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- Generelle Informationer 

 

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 Marienlystcentret, Windelsvej 138, 5000 
Odense C.  Som vanligt vil der indledningsvis (kl. 10-11) være mulighed for at 
deltage i FTUs minitennisinspiration for spillere og trænere.  
Se invitationen for yderligere information: Klik her  

  

FTU DIALOG- OG EVALUERINGSMØDE 

Kom til efterårets dialog- og evalueringsmøde tirsdag d. 30. september kl. 19.00-
21.30 i Marienlystcenteret, Windelsvej 138, 5000 Odense C. Dette års emne er 
elite- og talent og vi får i den forbindelse besøg af både juniorlandstræner Jens 
Anker Andersen og DTF direktør Sune I. Alenkær. 
Kom og sæt dit fingeraftryk på fynsk tennis. 
Se invitation/dagsorden: Klik her 

  

DAVIS CUP: DANMARK ATTER I GRUPPE I 
  

Tak for den store fynske opbakning til Davis Cup Kampen mod Moldova og til 
FTUs arrangement i den forbindelse om fredagen. Kampen, som var afgørende 
for om Danmark i 2015 skal spille i gruppe I eller II, blev først endelig afgjort i 
søndagens sidste single, hvor Martin Pedersen hev sejren hjem i 5 sæt.  

          Pyha! Spænding til det sidste... 
  

  

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. Flere er allerede lånt ud, men der er stadig én bane tilbage, så: 
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  

  

   

 - Turnering/Arrangementer - Juniorer 

 

FTU MINITENNIS TOUR  

Prøv kræfter med turneringstennis på en sjov måde, hvor der lægges vægt på 
mange lige kampe og på hyggeligt samvær med andre børn. Til flere af 
turneringerne kan også forældre/bedsteforældre deltage.  
Se mere om touren og se de aktuelle invitationer inden længe på www.ftutennis.dk 

  

http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140918%20Invi%20Minitennisinspiration%20%20FTU-holdturneringsvindere%202014.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140918%20Invi%20FTU%20dialogmoede.pdf
mailto:kasserer@ftutennis.dk
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140815%20Tennistaepper.pdf
http://www.ftutennis.dk/Admin/www.ftutennis.dk
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140815 Invi Minitennisinspiration og FTU-holdturneringsvindere 2014.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140815 Tennistaepper.pdf


TEAM FYN DRENGE TÆT PÅ DM-MEDALJER 

Marginalerne var ikke med de fynske spillere, der i weekenden leverede 
flotte præstationer ved DM-medaljespillet for juniorhold i Hørsholm 
Rungsted Tennisklub. Både Team Fyn U10 drenge og U12 drenge måtte i 
semifinalerne lørdag se sig slået af de senere mestre fra HIK, og i 
bronzekampene om søndagen var heldet ikke med de fynske drenge trods 

flot fight. 

Team Fyn U10 drenge spillede uafgjort 3-3 mod KB, der løb med bronzemedaljerne, da de havde 
vundet et sæt mere i det indbyrdes regnskab for holdkampen. 

Team Fyn U12 drenge tabte 2-4 til Team Aarhus, men de fynske U12-drenge havde snuppet 
bronzemedaljerne, hvis de havde vundet den sidste matchtiebreak i den afsluttende double. 

Stor ros til Team Fyn-spillerne for flot indsats gennem hele turneringen med grundspil og slutspil. 

Team Fyn U10 drenge: Ervin Mesic, Pouya Moshtaghian, Alexander Grube Andersen, Marius 
Wallstrøm, Liam Chen-Zion og Mathias Nielsen 

Team Fyn U12 drenge:  Thomas Vestergaard Jensen, Marcus Aksglæde Wognsen, Alexander 

Stage, Rasmus Rønn Hansen, Rasmus La Cour Hansen og Philip Leander Heering 

FTU ELITE/TALENTTRÆNING INDENDØRS 

  

FTU tilbyder igen de bedste Fynske U10-U12-U14 spillere træning sæsonen 
2014/15.  
Træningen finder sted tirsdage mellem kl. 16.00 og 20.00 i Marienlyst Centret 
med 1 times fysisk træning og 2 timers spilletræning.  

Centret forventes spilleklart i begyndelsen af november 2014. 
Yderligere oplysninger omkring udtagelse og størrelsen af egenbetaling vil tilgå de enkelte spillere 
i slutningen af denne måned. Ansvarlig for træningen bliver igen Mads Elholm, Morten Garbers og 
Michael Grube Andersen. Den fysiske del at træningen er lagt i hænderne på Christoffer Hinz 
Dubgaard og Rasmus Høj Rosenkrands. FTU håber at dette tiltag igen vil være med til at styrke 
vores juniorspillere spillemæssigt og samtidig give dem nogle gode og udviklende timer. Yderlige 
oplysninger omkring træningen kan indhentes hos Michael Heering 24205221 eller 
junior@ftutennis.dk 

   
DTF VINTER 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: 

FTU Kåringsdag med minitennisinspiration - lørdag d. 27. september 

VST/Svendborg HEAD Cup termin 42A - 13.-14. oktober 

  

   

mailto:junior@ftutennis.dk
http://tilmelding.tennis.dk/
http://tilmelding.tennis.dk/
http://www.ftutennis.dk/Admin/www.ftutennis.dk
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140918%20Invi%20Minitennisinspiration%20%20FTU-holdturneringsvindere%202014.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140918%20invi%20VST%20Svendborg%20HEAD%20Cup%20Termin%2042A.pdf


 - Turnering/Arrangementer – Seniorer/Veteraner 

 

FTU MINITENNIS TOUR 

Turneringstennis på en sjov og hyggelig måde, hvor der lægges vægt på mange lige 
kampe. Mange af turneringerne er for både børn og voksne - alletiders mulighed for 
en hyggelig tennisdag for forældre/børn eller bedsteforældre/børnebørn. 
Se mere om touren og se de aktuelle invitationer inde længe på www.ftutennis.dk 

  

GODE IDÉER EFTERLYSES 

  

Brænd ikke inde med dine gode idéer til hvad FTU kan være med til at arrangere på de nye 

tennisbaner i Marienlyst, men send dem i stedet til senior@ftutennis.dk eller 

veteran@ftutennis.dk 

  

  

DTF VINTER 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: 

FTU Kåringsdag med minitennisinspiration - lørdag d. 27. september 

FTU Dialog- og evalueringsmøde - tirsdag d. 30. september 

Tenniscamp Malaga - 10.-15. oktober  

PSV-Cup indenørs veteran opvarmningsturnering - 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 

                    

- Kalender 

 

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

  

   

http://www.ftutennis.dk/Admin/www.ftutennis.dk
mailto:senior@ftutennis.dk
mailto:veteran@ftutennis.dk
http://tilmelding.tennis.dk/
http://tilmelding.tennis.dk/
http://www.ftutennis.dk/Admin/www.ftutennis.dk
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140918%20Invi%20Minitennisinspiration%20%20FTU-holdturneringsvindere%202014.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140918%20Invi%20FTU%20dialogmoede.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140826%20invi%20tenniscamp%20Malaga.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/140811%20invi%20PSV%20Cup%202014%20for%20veteraner.pdf
http://ftutennis.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=22
http://ftutennis.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
http://ftutennis.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
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: 

                       

  

- Sponsorer 

 

Støt FTUs sponsorer - de støtter fynsk tennis! 

  

  

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

