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LÆR OM DEN BEDSTE ATP-FORHÅND  
  

Et oplæg af diplomtræner og forfatter, Hans Frantzen  
tirsdag d. 14. april kl. 17.00-20.00 

Lær om forskellene på de bedste mænds (ATP) og kvinders (WTA) forhånd - og 
lær selv den bedste. 
En aften med både teori og praksis - oplagt som klub-udflugts-aften. 

Tilmeldingsfrist senest d. 5. april. Se mere i invitationen: Klik her 
  

BØRNEATTESTER 

Husk at børneattesterne på jeres trænere skal fornys hvert år, så hav det f.eks. 
med på checklisten til opstart af udendørssæsonen. 
Formular til anmodning om børneattest: Klik her  
Se i øvrigt mere om børneattester og de lovpligtige erklæring om indhentelse af 
børneattester på f.eks. www.borger.dk, da variationer kan forekomme 

fra kommune til kommune. 
  

  

TRÆNER SØGES!  
Kerteminde Tennisklub søger en træner, som i den kommende udendørssæson 
kan træne voksne begyndere og øvede. 
For yderligere oplysninger kontakt Lasse Bjerre på labj@tv2.dk 

  

   

MEDLEMSREKRUTTERING OG FASTHOLDELSE  

  

 Formanden Agi Szocska i FTU har, gennem flere centrale udvalg som politisk 
ansvarlig for klubudviklingsafdelingen i DTF, i år fokus på medlemsrekruttering og 
fastholdelse.  

Dette sker via Ad Hoc udvalg med yderligere fynske deltagere, gennem udvikling 
og implementering af Frivillighedsstrategi i DTF, samt ved visionsgruppemøder 

mellem DIF/DTF og DGI. 
Så år 2015 vil danne basis for i fremtiden at bedre kvalitativ support og input til klubberne, med 
henblik på fastholdelse af medlemmer og rekruttering af nye tennisspillere. 
Kontakt gerne Agi på formand@ftutennis.dk, hvis du har gode idéer til at sikre tennissportens 
fremtid på Fyn. 

  

GRATIS KONSULENT-ASSISTANCE  
  

Benyt jer af de gratis tilbud indenfor FTU/DTF: FTUs frivillige klubkonsulent Jens 
Erik Dalgaard Jensen kan kontaktes hvis du har brug for hjælp til klubudvikling. 
Se Jens Eriks præsentation og dine muligheder: Klik her 
  

  

  

TEAM FYN MED I ALLE DTF'S JUNIORDIVISIONER I 2015 

http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150208%20Invi%20Laer%20om%20ATP-forhaanden.pdf
http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/D45547E8-5DF6-4B39-B33F-7DE6BEDF84E8/0/P274_0408.pdf
http://www.ftutennis.dk/Admin/www.borger.dk
mailto:labj@tv2.dk
mailto:formand@ftutennis.dk
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150321%20Klubudviklingstilbud%20Jens%20Erik.pdf


I en årrække frem til og med 2009 var Fyn slet ikke repræsenteret i DTF’s 
juniordivisioner, men i 2010 fik vi det første Team Fyn U10-hold med, og i 2015 
har vi for første gang ”fuldt hus” med Team Fyn-hold i alle DTF’s juniordivisioner 
(HEAD DH Junior 2015). 
Juniordivisionerne er kønsopdelte, og i hver holdkamp spilles der fire 

singlekampe og to doublekampe. 

Kun HIK og Team Fyn er repræsenteret med hold i alle otte juniordivisioner i 2015 

Det betyder, at de stærkeste fynske U10, U12, U14 og U16/18 piger og drenge i år alle får lov til 
også at spille holdkampe mod de stærkeste spillere i Danmark i deres årgange, og det vil 
yderligere styrke de fynske juniorspilleres udvikling. 
FTU sponserer holdtilmeldingsgebyret for Team Fyn-holdene, mens klubber med spillere på 
holdene står for den praktiske afvikling af holdkampene. 

  

DM INDE PÅ FYN 

Den første uge af marts blev danmarksmesterskaber i tennis afholdt i Marienlystcentret. Det blev 
en fantastisk tennisuge, hvor tennissporten også blev eksponeret flot i de lokale medier.  

Arrangementet blev afholdt som et samarbejde mellem DTF, FTU, 
Marienlystcentret og de Odenseanske klubber. 

  

Flere fynske spillere markerede sig rigtig flot under turneringen. Længst nåede Morten Garbers 
(Fruens Bøge), med en semifinaleplads i herresingle. 

På finaledagen var Tennisdanmark inviteret til bruncharrangement og efter finalerne var der 
frivillighedsfest for alle de frivillige, som havde hjulpet til. 

Et tilbageblik på finaledagen kan ses her: 
http://www.tennis.dk/da/Nyheder/2015/Marts/tilbagedm.aspx. 
  

Under turneringen blev der hver dag lagt en rapport om dagen der gik op på forsiden af 
www.ftutennis.dk.  
Disse rapporter er nu samlet og ligger i Nyhedsarkivet. Du kan også se dem ved at klikke her. 
  

  

DTF BEACH TENNIS TOUR 

Tourplanen for 2015 kan snart ses på DTFs hjemmeside, men din klub kan stadig 
ansøge om værtskab af stævner eller events til Beach Tennis Touren.  
Der er lavet en arrangørguide, som gør det lettere at være arrangør/vært. Se 
guiden: Klik her 
Se meget mere om Beach Tennis Touren: Klik her  

  

   

ÅBENHED HOS FTU 
  

Du kan finde referater fra FTUs klubsamarbejdsmøder, styregruppemøder 
generalforsamling og bestyrelsesmøder på www.FTUtennis.dk  

http://www.tennis.dk/da/Nyheder/2015/Marts/tilbagedm.aspx
http://www.ftutennis.dk/
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150321%20DM%20inde%202015%20rapporter%20for%20alle%20dage.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150227%20Arrangorguide%20Beach%20Tennis.pdf
http://www.tennis.dk/da/Sektioner/Klubudvikling/Beach%20Tennis/Events%20og%20tilmelding.aspx
http://www.ftutennis.dk/Admin/www.ftutennis.dk


Du er altid velkommen til at kontakte en eller flere fra bestyrelsen,  
hvis der er noget du er i tvivl om eller mener vi bør tage op i FTU.  
Husk, at det er sammen vi gør tennis på Fyn til noget særligt. 

  

NYT PÅ WWW.FTUTENNIS.DK 
  

Fyns Tennis Union er nu på facebook. Klik her 
Vi mangler stadig en del i designet på siden, men forventer at have det klaret 
inden længe. 
  
Et andet nyt tiltag, er at FTU-klubbernes egne sider på www.FTUtennis.dk nu kun 
indeholder  
links til klubbernes egne hjemmesider/facebooksider, så det er altså ikke længere 

nødvendigt  
at sende opdaterede lister med bestyrelsessammensætninger til FTU.  
De fleste steder er der jo tale om frivilligt arbejde, så man har sikkert nok i at vedligeholde data på 
egen hjemmeside/facebookside. 
  

   

 - Turnering/Arrangementer - Juniorer 

 

FTU MINITENNIS TOUR 

Vi mangler nu kun sæsonens sidste, men meget hyggelige og præstigefyldte 
turnering: 
FM i minitennis søndag d. 29. marts - tilmeldingsfrist onsdag d. 25. marts 
Se mere i invitationen og tilmeld dig: Klik her 

  

  

   

UM INDE 2015  
UM Inde 2015 afholdes i Hørsholm Rungsted Tennisklub d. 28. marts-5. april. 
Held og lykke til alle de fynske børn og unge der deltager. 
Følg dem på DTFs turneringsprogram: Klik her 
Eller på facebook: Klik her  
  

  

  

  

FM UDE 2015  
  

Sæt allerede nu kryds ved d. 5.-7. juni, hvor der afholdes FM for juniorer i 
Svendborg. 
Du kan allerede nu tilmelde dig! 
Se invitationen: Klik her 
Gå direkte til tilmelding: Klik her  
  

  

 DTF VINTER TOUR   

http://www.ftutennis.dk/
https://www.facebook.com/ftutennis
http://www.ftutennis.dk/
http://ftutennis.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=76
http://www.tennis.dk/turneringsprogram.aspx
https://www.facebook.com/events/1559559954314924/
http://www.ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/150324%20invi%20FM%20junior%20ude%202015.pdf
http://www.ftutennis.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=77


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 

 
  

  

FTU MINITENNIS TOUR 
  

Vi mangler nu kun sæsonens sidste, men meget hyggelige og præstigefyldte 
turnering: 
FM i minitennis søndag d. 29. marts - tilmeldingsfrist onsdag d. 25. marts 
Se mere i invitationen og tilmeld dig: Klik her 

  

   

FM UDE 2015 
  

Om du er senior eller veteran, skal der allerede nu sættes kryds i kalenderen: 
FM Senior Ude 2015: d. 29.-31. maj, hvor vi gentager succesen fra indendørs FM 
med motionistrækker foruden de sædvanlige rækker. Nyt i år: FTU vil på finale-
dagen være vært ved kaffe og morgenbrød, så selv de der ikke skal spille finaler, vil 
kunne få en hyggelig start på dagen og se en masse god tennis. 
FM Veteran Ude 2015: d. 26.-28. juni i Faaborg Tennisklub 

Inden længe er der åbent for tilmelding til begge arrangementer, 
så følg med på www.FTUtennis.dk under "TILMELDING" 
  

  

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 

 

http://tilmelding.tennis.dk/
http://tilmelding.tennis.dk/
http://ftutennis.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=76
http://www.ftutennis.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1
http://www.ftutennis.dk/cms/EventOverview.aspx
http://tilmelding.tennis.dk/
http://ftutennis.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=22


  

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 

   

  

- Nyhedsbreve 

 

Følg med i hvad der sker i tennis-Danmark, tilmeld dig nyhedsbreve på linkene/billederne 
herunder: 

                       

  

- 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/
http://ftutennis.dk/cms
http://emagasin.spiltennis.nu/
http://www.jtu.dk/Page.aspx?m=11
http://www.head.com/
http://www.tennis.dk/Kontakt_OmDTF/OM DTF MV/Nyhedsbrev.aspx
http://www.coolsport.dk/
http://www.ketshop.dk/
http://www.head.com/
http://www.løfteriet.dk/

