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 Turneringens opbygning  
Et holdturneringsstævne vil foregå over en dag og vare omkring 6-7 timer, hvor spillerne får spillet en masse 
kampe mod andre spillere. Der vil også være et socialt aspekt, hvor spillerne kan lære hinanden at kende på kryds 
og tværs. Ved mange tilmeldte hold kan der blive tale om flere stævner hen over indendørssæsonen. 
 
Matchformat og årgange  
Et stævne vil bestå af 3-5 hold, hvor hvert hold består af minimum 2 spillere. Et hold spiller to singler og en 
double mod hvert hold, i et sæts kampe.  
For U12 til U18 spilles der i drenge- og pigerækker, mens U10 rækkerne vil være kønsneutrale. Vær obs på at 
årgangene for holdturneringen skifter pr 1. november, så årgangene er:  
Årgangene for rækkerne er: U10: 2013-2014, U12: 2011-2012, U14: 2009-2010, U16: 2007-2008 og U18: 2005-
2006  
U8 spillere må gerne spille U10, U10 må gerne spille U12 osv.  
Er der rækker med få deltagere, forbeholder JTU sig retten til at lægge flere rækker sammen. I tilfælde af dette 
vil de involverede klubber kontaktes.  
 
Målgruppe  
Stævnerne vil blive udbudt, så alle kan være med, rækkerne opdeles i niveau.  
Stævnerne udbydes i to rækker:  
• Række 1: Mindre turneringsaktive spillere, dvs. spillere, som ikke spiller individuelle turneringer endnu (ingen 
ranglistepoint)  

• Række 2: Turneringsaktive spillere (kat 2-3), rangliste point  
 
Tilmelding  
Tilmelding af hold til junior holdturneringsstævnerne skal ske til mailadressen: holdturnering@jtu.dk, med 
udfyldt tilmeldingsblanket.  
OBS: Hvis en klub med indendørs faciliteter melder et hold til, er det et krav at klubben lægger baner til et 
stævne. Nedenstående ses en tabel over hvor mange stævner klubben skal afholde i forhold til antallet af 
tilmeldte hold. 

Antal tilmeldte hold  Antal stævner  

1-4 hold  1 stævne  

5-8 hold  2 stævner  

9-12 hold  3 stævner  

Tilmeldingsfristen er den 14. oktober 2022.  
Administrationsgebyr: 450,- pr. hold.  
Opkrævning vil ske efter holdene er blevet inddelt i rækker, sendes til tilmeldende klubber. 
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