
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Til Holdledere i JTU-FTU  
 

Holdturnering 2015-16 

 

 

 

 

 

Hermed fremsendes Indbydelse for den indendørs holdturnering 2015-16 i Jyllands Tennis 
Union/Fyns Tennis Union: 

 Tilmeldingsblanket 

 Reglement holdturnering 2015 – kan ses i opdateret version på www.JTU.dk den 1.oktober  

  Vejledning om resultatformidling via HTIF – kan findes på http://www.tennis.dk/htap.aspx 

 

Turneringens opbygning: 

Jylland/Fynsserien består af 2 puljer med max 6 hold i hver. Serie 1 oprettes kun, hvis der er hold 

nok tilmeldt, som ligger geografisk godt for hinanden. Klubber uden hal, kan ikke regne med at 

komme med i turneringen. 

 

Op- og nedrykning: 

Oprykning til 2. Division afhænger af nedrykning fra 1. Division. Se nærmere i reglement på 

www.dtftennis.dk  

 

Match-afvikling: 

Som det fremgår af den tilsendte indbydelse er matcherne programsat til fredag med start fra kl. 

17, lørdag og søndag med start mellem kl. 09.00 og 16.00. Hvis der er ønske om en anden dato 
eller starttidspunkt, kan der anmodning om dette fra hjemmeholdet, mht. plads i hallerne. 

Det endelige spilletidspunkt fastsættes altid af hjemmeholdet, som er ansvarlig for at dette 

meddeles i god tid til modstanderen – min. 5 dage før matchen. 

Såfremt en klub ikke kan stille baner på den fastsatte termin, kan en match flyttes såfremt det 

accepteres af modstanderen. Flytningen skal godkendes af turneringslederen. Ansøgning om 
flytning af en match skal være skriftlig og sendes til holdturnering@jtu.dk. Ved flytning af en match 

tilrådes det at kontakte modstander og turneringsleder i god tid. 
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Ranglister: 

Der skal indtastes ranglister for Jylland-Fynserien – disse skal tastes ind i: 

http://www.tennis.dk/htap.aspx senest 3 dage før første spillerunde kl. 12-   

Overholdes tidsfristen ikke i dømmes klubben en bøde på kr. 500,- 

Ændrede ranglister for matcherne i 2015 skal ligeledes indtastes senest 3 dage før første spillerunde 

efter jul kl. 12.00. Såfremt der ikke er indtastet ændret rangliste vil den første fortsat være 

gældende. 

Bolde: 
Der spilles med HEAD Pro/Head ATP bolde. Forhandles af Cool Sport, se mere på www.coolsport.dk  

Resultatformidling: 

Resultater sker via HTIF resultatindberetning. Vejledning kan findes på hjemmesiden. Resultatkort 

til eget brug kan downloades fra hjemmesiden. Resultatet SKAL være indberettet senest dagen efter 
matchafvikling.  

Vigtigt: 

- Alle enkelte kampe tæller 1 point – der spilles altså om 6 point i en holdmatch (Herrer) og 3 

point i en holdmatch (Damer) 

- Ved manglende indsendelse af rangliste inden 1. spillerunde vil en klub (udover ovenstående 

bøde) også blive dømt som taber af 1.runde. Klubbens dømmes som taber af kampe indtil 

rangliste er indtastet. 

- Licensspillere er selv ansvarlige for deres licensnumre påføres resultatkortet, så de medtages 
ved indberetning af resultat.  

- Spille dato kan ses på vedlagte tilmeldingsblanket. 

 

Turneringsleder: 

Jyllands Tennis Union, holdturnering@jtu.dk, mobil 23 84 63 84 

Al henvendelse om holdturneringen skal rettes til ovenstående.     

 

Med venlig hilsen 

 
Holdturneringsudvalget 

Jyllands Tennis Union                   
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