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- Generelle Informationer 

 

TENNISSPORTENS DAG 

Lørdag den 2. maj 2015 skydes Tennissportens Dag i gang for fjerde år i 
træk. Der er nu over 130 klubber med, der holder et arrangement i deres 
klub i år – se hvilke klubber her - markér Tennissportens Dag-ikonet. Hvis 

jeres klub ikke er tilmeldt, kan I stadig nå det! Send en mail hurtigst muligt 
til mse@tennis.dk med oplysninger på kontaktpersoner. 

Sidste år gav Tennissportens Dag på landsplan omkring 1.000 nye medlemmer fordelt på 
150 tilmeldte klubber. Dansk Tennis Forbund håber på at Tennissportens Dag bliver en 
ligeså stor succes i år, og at der kommer en masse nye ansigter ude i jeres klubber. 

NYT! SMS-markedsføring 

I år har Dansk Tennis Forbund valgt at bruge klubbens netværk til en del af 
markedsføringen. Dansk Tennis Forbund har udviklet et SMS-værktøj, der stilles gratis til 
rådighed for alle tilmeldte klubber. Markedsføring via SMS bygger på princippet om, at 
personer er mere tilbøjelige til at synes godt om noget, hvis det er blevet anbefalet af én de 
kender – også kaldet ambassadør-effekten. Dansk Tennis Forbund håber på, at folk vil 
have større lyst til at deltage i jeres arrangementer, hvis de er blevet inviteret af venner og 
familie. 

NYT! WannaSport 

Udover det nye tiltag med SMS-værktøjet, har Dansk Tennis Forbund også indgået et 
samarbejde med WannaSport i forbindelse med Tennissportens Dag. På WannaSport er 
alle Tennissportens Dag-arrangementerne lagt ind, så brugere af WannaSport kan se en 
event i nærheden af dem. 

Dansk Tennis Forbund har også oprettet en event på Facebook for at skabe 
opmærksomhed omkring dagen. Se den her. 

  

FTU INSPIRATIONSDAG 
FTU har igennem en årrække afholdt inspirationsdag for trænere og andre 
interesserede som opstart til udendørssæsonen. Inspirationsdagen for 
foråret 2015, som tidligere har været annonceret til den 26. april er 
blevet aflyst. 
  

  
  

http://spiltennis.nu/her-kan-du-spille/
mailto:mse@tennis.dk
https://www.facebook.com/events/731033953683719/


- Turnering/Arrangementer - Juniorer 

 

FM UDE 2015 

FM for juniorer 2015 afholdes i Svendborg d. 5.-7. juni. 

Du kan allerede nu tilmelde dig både i single og doublerækkerne, så vær 
frisk og "indfang" allerede din(e) makker(e)...  
Se invitationen: Klik her 
Gå direkte til tilmelding: Klik her 

  

DM I PADELTENNIS I TÅSINGE TENNIS PARK 

Det tredje officielle Danmarksmesterskab i padeltennis afholdes den 20.-
21. juni i Tåsinge Tennis Park. 
Se mere om padeltennis og arrangementet i detaljer i invitationen: Klik her 

 

  

PRØV SOMMERENS SJOVESTE SPIL - BEACH TENNIS - PÅ FYN 

Beach Tennis er en ny måde at spille "strandtennis", på den lokale 
beachvolleybane. Spillet er rigtig populært i mange lande, bl.a. USA, 
Italien og Brasilien, og nu er det så Fyns tur til tage hul på sommeren med 
dette underholdende tennisspil. Fyn bliver vært for hele tre stævner på 
DTF Beach Tennis Tour 2015: 

● FBT/TCO Marienlyst Beach Tennis Cup, lørdag d. 9. maj 
– indbydelse – tilmeldingsblanket. 

● Middelfart Beach Tennis Cup, lørdag d. 27. juni – indbydelse – tilmeldingsblanket. 

● Tåsinge Beach Tennis Cup, søndag d. 30. august – mere info. følger. 

● DM Beach Tennis (Randers), d. 15.-16. august – indbydelse – tilmeldingsblanket. 

Alle kan deltage, også selvom man ikke har prøvet spillet før el. ikke er medlem af en 
forening. Det er sjovt og nemt at lære! 

Læs mere om Beach Tennis – klik her 

  

http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150324%20invi%20FM%20junior%20ude%202015.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150324%20invi%20FM%20junior%20ude%202015.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=77
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150420%20invi%20Padeltennis%20DM%202015.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150419%20Invi%20Beach%20Tennis%20Marienlyst.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150419%20Tilmelding%20Marienlyst%20Beach%20Tennis.docx
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150419%20invi%20Beach%20Tennis%20Middelfart.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150419%20Tilmeldingsblanket%20Middelfart%20Beach%20Tennis.docx
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150419%20invi%20DM%20Beach%20Tennis%202015.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150419%20Tilmeldingsblanket%20DM%20Beach%20Tennis%202015.docx
http://www.tennis.dk/da/Sektioner/Klubudvikling/Beach%20Tennis/Events%20og%20tilmelding.aspx


  

FTU TEENAGE-TENNIS 
  

Et nyt tilbud inden for FTU-træning på tværs af klubber er U16/U18 
torsdags-træningssamlinger med afsluttende camp. Både det sportslige 
udbytte og det sociale fællesskab spillerne imellem prioriteres højt. Alle 
U16/U18-spillere kan deltage i den niveau-inddelte træning. Så få håret 
tilbage og tilmeld jer. Se mere i invitationen på tilmeldingssiden: Klik her 
  
  

  

EVERT ELITE CAMP I FRUENS BØGE 
Trænere fra det anerkendte Evert Tennis Academy besøger igen 2015 
Fruens Bøge Tennisklub. Campen afholdes 19.-21. maj. Se Tennisavisens 
artikel om campen: Klik her  Følg med i tilmeldingerne på FBTs 

hjemmeside: Klik her 
  

  

FTU PLAY & STAY TOUR 2015 
Tourplan forefindes inden længe på FTUs Play & Stay side på 
www.FTUtennis.dk - gå direkte til siden: Klik her 
  
  

  

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 

  

  

 

 

 

 

 

 

http://ftutennis.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=81
http://www.tennisavisen.dk/evert-academy-afvikler-elite-camp-i-fruens-boege-for-danmarks-bedste-juniorspillere/
http://fbt-tennis.dk/w/evert-academy-elite-camp-denmark-tilmeldinger-pr-19-april
http://ftutennis.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=53
http://tilmelding.tennis.dk/


- Turnering/Arrangementer – Seniorer/Veteraner 

 

FM UDE 2015 

Om du er senior eller veteran, så kan du allerede nu tilmelde dig og 
dig single og double med din makker: 

FM Senior Ude 2015: d. 29.-31. maj, hvor vi gentager succesen fra 
indendørs FM med motionistrækker foruden de sædvanlige rækker. 
Nyt i år: FTU vil på finale-dagen være vært ved kaffe og 
morgenbrød, så selv de der ikke skal spille finaler, vil kunne få en 
hyggelig start på dagen og se en masse god tennis.  

Invitation: Klik her 
Direkte til tilmelding: Klik her 

FM Veteran Ude 2015: d. 26.-28. juni i Faaborg Tennisklub 
Også her er der lagt op til en hyggelig weekend med masser af god tennis. 
Invitation: Klik her.  
Direkte til tilmelding: Klik her 

  

DM I PADELTENNIS I TÅSINGE TENNIS PARK 

Det tredje officielle Danmarksmesterskab i padeltennis afholdes den 20.-
21. juni i Tåsinge Tennis Park. 
Se mere om padeltennis og arrangementet i detaljer i invitationen: Klik her 

 

  

PRØV SOMMERENS SJOVESTE SPIL - BEACH TENNIS - PÅ FYN 

Beach Tennis er en ny måde at spille "strandtennis", på den lokale 
beachvolleybane. Spillet er rigtig populært i mange lande, bl.a. USA, 
Italien og Brasilien, og nu er det så Fyns tur til tage hul på sommeren med 
dette underholdende tennisspil. Fyn bliver vært for hele tre stævner på 
DTF Beach Tennis Tour 2015: 

● FBT/TCO Marienlyst Beach Tennis Cup, lørdag d. 9. maj 
– indbydelse – tilmeldingsblanket. 

● Middelfart Beach Tennis Cup, lørdag d. 27. juni – indbydelse – tilmeldingsblanket. 

http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150419%20Invi%20FM%20senior%20ude%202015.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150419%20Invi%20FM%20senior%20ude%202015.pdf
http://ftutennis.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=82
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150331%20Invitation%20FM%20Veteran%20Ude%202015.pdf
http://ftutennis.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=78
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150420%20invi%20Padeltennis%20DM%202015.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150419%20Invi%20Beach%20Tennis%20Marienlyst.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150419%20Tilmelding%20Marienlyst%20Beach%20Tennis.docx
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150419%20invi%20Beach%20Tennis%20Middelfart.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150419%20Tilmeldingsblanket%20Middelfart%20Beach%20Tennis.docx


● Tåsinge Beach Tennis Cup, søndag d. 30. august – mere info. følger. 

● DM Beach Tennis (Randers), d. 15.-16. august – indbydelse – tilmeldingsblanket. 

Alle kan deltage, også selvom man ikke har prøvet spillet før el. ikke er medlem af en 
forening. Det er sjovt og nemt at lære! 

Læs mere om Beach Tennis – klik her 

  

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 

  

  

- Uddannelse 

 

Interesset i træner, referee og/eller dommeruddannelse 

- eller kender du bare en der skal "prikkes til"? 
FTU yder tilskud til flere af uddannelserne. 

Se mere på FTUs hjemmeside ved at klikke her 

- Kalender 

 

Følg med i FTUs dynamiske kalender og på forsiden 

af www.FTUtennis.dk. 
Kalenderen opdateres løbende med arrangementer og aktuelle 
invitationer. 
TIP! Invitationer med udløbet tilmeldingsfrist findes stadig i den dynamiske 
kalender, selvom de er fjernet fra forsiden af www.FTUtennis.dk 

  

 

 

 

http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150419%20invi%20DM%20Beach%20Tennis%202015.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150419%20Tilmeldingsblanket%20DM%20Beach%20Tennis%202015.docx
http://www.tennis.dk/da/Sektioner/Klubudvikling/Beach%20Tennis/Events%20og%20tilmelding.aspx
http://tilmelding.tennis.dk/
http://ftutennis.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=22
http://www.ftutennis.dk/cms/Activity.aspx
http://www.ftutennis.dk/Admin/www.ftutennis.dk
http://www.ftutennis.dk/


- Nyhedsbreve 

 

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

  

- Sponsorer 

 

Støt FTUs sponsorer og samarbejdspartnere - de støtter fynsk tennis! 

  

   

  

  
  

  

Med sportslig hilsen 

Fyns Tennis Union 

- vi vil tennis på Fyn sammen 

 

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

