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Reglement for FTU Holdturneringen 2017

Paragraf 1
Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle FTU/DGI klubber, 
der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed 
for, at klubber kan gå sammen og stille et fælles hold.
Stk. 2: Holdturneringen afvikles som en enkelt-, dobbeltturnering eller 
puljeturnering, afhængig af tilmeldte hold pr række. Det tilstræbes, at alle hold, så 
vidt muligt får 4, men ikke mere end 7 kampe.
Turneringen udskrives hvert år i de rækker, som FTU finder formålstjenligt. 
Seniorer tilbydes pt. følgende rækker:
Dame og Herre Fynsserie, Herre serie 1 + Herre serie 2 
Veteraner tilbydes følgende rækker:
Veteran  40+. Veteran 50+, 60+ og 70+ spilles samlet - hhv. Fynsserie og Serie 1
Vinderen af alle Fynsserier deltager i DM for veteranhold, hvis der deltager mindst 2 
hold i rækken. Ved deltagelse i slutspil opkræves der et gebyr fastsat af FTU. 
Juniorer tilbydes følgende rækker:
Pige- og drenge-rækker i U10, U12, U14, U16/18 i hhv. A- og B-række.
I U14B, U12B spilles der Play and Stay med grøn bold på alm. bane
I U10 spilles der Play and Stay med orangebold på orange bane.
Der spilles bedst af 3 sæt med tie break ved 6-6 i de to første sæt. Et evt. tredje sæt 
spilles som en match tie break til 10. Alle sæt starter ved 2-2. 
En vunden kamp uden spil, indtastes med 62 62.
Motionister tilbydes følgende rækker: Senior Dame/Herre, Senior Damemotion 
Double, samt Senior Motion Mix Double  (doublekampe á 1 sæt).
I disse rækker kan kun deltage seniorer (fylder 18 år den pågældende sæson) der ikke 
er opført på klubbernes rangliste, hvor spilstyrke vurderes lavere end Senior serie 2. 

Stk. 3: Spillerunderne følger så vidt muligt DH holdturneringens runder og 
matchprogrammerne fastsættes af unionen. Dispensation fra det offentliggjorte pro-
gram, samt flytning af kampe kan ikke ske uden samtykke fra den 
turneringsansvarlige.
Stk. 4: Boldmærket bestemmes af unionen, og er for øjeblikket:
Head ATP eller Head Pro (frit valg) – HEAD Grøn/Orange P&S. 
Arrangør-klub stiller bolde til rådighed – ved brug af ikke-godkendte bolde kan 
idømmes en bøde på 200,-.
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Stk. 5: Der betales indskud til unionen for hvert tilmeldt hold. Indskuddets størrelse 
fastsættes af unionen. Samtidig med, at klubberne tilmelder hold til turneringen, skal 
der opgives navn, telefonnummer og e-mail adresse på lederen af de enkelte hold. 
Stk. 6: Protester vedrørende en match skal fremsendes til den FTU 
turneringsansvarlige i en e-mail og skal, for at blive behandlet, være afsendt senest 3 
dage efter matchens afholdelse, ligesom der skal være indbetalt et depositum på 500 
kr. til unionens bankkonto, der fortabes hvis protesten ikke tages til følge.
Stk.7: Den FTU turneringsansvarlige har ret til, efter godkendelse fra bestyrelsen i 
FTU, at dispensere fra reglementet. Dette kan kun ske i tilfælde, hvor en given klub 
på forhånd har ansøgt om dispensation. En sådan kan altså aldrig gives med 
tilbagevirkende kraft. Og skal søges fra gang til gang.

Paragraf 2:
Arrangørernes pligter er følgende:
1. sørge for hele turneringsarrangementet for vedkommende match (spillested, 

tidspunkt, bolde m.v.), hvorved iagttages, at singlerne spilles først. Såfremt begge 
holdkaptajner er enige herom, kan kampene afvikles i en anden rækkefølge end 
den foreskrevne

2. afholde alle med arrangementet forbundne omkostninger
3. indtaster resultatkort via http://www.tennis.dk/htap.aspx
Senest dagen efter matchens afholdelse. 
Stk. 2: Det tilrejsende hold betaler selv sine rejseudgifter.
Stk. 3: Det tilrådes at den arrangerende klub som vært, sørger for fornødent 
forplejning efter eget valg, for den tilrejsende klub, i form af et beskedent traktement 
og sund mad.
Stk. 4: Den tilrejsende klub skal kunne råde over baner i op til en ½ time før det 
fastsatte kamptidspunkt til træningsformål.

Paragraf 3:
Match formater: Antal spil-

lere pr. hold.
Single Double Bemærkninger

Junior A række
Piger
Drenge

2 2 Pigesingle
2 Drengesingle

1 Pigedouble
1 Dr.double

Udbydes i U10/U12/U14/U16, U18.
U10 spilles med orange bold på orange bane. 
Øvrige rækker på alm. bold/bane.

Junior B række
Piger
Drenge

2 2 Pigesingle
2 Drengesingle

1 Pigedouble
1 Dr.double

Udbydes i U10/U12/U14/U16, U18.
U10 spilles med orange bold på orange bane. 
U12/14 spilles med grøn bold på alm.bane. 
Øvrige rækker med alm. bold på alm. bane.
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Match formater: Antal spil-
lere pr. hold.

Single Double Bemærkninger

Fynsserie
Dame Serie 1

2 2 Damesingle 1 Damedouble

Herre Fynsserie
Herre Serie 1 
Herre Serie 2

4 4 Herresingle 2 Herredouble

Senior Motion
Damer
Herrer

2
2

2 Damesingle
2 Herresingle

1 Damedouble
1 Herredouble

Afvikles i samarbejde med DGI.
Spillere skal fylde min. 18 år det pågældende år. 
Tilmelding på:
http://www.dgi.dk/arrangementer/201716805000

Senior Motion Double
Damer
Herrer

4
4

4 Damedouble
4 Herredouble

Afvikles i samarbejde med DGI.
Spillere skal fylde min. 18 år det pågældende år.
Kampe spilles á 1 time, fortløbende partier.
Tilmelding på:
http://www.dgi.dk/arrangementer/201716805000

Senior Motion Mix 4 2 Mixdouble
1 Damedouble
1 Herredouble

Afvikles i samarbejde med DGI.
Spillere skal fylde min. 18 år det pågældende år.
Tilmelding på:
http://www.dgi.dk/arrangementer/201716805000

Veteran 4 1 Damesingle
3 Herresingle

1 Herredouble
1 Mixdouble

Udbydes i +40/+50/+60/+70.
OBS! Vindereaf veteran-rækker skal deltage i 
DM med 2 damer og 4 herrer.

En juniorspiller kan kun deltage på 1 juniorhold pr. spilrunde. Ved en spillerunde 
forstås en weekend (torsdag – mandag,) hvori den programsatte dato indgår. 
Juniorspillere må dog gerne deltage på eget klubhold i FTU juniorholdturneringen og 
i samme spillerunde og samme aldersgruppe deltage på FTU fælles Team Fyn-hold i 
DTF juniorholdturneringen.
PS! Piger/damer kan erstatte drenge/herrer i FTU holdturnering, men ikke 
omvendt.
Stk. 2: Alle kampe afgøres bedst af 3 sæt. Der spilles tiebreak ved 6-6 i alle sæt. 
! HUSK et evt. 3 sæt i alle doubler spilles som match tiebreak til 10 i alle rækker.
Stk. 3: En spiller kan i samme match spille 2 kampe, men kun en kamp af hver 
kategori, dog undtaget damemotions doublerækken.
Stk. 4: Hver klub som deltager i Fynsserie og Serie 1 for seniorer, samt alle Veteran 
Fynsserier, udarbejder før forårs- og efterårsrunderne en rangliste for såvel damer 
som herrer. Ranglisterne skal indeholde navne (+ fødselsår på veteraner) på alle de 
spillere, som klubben ønsker at anvende. I spillerunderne skal holdene opstilles med 
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spillerne i rækkefølge efter klubranglisten. Doublerne kan sammensættes frit. 
Dog skal den højest rangerede på klubranglisten, af de fire deltagende 
doublespillere, altid spille 1.herredouble.
En spiller kan højest flyttes 2 pladser på en rangliste pr. sæson. 
Det præciseres hermed, at herrespillere placeret fra nr.1-3 på et hold med 3 
singlekampe aldrig kan spille på andet end klubbens 1.hold. En juniorspiller kan først
deltage på et seniorhold det år hvor spilleren fylder 13 år. 
Ranglisterne fremsendes til den turneringsansvarlige senest 1 uge før 1. spilledag i 
hver turneringshalvdel. Overholdes disse frister ikke, kan klubbens hold, ikke vinde 
en række og dermed retten til oprykning.
! HUSK hvis en dame ønsker at spille en herrekamp SKAL denne være 
indplaceret på herrernes rangliste.
Ranglisterne indsættes på FTU hjemmeside. Det er holdkaptajnernes pligt at være 
orienteret om ranglisterne til alle matcher til kontrol af, at modstanderens opstilling er
rigtig
Stk. 5: Holdkort med holdopstillingerne (jvf. stk. 4 og 6) og de godkendte ranglister 
udveksles mellem de i hver match deltagende klubber 15 min. før matchens start.
Stk. 6: Holdkort skal ligeledes indeholde navne på de spillere der ønskes anvendt 
som reserver, samt navne på de personer der ønskes anvendt som rådgivere. 
Klubberne er således frit stillet med hensyn til antallet af reserver/rådgivere de vil 
medtage, men ingen reserve/rådgiver kan anvendes, uden at være angivet ved navn på
holdkortet.
I tilfælde af, at en spiller under en match (ikke under påbegyndt kamp) får forfald på 
grund af tilskadekomst eller lignende, træder reserven ind efter følgende regler:
I singlerækkerne som henholdsvis 4.(3/2/1) herresingle og 2.(1.) damesingle, medens 
de øvrige spillere i vedkommende kategori rykker en plads op, i doublekampene på 
den til skade kommendes plads i den oprindelige holdopstilling.
Stk. 7: Rådgivning under en holdkamp må gives på alle baner. Rådgivning kan kun 
ske i pauser ved sideskift. Der må ikke rådgives under tiebreak. Rådgivning må kun 
foretages af den samme person under en hel match. Er en rådgiver i en holdkamp selv
spiller, og selv skal i kamp inden matchen, hvori han er rådgiver, er færdigspillet, må 
der i den match indsættes en ny rådgiver. Alle rådgivere skal være påført holdkort før 
holdkampstart, ellers kan de ikke anvendes. Ved overtrædelse af reglerne for 
rådgivning tildeles den rådgivne spiller en advarsel for ”coaching”. Rådgivere, der på 
anden måde udviser ureglementeret opførsel, tildeles efter første forseelse en 
advarsel. Efter anden forseelse bortvises pågældende rådgiver fra matchen. Ved en 
sådan bortvisning kan der ikke indsættes en ny rådgiver. 
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Paragraf 4: 
Der gives følgende point pr. match:
Alle vundne kampe tælles som 1 point. 
Eks.: Vinder et hold 5-1 = 5 point til vinder og 1 point til taber.
Stk. 2: Det hold, der ved turneringens afslutning har flest point, har vundet den 
pågældende række. Et hold der har vundet alle holdkampe i en turnering vil til enhver
tid, uanset pointtal vinde rækken. 
Stk. 3: Har 2 eller flere klubber opnået samme antal point, afgøres rækkefølgen ved 
det samlede antal vundne holdkampe, subsidiært ved det samlede antal vundne 
kampe under turneringen, mere subsidiært forskellen mellem vundne og tabte sæt og 
mest subsidiært forskellen mellem vundne og tabte partier
Stk. 4: Afgøres spørgsmålet ikke herved, spilles der omkamp efter turneringsudvalg-
ets bestemmelse.

Paragraf 5:
I en lovlig gennemført match vindes et w. o. i en kamp med 60-60. Er der spillet sæt 
eller partier, tælles disse med tillæg af de nødvendige partier til kortest mulig sejr til 
vinderen.
Stk. 2: I tilfælde af, at et hold ikke gennemfører mindst 6(4) kampe med lovlige 
spillere i en match, betragtes holdet som udeblevet uden afbud, og modstanderen 
tildeles sejren med 8(6) vundne kampe 60-60. I rækker med 3 kampe betragtes holdet
som udeblevet hvis ikke alle 3 kampe spilles.
Stk. 3: Hvis begge hold ikke kan stille spillere, skal kampen ind rapporteres med, 
ikke spillet = 0-0. Altså ikke 60 60 til hjemmeholdet.

Paragraf 6:
Såfremt en holdkamp ikke kan påbegyndes eller færdigspilles på matchdagen, skal 
der spilles den efterfølgende dag, medmindre der er opnået enighed mellem de to 
holdkaptajner om en ny dato. Udsættelse af en holdkamp skal omgående meddeles 
den FTU turneringsansvarlige, samt indeholde en ny dato for matchens afvikling, 
som skal være inden næste spillerunde. Skulle klubberne undtagelsesvis ikke kunne 
blive enige om en ny spilledato inden næste spillerunde, fastsættes spilledatoen af den
turneringsansvarlige.

Stk. 2: En match kan afvikles indendørs, såfremt begge holdkaptajner er enige 
herom.
Stk. 3: Genoptages matchen en anden dag skal resultaterne fra de allerede afviklede 
kampe gælde, og de eventuelt påbegyndte kampe fortsættes med de samme spillere 
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fra det punkt, hvor kampene blev afbrudt. I de kampe, der ikke er påbegyndt, har en 
klub i tilfælde af forfald lov til at benytte andre spillere end de til matchdagen 
opgivne. Dog ikke spillere der i henhold til klubranglisten er højere rangeret end de 
til matchdagen opgivne spillere.
Stk. 4: Er et matchresultat ikke ind rapporteret senest dagen efter matchens afvikling,
idømmes hjemmeholdet en bøde på 250 kr.
Er der problemer med indrapporteringen skal resultatet sendes på e-mail, eller ringes 
til den turneringsansvarlige.
Såfremt matchresultatet ikke er modtaget af den turneringsansvarlige inden 2 dage 
efter matchens afholdelse, registreres matchen som vundet af udeholdet med størst 
muligt resultat.

Paragraf 7:
Vindere af Dame- og Herre- Fynsserie e berettiget til oprykning/play-off kamp efter 
DTF's anvisninger for sæsonen.  Såfremt klubben i forvejen er repræsenteret i 2. 
division, går retten videre til den bedst placerede klub, der ikke har hold i denne. En 
evt. oprykning til 2. division for flere fynske hold afhænger af slutresultatet i DH 
turneringen. Den endelige op/nedrykning meddeles de involverede klubber hurtigst 
muligt efter afslutningen på DH turneringen. 
Vinderen af Fynsserien for veteraner 40+, 50+ og 60+ , har retten til at deltage i DM 
medalje slutspillet.
Stk. 2: Det dårligst placerede hold i herre Fynsserien rykker ned i herre serie 1, og 
vinderen af herre serie 1 rykker op i herre Fynsserien. Ligeledes rykker det dårligst 
placerede hold i herre serie 1 ned i herre serie 2, og vinderen af herre serie 2 rykker 
op i herre serie 1. 
Det dårligst placerede hold i Veteran Fynsserie 40+ rykker ned i veteran 40+ serie 1, 
og vinderen af veteran 40+ serie 1 rykker op i veteran Fynsserie 40+.
Stk. 3: Såfremt, der ikke er en fynsk nedrykker fra herre 2.division spiller det dårligst
placerede hold i herre Fynsserien, imod toeren i herre serie 1, en indbyrdes kamp om 
retten til oprykning til herre Fynsserien. 
Stk. 4: Hvis en klub reducerer antallet af tilmeldte hold i forhold til foregående sæ-
son, besætter den turneringsansvarlige efter slutstillingen året før, de opståede ledige 
pladser med andre klubbers tilmeldte hold.

Paragraf 8:
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Hvis et hold udebliver uden afbud fra en turneringskamp, idømmes klubben en bøde 
på 400 kr., hvoraf 200 kr. tilfalder det fremmødte hold. Det udeblevne hold taber 06 
og vil ikke kunne rykke op.
Såfremt et hold melder afbud til en turneringskamp, idømmes holdet en bøde på 100 
kr. Et afbud afgives til modstanderholdets leder senest 3 dage før kampen. Såfremt 
lederen ikke kan kontaktes telefonisk, må afbud via e-mail afsendes inden fristens 
udløb, således at e-mailen er modstanderholdets leder i hænde senest 2 dage før 
kampen.
Melder en klub afbud senere, idømmes holdet en bøde på 200 kr., som tilfalder den 
arrangerende klub.
Ved afbud på spilledagen koster det 200 kr. til klubben der modtager afbuddet og 200 
kr. til FTU.
Regnskabet ordnes i FTU efter at meddelelse om udeblivelse/afbud er indsendt 
rettidig med bemærkning til turnering@ftutennis.dk
Stk. 2: Hvis et hold udebliver fra en hjemmekamp, skal det tilrejsende holds 
transportudgifter desuden refunderes.
Stk. 3: Anden gang et hold udebliver fra en turneringskamp (med eller uden afbud), 
udgår holdet af turneringen, og holdets resultater slettes af turneringsregnskabet. 
Desuden betaler klubben en bøde på 250 kr. for trækning af hold. 
Et hold betragtes som udeblevet, når det ikke kan gennemføre det i paragraf 5, stk. 2 
anførte antal kampe. 

Paragraf 9:
En spiller må i samme spillerunde kun deltage på et hold i samme aldersgruppe. Ved 
en spillerunde forstås en weekend (torsdag – mandag) hvori den programsatte dato 
indgår. En spiller kan maksimalt deltage i det antal spillerunder der er fastsat. Dog 
kommer eventuelt op/nedrykningskampe oveni.
En spiller må fra en spillerunde til den næste spillerunde, han/hun deltager i, højst 
rykke et hold ned.
En veteran- /juniorspiller kan, inden for klubben, frit rykkes fra et veteran-/juniorhold
til et seniorhold eller omvendt, dog forudsat at spilleren placeres styrkemæssigt 
korrekt. 
Endvidere kan en spiller spille junior i en klub og senior i en anden  det samme gør 
sig gældende for situationen veteran/senior. Til dette brug indhentes dispensation 
forud for sæsonstart. Disp.formular udfyldes og sendes til turnering@ftutennis.dk.

mailto:turnering@ftutennis.dk
http://www.ftutennis.dk//cms/Clubftutennis/ClubBoard/files/Holdturnering/2016/160504%20FTU%20holdturnering%20Dispensation.pdf
mailto:turnering@ftutennis.dk


Medlem af Dansk Tennis Forbund
FTU Turnering: Kenneth Jensen

Mail: turnering@ftutennis.dk 

mobil: 2388 4368

Veteran- og juniorspillere kan deltage både på et veteran- eller et juniorhold og et se-
niorhold i samme runde. Klubben har dog ikke krav på at få flyttet kampe på denne 
baggrund. 
Det understreges endvidere, at det er tænkt som en ekstra mulighed for at skaffe 
reserver. Det er således ikke tanken, at veteranerne eller juniorerne skal deltage fast 
på både et senior- og et veteran-/juniorhold. Dog skal denne junior/veteranspiller stå 
opført på klubbens seniorrangliste.
En spiller må til sidste spillerunde og/eller til efterfølgende kvalifikationskampe ikke 
rykkes ned på et hold, der er lavere placeret end det hold, spilleren sidst har deltaget 
på.
En spiller må i en sæson ikke deltage i flere holdkampe i DH og FH end antallet af 
spillerunder plus eventuelle kvalifikationskampe og lignende for det hold, spilleren 
hører til. Man kan ikke rykke ned fra et hold, der har færdigspillet sine kampe. 
Stk. 2: Hvis en klub har mere end 1 hold i Fynsserien for seniorer eller veteran Elite, 
låses de 3 bedst rangerede herrer og den bedst rangerede dame, således at de kun kan 
spille kampe for det bedste hold. 
Hvis en klub har mere end 1 hold i serie 1 for seniorer, låses de 2 bedst rangerede 
herrer, således at de kun kan spille kampe for bedste serie 1 hold. 
Stk. 3: En spiller, der har repræsenteret en klub under en anden union, kan ved 
flytning til Fyn efter ansøgning få FTU tilladelse til at repræsentere en fynsk klub i 
samme sæson.
Stk. 4: Ved spillerunde forstås en weekend (torsdag – mandag,) hvori den 
programsatte dato indgår, hvor der er fastsat kampe i DH eller FH. I tilfælde af andet 
spilletidspunkt end det programmæssige er det stadig programmets spillerunde, der er
afgørende.
Paragraf 10:
Hvis en spiller i samme spillerunde på grund af afbud på DH holdet, deltager på et 
hold i FH samt på hold i DH, kan spilleren ikke deltage på noget hold i den 
efterfølgende runde.
Hvis spilleren deltager på 2 forskellige hold i FH i samme runde, vil der blive 
foretaget scratching i den senest spillede kamp.
Hvis en spiller deltager på et hold hvor der kræves rangliste, uden at være opført på 
denne, tabes alle denne spillers samt underliggende kampe. Spillere kan altid tilføjes 
nederst på en klubs rangliste, samt i sommerpausen hvor klubben kan indsende en ny 
rangliste.
Stk. 2: Når en spiller benyttes ulovligt, taber holdet de kampe, den ulovlige spiller 
har deltaget i, samt de underliggende kampe i samme kategori. 
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Opstår der en problemstilling der ikke er dækket af reglementet anvendes DTF 
spilleregler/reglement. Og kan et konkret spørgsmål ikke afgøres af disse eller DTF’s 
regler, kan den turneringsansvarlige afgøre spørgsmålet skønsmæssigt.

 FTU Marts 2016.  
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