
FTU NYT - Februar 2016 

- Generelle informationer, arrangementer m.m. 

 
  

BDFL - NYT DGI/DTF-SAMARBEJDE 

  

 Kom til fælles klubmøde tirsdag d. 23. februar i Marienlyst, Windelsvej 138, 5000 
Odense C. og hør mere om det nye spændende samarbejde.  
Se invitation med program: Klik her  
Bemærk tilmeldingsfristen: Fredag d. 19.februar 
  

  

  

 TENNISSPORTENS DAG  

  

 I 2016 er datoen for Tennissportens Dag sat til lørdag d. 30. april   
Endnu et DGI/DTF-samarbejde, så der nu virkelig er mulighed for 
landsdækkende opmærksomhed for tennissporten.  
Læs mere om tennissportens dag 2016: Klik her  

  

   

FM VETERAN INDE 2016 

  

  
FM Veteran afholdes 4.-6. marts 2016 i Marienlyst Tennis Odense  
Gå direkte til invitation/tilmelding: Klik her 
Bemærk tilmeldingsfristen: Mandag d. 22. februar  
  
OBS!: Mellem dem der er tilmeldt til og med den 20.02. trækkes lod om 
deltagergebyret. 
 

Husk! Du kan mandag d. 23. februar kl. 20-22 træne i Marienlyst - FTU lægger baner og bolde til. 
For tilmelding: Klik her 
  
  

VETERAN-EVENTS 2016  

  

 Sæt allerede nu kryds i kalenderen for følgende veteran-events:  
28. februar - 5. marts, DM inde i HRT og Nærum (programmet er her klart) 
30. juli - 6. august, DM ude i HEI, Aarhus  
10.-11. september, Hold DM i HIK  
Se i øvrigt mere her: www.dansketennisveteraner.dk 

  

  

UM, DM & Tennis 10 inde 2016  

  

 Der er åbent for tilmelding! Både Tennis 10 og UM (til og med U14) foregår i 
Odense.  
Se meget mere om datoer, tilmelding og andet praktisk: Klik her 
  

  

  

http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/160131%20Indbydelse%20DTF%20og%20DGI%20klubmode%20i%20Marienlyst%20d.%2023.02.2016.pdf
http://www.ftutennis.dk/CMS/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1
http://ftutennis.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=101
http://www.ftutennis.dk/CMS/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=95
http://www.ftutennis.dk/Admin/www.dansketennisveteraner.dk
http://ftutennis.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1


TRÆNING I MARIENLYST UNDER UM 

  

Besked fra Marienlyst:  
Den normale planlagte træning er aflyst. Vi ved, det er en del timer, men omvendt tror 
vi på, at det skaber endnu mere omtale og gang i centret på længere sigt. Det er en 
helt unik chance, som vi bare må gribe. 
Kontakt Jens Martinus Pedersen (jmp@b-marienlyst.dk) for erstatningstimer, så findes 
tid til jeres planlagte træning.  

  

  

    

FTU MINITENNIS TOUR 

  

Følg med i ranglisterne på touren på FTU Minitennis Tour-siden: Klik her  
Husk at du kan finde de aktuelle invitationer både på Minitennis Tour-siden og i FTUs 
dynamiske kalender! 
  

  

Her og nu er der åbent for tilmelding til: 
RTK Minitennis Cup (Ringe) - søndag d. 28. februar - tilmeldingsfrist: Onsdag d. 24. februar: klik 
her for invitation  
og inden længe er der åbent for sæsonens "grande finale": FM i minitennis, som denne gang 
bliver afholdt i Vester Skerninge Hallen søndag d. 10. april  
(tilmelding til FM i minitennis vil foregå på www.ftutennis.dk under tilmelding) 
  

FTU KLUBSAMARBEJDSMØDER 2016 

  

Datoerne er i år:  
3. marts, Vester Skerninge (midt/syd)  
7. marts, Odense (nord/øst samt Odense)  
9. marts, Strib (vest)  
  

Dagsorden på møderne er denne: 

1. Orientering fra DTF og FTU v/FTU-formand  
2. FTUs holdturnering 2016 v/Kenneth Jensen 
3. Gode idéer samt forslag fra klubberne v/alle  
4. Erfaringsudveksling og aftaler om lokalt samarbejde v/alle 

  

ALL IN TENNISCAMPS 

  

Næste en-dags-camps for kvinder i Marienlyst Tennis,Odense er:  
 
28. februar og 10. april  
 
Se mere om dem og om hvordan du tilmelder dig: 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://www.ftutennis.dk/Admin/jmp@b-marienlyst.dk
http://ftutennis.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=52
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/151212%20Naesby%20Minitennis%20Cup.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/151212%20Naesby%20Minitennis%20Cup.pdf
http://www.ftutennis.dk/Admin/www.ftutennis.dk
http://ftutennis.dk/cms/EventOverview.aspx
http://allintenniscamps.dk/all-ladies-winter/
http://tilmelding.tennis.dk/


  

  

FTU GENERALFORSAMLING 

  

  

Årets generalforsamling blev afholdt i vanlig god stil. Vi siger tak til de fremmødte.  
For dem der ikke kunne deltage er her både bestyrelsens beretning samt referat.  
 
For beretning: Klik her           For referat: Klik her  
  

DTF GENERALFORSAMLING  

  

Afholdes d.19. marts i København.  
Kom og vær med til at stemme om hvem der skal være ny formand for DTF! 
 
Se mere om DTFs generalforsamling: Klik her  
  

  

  

  

FØLG MED - SAMMEN MED FTU 

  

 Like vores facebook-side og få nyheder 
hurtigt: https://www.facebook.com/ftutennis/?fref=ts 
  

Anbefal dine tennis-venner at gøre det det samme og at oprette en profil på 
www.ftutennis.dk.  

Jo flere vi "rammer", jo nemmere vil det være at promovere tennis-events også for jeres klub. 
  

   

  

 - Uddannelse  

 

Interesset i træner, referee og/eller dommeruddannelse 
- eller kender du bare en der skal "prikkes til"? 

Læs mere om DTF’s trænerkurser her: 
http://www.tennis.dk/da/Sektioner/Uddannelse.aspx 

  

Husk at 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.  

For FTUs 2016 kalender i PDF-format pr. 10.01.2016: Klik her 
 

http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/160217%20FTU%20-%20Generalforsamling%202016%20beretning.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/160217%20Referat%20FTU%20GF%209.%20februar%202016.pdf
http://www.tennis.dk/Kontakt_OmDTF/OM%20DTF%20MV/Organisation%20%20struktur/Generalforsamling.aspx
https://www.facebook.com/ftutennis/?fref=ts
http://www.ftutennis.dk/Admin/www.ftutennis.dk
http://www.tennis.dk/da/Sektioner/Uddannelse.aspx
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/cms/Clubftutennis/ClubImages/160110%20FTU%20-%20Kalender%202016.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/160110%20FTU%20-%20Kalender%202016.pdf


  

- Sponsorer  

 

 Støt FTUs sponsorer og samarbejdspartnere - de støtter fynsk tennis! 

 

 

 

Med sportslig hilsen 

Fyns Tennis Union 
- vi vil tennis på Fyn sammen 

 

 


