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Generelle Informationer

DAVIS CUP DANMARK VS SPANIEN
Der vil i de næste uger løbende komme information om den kommende Davis Cup
kamp på fynsk grund.
Følg også med på www.FTUtennis.dk og vores facebook side - og/eller facebooksiden for kampen: Klik her
Her og nu: Husk at melde ind til jeres klub mht. frivillige ved Davis Cup
- det er sammen vi skal vise, at Fyn kan løfte opgaven med en stor tennis
event

FTU DIALOGMØDE 2015
Så er det igen snart tid for dialogmøde, som denne gang afholdes tirsdag d. 29.
september kl. 19.00- ca. 21.30 i Marienlyst Tennis Odense.
Din - og din klubs - chance for at få direkte indflydelse på dansk tennis' fremtid, så
kridt skoene og få så mange som muligt med fra din klub!
Husk at vi også på dialogmødet evaluerer den fynske holdturnering - vi vil så
gerne have jeres input til justeringer/ændringer.
Se invitationen med program for aftenen: Klik her
Se debat oplæg fra Dansk Tennis Forbund om fremtidigt politisk program/dansk tennis' fremtid:
Klik her

FTU KÅRINGSDAG 2015
Kåringsdagen bliver i år afholdt d. 26. september i Marienlyst Tennis Odense Tennishal 1.
Traditionen tro vil der indledningsvis være mulighed for at få rørt sig - i år med
fællesspil, men se mere i invitationen: Klik her
Kom og vær med til "både og" eller "enten eller" - der er frit valg på alle hylder...

ÅRETS FRIVILLIGE I FYNSK TENNIS
Du kan stadig nå at indstille en ildsjæl fra din klub til titlen "Årets FTU-frivillige",
som vil blive kåret til førnævnte kåringsdag d. 26. september.
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 - STATUS
Vi satte ved seneste nyhedsbrev i juni en konkurrence i søen, hvor vi opfordrede til
oprettelser af profiler på www.ftutennis.dk.
Status er, at vi siden sidste optælling har fået 50 nye profiler, men det må da
kunne gøre endnu bedre i løbet af de næste uger.
Kåringen af klubben med procentvis flest profiler målt i forhold til medlemmer
medio september vil som tidligere nævnt blive
kåret ved FTUs kåringsdag d. 26. september og vil her få udleveret 10 rør HEAD bolde.
Husk også at tilknytte klub på din egen profil, hvis du ikke allerede har gjort det.

INDENDØRSTRÆNING I MARIENLYST TENNIS ODENSE
Husk at din klub skal melde ind med tider vedr. træning, turneringer og camps til
Marienlyst (Lars Peter Hermansen) senest medio september
Se mere: Klik her

- Turnering/Arrangementer - Juniorer

VST NORDEA MIXED OPEN 2015
Turnering for alle mix-par uanset alder og spillemæssigt niveau, afholdes i Vester
Skerninge søndag d. 6. september kl. 10-13.
Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 2. september
For invitation med mere information: Klik her

FTU MINITENNIS TOUR 2015/2016
FTU vil igen i år stå i spidsen for en Minitennis Tour og programmet herfor vil blive
sendt ud i løbet af efteråret.
Hvis din klub kunne tænke sig at afholde et minitennis-stævne - og måske allerede
har en ønsket dato, så kontakt os endelig på mail@ftutennis.dk
Hvis du har spørgsmål angående afholdelse af minitennis-stævne, er du også
meget velkommen til at kontakte os.

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
DM HOLD-SLUTSPIL 2015 – VETERAN
DM for veteraner afholdes d. 5. og 6. september i Fruens Bøge Tennisklub.
Kom og bak jeres favoritter op og se nogle af de bedste danske veteraner spille.

VST NORDEA MIXED OPEN 2015
Turnering for alle mix-par uanset alder og spillemæssigt niveau, afholdes i Vester
Skerninge søndag d. 6. september kl. 10-13.
Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 2. september
For invitation med mere information: Klik her

FTU MINITENNIS TOUR 2015/2016
FTU vil igen i år stå i spidsen for en Minitennis Tour og programmet herfor vil blive
sendt ud i løbet af efteråret.
Hvis din klub kunne tænke sig at afholde et minitennis-stævne - og måske allerede
har en ønsket dato, så kontakt os endelig på mail@ftutennis.dk
Hvis du har spørgsmål angående afholdelse af minitennis-stævne, er du også
meget velkommen til at kontakte os.

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"?

SIDSTE CHANCE: KT3-KURSUS PÅ FYN - TILMELD DIG NU!
Det er stadigt muligt at tilmelde dig Dansk Tennis Forbunds KT3-kursus den 31.
oktober - 1. november 2015 i NYBORG.
Kurset har pt. få kursister, hvorfor vi håber på flere tilmeldte, så kurset kan
gennemføres.

Vi gør opmærksom på, at FTU yder til tilskud på kr. 500 til kursusgebyret (kr. 1.100) til alle FTUmedlemmer, der deltager på kurset/øvrige DTF’s trænerkurser.
Læs mere om DTF’s trænerkurser her: http://www.tennis.dk/da/Sektioner/Uddannelse.aspx
Tilmelding: Send en e-mail til dtf@tennis.dk (OBS! husk at angive alle relevante
kontaktoplysninger)

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.

- Sponsorer
ALL SHIRT KLAR TIL DAVIS CUP
All Shirt er klar med speciel fan-beklædning til Davis Cup trøjer med fin rabat i
forbindelse med Davis Cup kampen i Odense: Danmark vs Spanien
Se mere: Klik her

Støt FTUs sponsorer og samarbejdspartnere - de støtter fynsk tennis!

Med sportslig hilsen

Fyns Tennis Union
- vi vil tennis på Fyn sammen

