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- Generelle Informationer 

 

DAVIS CUP: DANMARK VS MOLDOVA 

Grib den alletiders chance for at samle, familie, venner og 
klubkammerater om den fælles sag at støtte de danske drenge d. 12.-
14. september i Kolding - så fyld bilerne op og kom med til 
landskamp. 

FTU er d. 12.9. vært ved et lettere traktement - se mere og tilmeld dig - klik her 
Se mere om denne Davis Cup kamp og hvordan du får billetter - klik her 
  

TENNISTÆPPER UDLÅNES  
De tennisbaner, som TCO tidligere har benyttet sig af om vinteren, 
udlånes nu gratis via FTU. Din klub har derfor nu mulighed for at gøre 
tennis til en helårssport. 
Tag kontakt til FTUs "tæppemand" Karl Kr. Hansen  
på tlf. 20367877 eller e-mail: kasserer@ftutennis.dk. 

Du kan også læse mere om tæpperne ved at klikke her  
  

  
FTU KÅRINGSDAG MED MINITENNISINSPIRATION 
  

I år kåres de fynske holdturneringsvindere og DM medaljevindere m.m. fra 
2014 lørdag d. 27. september kl. 10-12 i idræthallen ved Skt. Knuds 
Gymnasium. Som vanligt vil der indledningsvis (kl. 10-11) være mulighed for at 
deltage i FTUs minitennisinspiration for spillere og trænere.  
Se invitationen - klik her 
  

 

HALMØDE I MARIENLYST  
  
Du kan nu sætte kryds i kalenderen for det næste møde om indendørsbanerne i 
Marienlyst: Mødet vil blive afholdt d. 8. september i Marienlyst. 
Reminder og nærmere om mødet følger på www.ftutennis.dk 

  

  

  

FTU DIALOG- OG EVALUERINGSMØDE 

Sæt også allerede nu kryds i kalenderen ved d. 30. september, hvor der afholdes  
dialog- og evalueringsmøde. Dette års emne er elite- og talent og vi får i den 
forbindelse besøg af både juniorlandsholdstræner Jens Ancher Andersen og DTF 
direktør Sune I. Alenkær. 
Kom og sæt dit fingeraftryk på fynsk tennis. 

http://www.ftutennis.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=57
http://www.ftutennis.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=57
http://www.tennis.dk/da/Sektioner/Turnering/Davis%20Cup.aspx
mailto:kasserer@ftutennis.dk
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140815%20Tennistaepper.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140815%20Invi%20Minitennisinspiration%20og%20FTU-holdturneringsvindere%202014.pdf
http://www.ftutennis.dk/Admin/www,ftutennis.dk
http://www.tennis.dk/da/Sektioner/Turnering/Davis Cup.aspx
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140815 Tennistaepper.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140815 Invi Minitennisinspiration og FTU-holdturneringsvindere 2014.pdf


Nærmere om mødet følger på www.ftutennis.dk 

   

  

 - Turnering/Arrangementer - Juniorer 

 

FTU PLAY & STAY TOUR 

Prøv kræfter med turneringstennis på en sjov måde, hvor der lægges vægt på mange 
lige kampe og på hyggeligt samvær med andre børn. 
Se mere om touren og se de aktuelle invitationer – klik her 

  

SEB UNIONSFINALE 

Årets Unionsfinale på Fyn afholdes afholdes i år i: 
Vester Skerninge Tennisklub 5. - 7. september.  
Se lodtrækninger og resultaterne senere i DTFs turneringsprogram – klik her 

  

DTF SOMMER TOUR 

Se hvad der rør sig af turneringer i Danmark.  
Ens for alle er tilmelding via DTFs onlinetilmelding.  
Direkte til onlinetilmelding – klik her 

 

  
Følg også med i FTUs dynamiske kalender og på forsiden af www.FTUtennis.dk 

Siden opdateres løbende med de invitationer vi får tilsendt. 

De aktuelle er følgende:  
Assens Open Junior 2014 Play & stay - lørdag d. 23. august 

VST Nordea Mixed Open 2014 - søndag d. 31. august  

  
   

 - Turnering/Arrangementer – Seniorer/Veteraner 

 

FM UDE FOR SENIORER 

Fynsmesterskaberne for seniorer blev i år afviklet på Fruens Bøges nye baner ved 
Dalumhallen. Med knap 50 tilmeldte var det en  pæn fremgang i deltagerantallet. Der var 
høj solskin alle dage og især på finaledagen var der mange spændende kampe. 

For finaleresultater - klik her. Billeder fra FM kan ses i FTUs galleri - klik her 
  

    
FM UDE FOR VETERANER 

http://www.ftutennis.dk/Admin/www,ftutennis.dk
http://ftutennis.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=53
http://www.tennis.dk/turneringsprogram.aspx
http://tilmelding.tennis.dk/
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http://www.ftutennis.dk/Admin/www.ftutennis.dk
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140730%20Invi%20Assens%20Open%20Junior%202014.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140814%20invi%20VST%20Nordea%20Mixed%20Open.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140605%20FM%20Senior%20Ude%202014%20-%20Finaleresultater.pdf
http://ftutennis.dk/cms/gallery.aspx


Blev med stor tilslutning (53 deltagere) afholdt i RingeTennisklub 8.-10. august. 
På trods af drilsk vejr om lørdagen og knap så stor tilslutning til grill-arrangementet som 
arrangørerne havde håbet på, må turneringen siges at have været en succes. 
For mesterlisten - klik her For at se billeder fra turneringen - klik her 

  

  
TØSETRÆF 

  
Kort før sommerferien afviklede FTU i samarbejde med Stjernen Tennisklub 
det første tøsetræf på Fyn. 10 friske ”tøser” havde en rigtig god dag med først 
intensiv træning efterfulgt at doublekampe, hvor indsatsen fra træningen blev 
prøvet af. Dagen blev afsluttet med hyggelig fællesspisning. 

Det er FTUs ambition fremover at afvikle 3-4 tøsetræf årligt. Næste gang bliver 
i den nye indendørshal. 

  

DTF SOMMER TOUR 

Se hvad der rør sig af turneringer i Danmark.  
Ens for alle er tilmelding via DTFs onlinetilmelding.  
Direkte til onlinetilmelding – klik her 

 

  

Følg også med i FTUs dynamiske kalender og på forsiden af www.FTUtennis.dk 
Siden opdateres løbende med de invitationer vi får tilsendt. 

De aktuelle er følgende: 
Tennis & Tapas i Vejle - lørdag d. 30. august  

VST Nordea Mixed Open 2014 - søndag d. 31. august   

PSV-Cup - opvarmningsturnering for veteraner - 11.-17. oktober  
  

  

 - Uddannelse 

 

Interesset i Træner, referee og/eller dommeruddannelse? 

FTU ser gerne flere trænere, referees og dommere i de fynske klubber og yder 
derfor tilskud til uddannelserne. 

Se mere på FTUs hjemmeside ved at klikke her 

                  Husk tilmeldingsfrist for DTF trænerkurser efterår 2014: 17. august 
  

- Kalender 

 

Følg med i vores dynamiske kalender 
Her kan du løbende kan se mødesteder, tidspunkter, invitationer, etc.. 

http://www.ftutennis.dk/cms/gallery.aspx
http://tilmelding.tennis.dk/
http://tilmelding.tennis.dk/
http://www.ftutennis.dk/Admin/www.ftutennis.dk
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140811%20invi%20Tennis%20og%20Tapas.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140814%20invi%20VST%20Nordea%20Mixed%20Open.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140811%20invi%20PSV%20Cup%202014%20for%20veteraner.pdf
http://ftutennis.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=22
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http://ftutennis.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=22
http://ftutennis.dk/cms/Activity.aspx


  

   

- Nyhedsbreve 

 

Følg med i hvad der sker i tennis-Danmark, tilmeld dig nyhedsbreve på linkene/billederne 
herunder: 

                       
  

  
Med sportslig hilsen 
  

Fyns Tennis Union - vi vil tennis på Fyn  
 
 

 

Klik her http://ftutennis.dk/cms for at besøge 

vores hjemmeside. 
 

 

http://ftutennis.dk/cms
http://emagasin.spiltennis.nu/
http://www.jtu.dk/Page.aspx?m=11
http://www.tennis.dk/Kontakt_OmDTF/OM DTF MV/Nyhedsbrev.aspx

