
Den fynske holdturnering.
De 4 tilbud.

Juniorer
Seniorer
Veteraner
Motionister



Der spilles i kønsneutrale rækker i årgangene U10; U12; U14; og U16/18.

I alle årgange spilles der i A og B rækker. B-rækken henvender sig til begynderen og den let øvede, hvor A-
rækken henvender sig til øvede turneringsspillere. Herved opnås større jævnbyrdighed og dermed flere sjove 
og spændende kampe for juniorerne.

I U10 A og B, spilles der NextGen med orange bold på orange bane. I U12B spilles der NextGen, med grøn bold 
på alm. Bane. I NextGen spilles der bedst af 3 sæt til 4. Med en tiebreak til 7 ved stillingen 3-3.

U12 A og alle ældre årgange spiller 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. 

Juniorholdturneringen.



Seniorholdturneringen.

Dame og Herre Fynsserie. (Disse rækker er til alle klubbers turneringshold, hvor det vurderes, at niveauet ikke 
er til DTFs Division- og Liga-struktur)

For Senior Fynsserien er det gældende, at Damerne spiller 2 singler og 1 double.

For Senior Fynserien er det gældende, at Herrerne spiller 4 singler og 2 doubler. Og 1. singlen skal spille 1. 
double. 

Alle kampe afgøres bedst af 3 sæt, 3. sæt afvikles som matchtiebreak til 10. Der spilles tiebreak til 7, ved 
stillingen 6-6 i alle ordinære sæt.



Veteranholdturneringen

Veteran 40+, Fynsserie (Vinder spiller kval. Kamp til DM) og Serie 1.
Veteran 50+, Fynsserie (Vinder spiller kval. Kamp til DM) og Serie 1, 
Veteran 60+, Doubleturnering med 3 herre og 1 dame (evt. 2 herre og 2 damer) 
Veteran 70+, Doubleturnering med 3 herre og 1 dame (evt. 2 herre og 2 damer) Hvis der er færre en 4 hold 
spilles 60+ og 70+ samlet.
For rækkerne 40+/50+ Fynsserie og Serie 1, spillers der 4 singler og 2 doubler. 1. singlen skal også spille i 1. 
doublen.
For rækkerne 60+/70+ gælder det ar der spilles 4 doubler. Disse rækker kan slåes sammen hvis der er mindre 
end 4 hold tilmeldt.
Alle kampe afgøres bedst af 3 sæt, 3. sæt afvikles som matchtiebreak til 10. Der spilles tiebreak ved 6-6 i alle 
ordinære sæt.



Holdturneringen for motionister

Dame og Herre motion 2, spiller 2 singler og 1 double.

Dame og Herre motion 4, spiller 4 doubler.

Mix motion 4, spiller 4 doubler – 2 mix-, 1 dame- og en 1 herredouble.

Alle kampe afgøres bedst af 3 sæt, 3. sæt afvikles som matchtiebreak til 10. Der spilles tiebreak ved 6-6 i 
alle ordinære sæt. Undtaget er Dame-motion 4 spillere, der spiller fortløbende partier, kampen afsluttes 
efter 1 time. Igangværende bold tæller ikke med og kun færdigspillede partier tæller i den samlede score.

Alle kampe i motionsrækkerne afvikles i samarbejde med DGI.

I disse rækker kan kun deltage seniorer (fylder 18 det pågældende år), der ikke er opført på klubbernes 
rangliste under DTF og hvor spilstyrke vurderes lavere end FTU Senior Fynsserie.



Generel info for holdturneringerne.

Klubberne sender en samlet tilmelding til turnering@ftutennis.dk, inkl. Klubbens holdturneringsadministrators 
navn og e-mailadresse, samt navne og e-mailadresser på alle holds holdkaptajner.

Alle spillere og holdkaptajner på klubbens hold skal have et profilnummer på dtf.tournamentsoftware.com

Det er tilladt for spillere fra forskellige klubber at lave et hold sammen.

Relevante vejledninger til dtf.tournamentsoftware.com sendes til administratorer og kaptajner efter 
turneringerne offentliggøres.


