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- Generelle informationer, arrangementer m.m. 

 
  

FTU INSPRIATIONSDAG 2016 

  

 Afholdes i år d. 23. april kl. 10-12 i Ringe Tennisklub. 
Se invitation med program: Klik her  
Bemærk tilmeldingsfristen: Søndag d. 17. april 
  

   

  

FTU HOLDTURNERING UDE 2016 

   
Husk tilmeldingsfrist til årets holdturnering: 24. april.  
For tilmeldingsblanket: Klik her  
For Turneringsformat/regelsæt: Klik her 

    

FTU PLAY & STAY TOUR 

  

Ønsker I at afholde et Play & Stay-stævne, men ved ikke hvordan I skal gribe det an?  
Fortvivl ikke! Kontakt Michael Grube Andersen og Pernille Jørgensen på 
junior@ftutennis.dk for yderligere information og tilmelding. 
Ved FTU Inspirationsdag d. 23. april er dette i øvrigt også et af emnerne i år. 

  

  

FTU VOKSEN-MOTIONSSTÆVNER 2016 

FTU ønsker at følge succesen fra fælles indendørs træning op med en række 
arrangementer i undendørssæsonen.  
Ønsker din klub at arrantere et tøsetræf, herreaften el, så kontakt Carsten Tornbjerg 
senior@ftutennis, tlf. 22707898 senest 1/5.  

Det er den enkelte klub, som står for arrangementet, men FTU hjælper selvfølgelig gerne med at 
planlægge.  
Primo maj sendes en samlet plan for udendørssæsonen. Mød os også til FTU inspirationsdag den 
23/4 og få gode råd og inspiration. 
   

  

VOKSEN-INTRUDUKTION 

Som en del af "Bevæg dig for livet"-samarbejdet mellem DGI og DTF, samarbejdes 
også om Voksenintroduktion.  
Se hvordan din klub kan anvende dette nøglefærdige rekrutteringsværktøj: Klik her 
  

  

  

  

DTF CUP 2016 - NU I TRE RÆKKER 

 Du kan stadig nå at tilmelde dig årets DTF Cup!  
Se mere om den populære breddeturnering og om hvordan du tilmeldes: Klik her  
Bemærk tilmeldingsfrist: 30. april 
  

http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/160407%20FTU%20Inspirationsdag%20invi.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/160409%20FTU%20holdturnering%20tilmeldingsblanket.docx
http://ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/160328%20FTU%20Turneringsformat%202016.pdf
mailto:junior@ftutennis.dk
mailto:senior@ftutennis
http://www.tennis.dk/da/Sektioner/Klubudvikling/Voksenintroduktion.aspx
https://gallery.mailchimp.com/0ba00933f1b38097168efe6e8/files/DTF_Cup_Ude_2016_invitation_tilmeld_dig_i_dame_herre_eller_mixr%C3%A6kke.pdf


  

   

FTU KLUBSAMARBEJDSMØDER 2016 

  

Referater fra forårets møder kan findes på hjemmesiden.  
Gå direkte til siden for samarbejdsmøder: Klik her 
  

  

  

  

FM UDE 2016 

  

 Følg med på www.FTUtennis.dk og vores facebook-side:  
Inden længe åbnes op for tilmelding til de FM'er Junior, Senior og Veteran.  
Her ganske kort datoerne der skal afsættes:  
Junior: 27.-29. maj  
Senior: 3.-5. juni  
Veteran: 17.-19. juni 
  

   

 DTF SOMMER TOUR 

Se hvad der rør sig af turneringer i Danmark og andet praktisk vedr. sommertour: Klik 
her 

Ens for alle er tilmelding via DTFs onlinetilmelding.  
Direkte til onlinetilmelding – 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 

  

http://ftutennis.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=19
http://www.ftutennis.dk/
http://www.tennis.dk/da/Sektioner/Turnering/Individuelle%20turneringer/Sommer%20Tour.aspx
http://www.tennis.dk/da/Sektioner/Turnering/Individuelle%20turneringer/Sommer%20Tour.aspx
http://tilmelding.tennis.dk/
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


  

  

- 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. 17.04.2016: Klik her 
 

  

- Sponsorer  

 

 Støt FTUs sponsorer og samarbejdspartnere - de støtter fynsk tennis! 

 

 

 

  

Med sportslig hilsen 

Fyns Tennis Union 
- vi vil tennis på Fyn sammen 

 

 

NB. Du kan afmelde nyhedsbreve, ved at logge ind og sætte markering i feltet Ønsker ikke nyhedsbrev på 

din profil. 

 

Klik her http://ftutennis.dk/cms for at besøge vores 

hjemmeside. 

 

 

http://www.ftutennis.dk/cms/Activity.aspx
http://www.ftutennis.dk/Admin/www.ftutennis.dk
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/160409%20FTU%20-%20Kalender%202016.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/160409%20FTU%20-%20Kalender%202016.pdf
http://ftutennis.dk/cms

