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- Generelle Informationer 

 

GOD TENNIS-SOMMER!  

Vi ønsker indledningsvis alle i Fynsk og dansk tennis en forrygende god 
sommer med masser af muligheder for at dyrke tennis. I ugerne 28-29-30, vil 
der være begrænset aktivitet på vores hjemmeside og responstiden fra de 
enkelte kontaktpersoner vil grundet ferier kunne forventes at være længere 
end normalt hen over sommeren. 
  

   
  

SPORTMASTER, HEAD OG FTU VIL STYRKE TENNIS PÅ FYN 

FTU har fra denne sæson indgået et tæt samarbejde med Danmarks største 
sportskæde, SPORTMASTER samt tennis-mærket HEAD. Aftalen sker som 
led i ambitionen om at styrke fokus omkring tennis på Fyn. Det betyder bl.a., at 

følgende udvalgte SPORTMASTER butikker får udvidet HEAD sortiment ind fra denne sæson, 
Middelfart, Nyborg, Fåborg, Odense SV samt Svendborg. 

Som en del af aftalen vil klubberne på Fyn få mulighed for, at lave attraktive klubaftaler med HEAD 
gennem SPORTMASTER. Ligeledes vil medlemmerne få adgang til gode HEAD produkter til en 
attraktiv pris i butikkerne. 

”Vi er hos SPORTMASTER vilde med sport og har den grundholdning, at sport skal være for alle. 
Derfor ser vi det som vores fornemmeste opgave at facilitere rammerne for aktive danskere i 
enhver alder – og i alle dele af Danmark. Vi er meget stolte af aftalen med FTU og ser frem til 
sammen med unionen at sætte rammerne for stribevis af gode tennis-oplevelser på Fyn, ” siger 
marketingschef hos SPORTMASTER, Gitte Willemoe Matzen, der samtidig håber, at aftalen med 
FTU vil bidrager til at booste omsætningen i de lokale SPORTMASTER butikker som er en del af 
aftalen. 

Om SPORTMASTER 
SPORTMASTER blev stiftet i 1979 og er siden 2012 ejet af kapitalfonden Nordic Capital.  
SPORTMASTER har i dag mere end 103 butikker landet over med flere end 1000 medarbejdere – 
og er dermed Danmarks største sportskæde. Ud over butikkerne har SPORTMASTER en hurtigt 
voksende internetbutik og kundeklub. Se mere – bl.a. webshop – på www. sportmaster.dk 

  

ÅRETS FRIVILLIGE I FYNSK TENNIS 

Alle de frivillige ude i klubberne fortjener stor tak og ros for deres indsats. 
Uden dem ville mange baner ligge ubenyttede hen. Det vil vi gerne være med 
til at sætte ekstra fokus på, så I forbindelse med FTUs kåringsdag d. 26. 
september, vil også ”Årets FTU-frivillige” blive kåret og få tildelt en 
erkendtlighed for sin indsats. 

http://www.sportmaster.dk/


Indstilling: Har du i din klub en frivillig – inden for banepleje, rengøring, træning, administration 
eller andet, som du synes fortjener ekstra opmærksomhed, så skriv et par ord om hvem og hvorfor 

til mail@ftutennis.dk senest d. 19. september. 

  

FTU-PROFILER SAVNES 

Vi vil så gerne hjælpe – også din klub – med at promovere jeres tiltag og 
dermed få deltagere nok til at de rent faktisk kan lade sig gøre. 

For at vi kan gøre dette effektivt og ramme de rette målgrupper med relevante 
tilbud, kunne vi godt ønske os at flere tennisspillere og tennisinteresserede 
oprettede en profil på www.ftutennis.dk. 

Igen kommer kåringsdagen d. 26. september i spil, hvor den klub der har størst procentdel af 
deres medlemmer med oprettet profil vil blive kåret og få overrakt en præmie i form af 10 rør 
HEAD bolde. 

Det kan derfor godt betale sig at kridte skoene og gøre en ekstra indsats for at få så mange som 
muligt af dine klubkammerater til at oprette sig. 

  

TENNIS-FORSIKRING 

Dansk Tennis Forbund indgået en partnerskabsaftale med Købstædernes 
Forsikring, en aftale, der betyder, at samtlige tennisklubber under Dansk 
Tennis Forbund og Fyns Tennis Union og alle deres enkeltmedlemmer nu får 

mulighed for at benytte særlige favorable forsikringsordninger via netop Købstædernes Forsikring. 
Se meget mere om den unikke forsikringspakke: Klik her 

  

ALL SHIRTS 

FTU har lavet en ny sponsoraftale med All Shirts. De sælger basis sports- og 
fritidstøj med citat-tryk på. De støtter tennissporten og laver unikke klubaftaler, 

hvor de designer klubbens/foreningens eget basistøj og ordner alt. 

Derfor har de sammen med os designet en medlemskollektion til vore medlemmer. Her får 
medlemmer af FTU -10% på køb. Kan ses og købes her: http://allshirts.dk/fyns-tennis-union-44/ 

Desuden har vi får et særligt tilbud til jer på køb af 20 stk. FTU t-shirts til børn, kan ses og købes 
her: http://allshirts.dk/fyns-tennis-union-44/ftu-klub-tilbud-20-stk-ftu-t-shirts-til-boern-p120 

ELLER 20 stk. FTU t-shirts til voksne, som kan ses og købes her: http://allshirts.dk/fyns-tennis-
union-44/ftu-klub-tilbud-20-stk-ftu-t-shirts-til-voksne-p121 

  

- Turnering/Arrangementer - Juniorer 

 

UM UDE 2015 – SKOVBAKKEN 

mailto:mail@ftutennis.dk
http://www.ftutennis.dk/
https://erhverv.kfforsikring.dk/gruppeaftaler/gruppeaftale-dansk-tennis/
http://allshirts.dk/fyns-tennis-union-44/
http://allshirts.dk/fyns-tennis-union-44/ftu-klub-tilbud-20-stk-ftu-t-shirts-til-boern-p120
http://allshirts.dk/fyns-tennis-union-44/ftu-klub-tilbud-20-stk-ftu-t-shirts-til-voksne-p121
http://allshirts.dk/fyns-tennis-union-44/ftu-klub-tilbud-20-stk-ftu-t-shirts-til-voksne-p121


FTU ønsker alle de fynske juniorer, som deltager i UM i Skovbakken et godt 
mesterskab. Alle interesserede - deltagere og andre - kan allerede nu følge med bl.a. 
på facebook: "UM - Skovbakken Tennis 4.-11. juli 2015". Selve turneringen starter med 
kvalifikationsrunder d. 4. juli. 

  

  

GAVEKORT – FM JUNIOR UDE 2015 

Spillede du dig ved FM Junior Ude 2015 frem til minimum en tredjeplads i en 
single-række og minimum en andenplads i en double-række, vil du på den e-
mailadresse der er tilknyttet din profil på ftutennis.dk modtage et elektronisk 
gavekort til HEAD-produkter hos Coolsport, som kan benyttes 
på www.coolsport.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 

  

- Turnering/Arrangementer – Seniorer/Veteraner 

 

FM UDE 2015 – VETERANER 

Pøj-pøj til alle jer veteraner, der i denne uge kæmper om titler og ære på 
Faaborg Tennisklubs baner. 

Vi ønsker jer alle et godt FM med masser af god tennis, fair play og hyggeligt 
samvær. 

  

SOMMERCAMPS TIL KVINDER 

All in tenniscamps har hen over sommeren flere gode tilbud. 

Uge 27: Fruens Bøge Tennisklub: Lady summer camp. Målgruppe: 
kvinder på alle niveauer. Se mere: Klik her 

Uge 28: Randers (tæt på Skovbakken i Århus, hvor UM afholdes i 
uge 28). Målgruppe: Piger/kvinder på alle niveauer. Se mere: Klik 
her 

  

TØSETRÆF 

https://www.facebook.com/UMSkovbakkenTennis2015?fref=nf
http://www.coolsport.dk/
http://tilmelding.tennis.dk/
http://allintenniscamps.dk/ladies-summer-camp/
http://allintenniscamps.dk/sommer-tennis-hojskole-uge-28/
http://allintenniscamps.dk/sommer-tennis-hojskole-uge-28/


Også FTU Tøsetræf bliver igen i år taget op. I første omgang 
lørdag d. 8. august. Læs mere i invitationen: Klik her 
Eller gå direkte til tilmelding: 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 

- Sponsorer 

 

Støt FTUs sponsorer og samarbejdspartnere - de støtter fynsk tennis! 

 

 

 

 
Med varme sommer-hilsner 

Fyns Tennis Union 

- vi vil tennis på Fyn sammen 

http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150625%20Toesetraef%208.%20august%202015.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=85
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/

