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DTF Beach Tennis Tour      

Handlingsplan stævneafholdelse  

Denne stævneguide for værtsklubben/arrangøren er delt ind i tre dele: 

1. Før stævnet 

o Markedsføring 

o Tilmelding 

o Banebooking 

o Baneklargøring 

o Udstyr 

o Musik 

o Kampprogram 

o Præmier 

o Betaling og økonomi 
o Forplejning 

2. Under stævnet 

o Turneringsledelse 

o Officials 

o Banepleje 

o Forplejningszone 
o Præmieoverrækkelse 

3. Efter stævnet 

o Oprydning 

o Resultatformidling 

o Markedsføring 

 

 

1. Før stævnet (Forberedelse) 

Markedsføring: 

Selve invitationen laves af DTF via en fast skabelon. 

Til denne skal adressen for spillestedet samt stævnets navn sendes til DTF i god tid. 

Stævneinvitationen sendes ud i så god tid som muligt! DTF lancerer stævnet via 

hjemmesiden og får også den pågældende Union til at distribuere denne. Klubben sørger 

selv for distribution og markedsføring til klubbens egne medlemmer.  

Reklame til de nærliggende klubber og til lokalområdet afstemmes med DTF. 

DTF kan udstyre klubben med kontaktoplysninger til nærliggende klubber og sender altid 

skabeloner, som klubben kan bruge til optakts- og afrapporteringsindlæg i lokalpressen. 

Tilmelding: 

Deltagertilmeldingen foretages som udgangspunkt via DTF’s Beach Tennis koordinator, 

med mindre andet aftales. I så fald værten selv ønsker at tage imod tilmeldinger, så 

sendes den komplette deltagerliste til DTF efterfølgende. 

Banebooking: 

Klubben sørger for, at det aftalte antal baner er ledige på dagen. Klubben aftaler og 

koordinerer dette med evt. tredje part. 
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Baneklargøring: 

Det er værtens rolle at baneforholdene er spilbare. Dvs. nettene er i reglementeret højde 

1.70 m og der er linjer, der tydeligt angiver banens korrekte størrelse, 16 meter lang og 8 

meter bred.  

Sandet skal være rent og revet, og der må ikke være større sten, tang, grene el. lignende 

som forstyrrer spillet eller spillerne kan slå sig på. Dvs. arrangøren stiller med hjælper(e) 

til baneklargøring.  

Hvis der spilles på stranden, er det klubbens opgave på forhånd at have sikret sig, at der 

er et spilbart område, der er relativt plant og uforstyrret for ”traffik”. Sandet skal være 

revet løst og området skal ligeledes ryddes så godt som muligt for sten, skaller, m.m. 

DTF har ekstra net og linjer, hvis dette skulle være nødvendigt. Typisk vil dette blive 

anvendt til en trænings- el. opvarmningsbane på et spilbart areal ved siden af 

sandbanerne. Evt. behov for lån af ekstra net og streger koordineres i god tid i forvejen 

med DTF’s Beach Tennis koordinator. 

Udstyr: 

Ved stævner med deltagelse af DTF konsulenter er det muligt at låne udstyr i form af 

ketsjere, bolde, net og linjer. 

Hvis værten holder stævnet selvstændigt, forventes det, at man selv har tilstrækkeligt 

antal Beach Tennis ketsjere og bolde til rådighed. 

Der bør desuden være river, så banerne kan blive jævnet ud efter endt kamp. 

Musik: 

DTF anbefaler, at der anvendes belejligt musik under stævnet. Musikken kan sagtens 

spille i baggrunden, så længe det ikke påvirker spillerne uhensigtsmæssigt.  

Playliste og musikanlæg kan evt. koordineres mellem DTF og stævnearrangøren. 

Kampprogram: 

DTF laver som udgangspunkt kampprogrammet og sørger for at dette bliver sat op på 

Forbundets hjemmeside og sendt til de tilmeldte spillere. 

Hvis værten selv ønsker at foretage lodtrækningen, kan det også lade sig gøre efter 

aftale. I dette tilfælde anvendes DTF’s stævneskabelon og lodtrækningsprocedure jf. 

stævnemanualen. 

Præmier: 

Værtsklubben / stævnearrangøren står for indkøb af præmier. Antallet af præmier i 

forhold til antallet af deltagere er angivet i DTF’s stævnemanual. Det endelige antal 

deltagere og rækker vides først efter tilmeldingsfristen. Da tilmeldingsfristen ved visse 

stævner kan ligge så sent som fire dage før stævnedagen, vil det derfor være en god idé, 

hvis værten på forhånd har aftalt tid til produktion af medaljer ved en gravør el. satser på 

præmier, der kan handles på kort varsel. 

Betaling og økonomi: 

Som udgangspunkt betaler hver deltager 50 kr. ved sign-in for egen deltagelse. Prisen 
kan godt fastlægges højere, hvis der er inkluderet tiltag/indhold for deltageren ud over 

lån af ketsjer og stævnedeltagelse.  
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Den samlede indtjening fra deltagerindskud går til værten, for at dække udgifter til 

forplejning, præmier, etc.  

Forplejning: 

Værtsklubben / stævnearrangøren står for forplejningen til stævnet. Dette kan være alt 
fra en bod med salg af diverse frugt, slik, vand, øl over til grill, pølser, brød, pastasalat, 
etc.  

2. Under stævnet 

Turneringsledelse: 

Der aftales på forhånd mellem værten og DTF hvem der stiller med turneringsledelse. Ved 

stævner med en tilstedeværende DTF konsulent, kan denne være med til at varetage 

disse inkluderede opgaver. Ved stævner uden DTF konsulenter vil det være den 

pågældende turneringsledelses opgave, at have sat sig ind i DTF’s stævnemanual med de 

tilhørende spilleregler. Der afviges ikke fra DTF’s gældende Beach Tennis reglement. 

Officials: 

Det er op til værten selv om de vil engagere referee, dommere eller tællere. Som 

udgangspunkt er dette ikke obligatorisk. Uden angivet referee, så vil turneringsledelsen 
skulle træde til ved bolde, hvor der opstår tvivlstilfælde. 

Banepleje: 
Der skal være river på anlægget, så større ujævnheder i banerne kan udjævnes. 

Der holdes øje med at linjer og net lever op til de reglementerede mål. 

Forplejningszone: 

Det er værtens rolle at sørge for frivillige hjælpere til forplejningszonen. 

Præmieoverrækkelse: 

Stævnearrangøren vil som udgangspunkt være ansvarlig for præmieoverrækkelsen. 

3. Efter stævnet 

Oprydning: 

Værten har engageret frivillige til at hjælpe med oprydning af anlægget efter stævnet. 

Resultatformidling: 

Ved stævner uden repræsentation af DTF konsulenter sendes stævnets resultater og en 

kort evaluering til DTF. Ligeledes må der gerne sendes gode fotos. 

Markedsføring: 

DTF sender en skabelon, der kan anvendes til et efterindlæg i lokalpressen. DTF 

kommunikere om stævnet via minimum en af Forbundets kommunikationsplatforme. 

Vi ses på Beach Tennis banerne! 
 

På vegne af 

 

Dansk Tennis Forbund                    Danmarks Idrætsforbund             International Tennis Federation 

 


