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Spillested 
➢ Rønbæk Idrætscenter den 1. november 2020  

Ådalsvej 94, 8382 Hinnerup  
 

Turneringsleder  

Camilla Petersen, Tlf. 22859992 
 

Overordnet program  

Tidspunkt  Hal A Tidspunkt Hal B 

9.00-12.20 U10 (17 spillere) 9.00-12.15 U8 + U14 pige (23 spillere) 

9.00-9.15 Regler gennemgås og opvarmning 9.00-9.15 Regler gennemgås og opvarmning 

9.15-11.10 Indledende puljekamp spilles 9.15-11.15 Indledende puljekamp spilles 

11.20-12.20 Slutspilskampe + 

præmieoverrækkelse 

11.25-12.05 Slutspilskampe + 

præmieoverrækkelse 
 

Tidspunkt  Hal A Tidspunkt Hal B 

12.30-15.10 U12 drenge (20 spillere) 12.15-15.30 U12 pige + U14 drenge (28 spillere) 

12.30-12.45 Regler gennemgås og opvarmning 12.15-12.30 Regler gennemgås og opvarmning 

12.45-14.00 Indledende puljekamp spilles 12.30-14.15 Indledende puljekamp spilles 

14.10-15.10 Slutspilskampe + 

præmieoverrækkelse 

14.30-15-30 Slutspilskampe + 

præmieoverrækkelse 
 

Tidspunkt  Hal A Tidspunkt Hal B 

15.20-17.30 Senior U30 (9 spillere) 15.40-18.00 Senior +30 (9 spillere) 

15.20-15.35 Regler gennemgås og opvarmning 15.40-15.55 Regler gennemgås og opvarmning 

15.35-16.20 Indledende puljekamp spilles 15.55-16.40 Indledende puljekamp spilles 

16.30-17.30 Slutspilskampe + 

præmieoverrækkelse 

16.50-18.00 Slutspilskampe + 

præmieoverrækkelse 

 

Mødetidspunkt  

Alle spillere bedes mødes 5-10 min før det overordnet program starter i forhold til ens årrække. Det 

vil sige spiller man i U12 pige møder man ind mellem 12.05-12.10. Spillerne bedes om at vente 

udenfor hallen indtil der gives tilladelse til at komme ind i hallen, så vi er sikre på at overholde 

forsamlingsgrænsen.  

 

Banen  
U8 og u10 spiller på en single badmintonbane hvor servefeltet går til den inderste linie på langsiden 

og den næstbagerste baglinie.  

I u12 og ældre årgange samt i alle doublerækker spilles der på en double badmintonbane. 

Servefeltet går til inderste streg på langsiden og den næstbagerste baglinie.  
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Bolde  

Der spilles med små 9 cm HEAD bolde i U8 og store 12 cm HEAD skumbolde i alle øvrige 

rækker. 

 

Kampe 
Kampe i skumtennis afvikles som indledende puljekampe med afsluttende finalekampe som cup-

kampe.  

Husk at være klar til at gå på banen når dit navn råbes op 

Der spilles på tid – Hver kamp varer 12 minutter + 3 minutters opvarmning på banen. Der tælles 

fortløbende partier og ved stillingen 40-40 i et parti spilles afgørende bold, og servemodtageren 

bestemmer servesiden. 

Kampresultatet er hele afsluttede partier, når slutsignalet lyder.  

En indledende puljekamp kan ende uafgjort. Hvis en slutspilskamp er uafgjort i partier ved 

slutsignalet, så spilles et afgørende parti. Dommerbordet skal orienteres af spillerne, at der skal 

spilles afgørende parti.  

 

Retningslinjer til kampene  

➢ Hver enkelt spiller er ansvarlig for at dømme alle bolde på sin banehalvdel  

➢ Alle ”out” eller ”fejl” kendelser skal foretages straks efter bolden træffer jorden, og skal være 

høje nok til at modstanderen kan høre det.  

➢ Hvis en spiller er i tvivl om en kendelse skal spilleren lade tvivlen komme modstanderen til 

gode. 
➢ Spilleren der server skal sige scoren i partiet højt før hver første serv. Dette skal være højt 

og tydeligt til at modstanderen kan høre det.  
➢ Hvis en spiller dømmer en bold ude og efterfølgende erkender at bolden var god mister 

spilleren pointet 
➢ Hvis en spiller er utilfreds med modstanderens handlinger eller afgørelser bør spilleren 

tilkalde hjælp fra dommerbordet. Ved tvivlspørgsmål er det ikke forældrene, der skal 
dømme.  

JTU opfordrer at forældrene i de puljer hvor deres børn spiller, at alle hjælpes til at være 

medhjælper/supervisere hvis nødvendigt, dog er det ikke tilladt at hjælpe til hvis ens eget barn 

spiller på banen.  

JTU går ind for fairplay og alle er ansvarlige for at kampene afvikles på en god og ordentlig måde.  

COVID-19  

JTU er opmærksom på den aktuelle situation vedr. COVID-19, og følger selvfølgelig stadig de aktuelle 

forholdsregler og anbefalinger.  
 

 



JM i Skumtennis 2020 - Praktiske informationer  

   

 

Stævnet:  

JM vil derfor blive afholdt i to haller (Hal A og Hal B) og turneringen vil blive delt op i 4 

stævner for at sikre at forsamlingsforbuddet overholdes, som på nuværende tidspunkt er 50 

personer for juniorer. 

De to haller har separate indgange som skal benyttes. Der vil være lukket mellem de to haller og det 

er IKKE TILLADT AT GÅ PÅ TVÆRS AF HALLERNE. Man skal som spiller blive i den hal man spiller i.  

Publikum: 

For at overholde forsamlingsgrænsen er det som juniorspiller tilladt at medbringe 1 SIDDENDE 

forældre til JM, hvis de er publikum. Det er som seniorspiller IKKE tilladt at medbringe en ledsager. 

Publikum må gerne opholde sig i hallen, men al ophold i hallen er som siddende og man skal blive 

siddende på den samme plads, så længe man er til stede. Det betyder at man ikke må bytte plads 

undervejs for eksempelvis at tale med nogle andre eller hvis ens barn spiller på en anden bane. 

Eneste undtagelse er, hvis man skal på toilettet eller købe mad og drikke. Køber man mad og drikke, 

skal det enten indtages i caféen/restauranten, hvis der er en sådan, eller også skal man vende 

direkte tilbage til sin plads og indtage mad og drikke der. 

Man må ikke bære sit barns taske eller fylde vanddunken med mere, for så regnes man som deltager 

i begivenheden. I så fald gælder det lille forsamlingsforbud på 10 personer, og turneringsafholdelsen 

vil forbryde sig mod forsamlingsforbuddet.  

Alle opfordres til at være med til at hjælpe med at overholde forsamlingsforbuddet.  

Spillere  
Ved deltagelse i Jysk Mesterskab i Skumtennis skal alle spillere følge anbefalinger for spillere ifm. 
Turneringsaktiviteter, som er som følgende: 

➢ Når man ikke spiller er det ikke tilladt at løbe rundt og ”lege”, men man skal sidde ved ens 
forældre indtil man igen skal spille. 

➢ Respekter og efterlev anvisninger fra turneringsledelse 
➢ Klæd om hjemmefra 
➢ Hold afstand til andre, minimum 1 meter – også ved sidebytte. Hvis det er muligt, holdes to 

meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. 
➢ Undlad at give hånd og anden fysisk kontakt med modstanderen før, under og efter kamp. 

Mød din modstander ved nettet for at sige tak for kampen uden at give hånd. 
➢ Undgå at opholde dig unødvendigt på anlægget. Hjælp med til, at forsamlingsforbuddet 

overholdes.  
➢ Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning. Husk god håndhygiejne før, under 

og efter spil.  
➢ Del ikke personlige ting, fx mobiltelefon, udstyr, håndklæde og vandflaske mm. med andre. 
➢ Medbring gerne evt. drikkevarer og mad hjemmefra. Undtaget kan være, hvis værtsklubben 

har egen restaurant/café. 
➢ Minimer berøring af bænke, netstolper, net, dommerstol eller andet materiale på og uden 

for banen 
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Mundbind:  

Det er et krav at alle personer over 12 år skal bære mundbind eller visir på indendørs 

idrætsfaciliteter med offentlig adgang.  Kravet om mundbind gælder ikke når deltagerne er aktive 

og spiller. Når deltagerne derimod ikke spiller skal de bære mundbind. Der skal bæres mundbind 

ved ankomst og afgang til omklædningsrum eller bane, hvis man møder omklædt. 
 

Meld afbud og bliv hjemme hvis du har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og tag 

umiddelbart hjem, hvis symptomer opstår under stævnet 

 

Forplejning under JM  
Idrætscenterets cafeteria holder åbent under stævnet. Husk at det er et krav at bære mundbind når 

man opholder sig i cafeteriet.  Mundbindet må tages af når man sidder og spiser eller drikker.  

 

På gensyn til en god dag i Hinnerup☺ 
 
 
 

 
 

 

 

https://tennis.dk/spiller/turneringer/corona-retningslinjer-turneringsspillere/#acc-section-5f8e9fa0ee4c2
https://tennis.dk/spiller/turneringer/corona-retningslinjer-turneringsspillere/#acc-section-5f8e9fa0ee4c2

