis.dk/turneringsprogram.aspx# 
 

Yderligere information: 

 

Thomas Jacobsen 

 
 25 44 40 98 

Mail: Thomas@jtu.dk 
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