
EVALUERING HOLDTURNERING 2014 
21 af Fyns 34 klubber deltog i årets holdturnering 

107 hold tilmeldt i 21 rækker. 3 hold blev trukket. 

4 SENIOR – 3 MOTION – 3 VETERAN – 5 PIGE – 6 DRENGE RÆKKER 

Af de 243 programsatte kampe, blev der spillet 229. 

14 afbud fordelt på 7 klubber.  

 

Meget få problemer med indtastninger, de der havde, har ringet eller 

skrevet, således jeg har kunnet indtaste resultaterne. 

Desværre har der været rigtig mange aflysninger, og klubberne har været 

meget dårlige til at meddele dette, og fastsætte ny datoer. 

 

Der er desværre også klubber der ikke spiller holdkampene med Head 

bolde. Dette er meget uheldigt, idet samarbejdet med Unionens sponsor 

Head dermed misligholdes og dette skader ALLE de fynske klubber. 

 

Forslag til næste år: Alle veteranrækker, så som Elite og serie 1, spilles 

med 1 dame og 3 herrer, altså 6 kampe. 

(DTV ændrer muligvis også DM slutspillet til dette) 

Alle rækker oprettes gerne med 4 hold, således der spilles både ude og 

hjemmekampe i alle kategorier (40-50-60+ og evt. 70+)  

Da Brobyværk og Fåborg efterlyser en 60+ række, hvor kampene kunne 

spilles om formiddagen, kunne holdene i denne, samt 70+ indbyrdes selv 

aftale kamptidspunktet. 

Alle veteran hold i Eliterækkerne, skal være opmærksom på datoen for 

afholdelse af DM slutspillet, således at FTU repræsenteres ved dette. 

 

Alle klubber bedes prioritere holdturneringen højere end mange har gjort, 

idet den og de individuelle mesterskaber er FTUs flagskib. 

Altså have for øje IKKE tilmelde hold, uden der også er reserver til 

rådighed. Hellere mindre hold og alle kampe spilles.  



ÅRETS RÆKKEVINDER: 
Dame fynsserien:  Fruens Bøge 

Herre fynsserien:  Nyborg  

Herre serie 1:  Munkebo 

Herre serie 2:  Fruens Bøge 

Veteran 40+:  Faaborg 

Veteran 50+:  Fruens Bøge 

Veteran 40+ serie1:  Fruens Bøge 

Dame motion:  Nyborg 

Herre motion:  Ejby 

Dame motionsdouble:  Faaborg 

Junior piger U18:  TCO 

Junior piger U14:  Vester Skerninge 

Junior piger U14B:  Strib 

Junior piger U12:  TCO 

Junior piger U10:  TCO 

Junior drenge U18:  TCO 

Junior drenge U14:  Strib 

Junior drenge U14B: Svendborg 

Junior drenge U12:  Fruens Bøge 

Junior drenge U12B: Vester Skerninge 

Junior drenge U10:  Vester Skerninge 

 

STORT TILLYKKE TIL ALLE 
Guldmedaljer til alle juniorrækker, samt diplomer til alle andre 

overrækkes på kåringsdagen lørdag den 27. september. 

 

Med venlig hilsen  

FTU turneringsansvarlig Marianne Pedersen 


