”Individuelle turneringer kan for mange
være en stor mundfuld, når man, som
junior har spillet tennis i et stykke tid og
er klar til at spille lidt kampe. Derfor er
et holdturneringsstævne en god start.
Her står man ikke alene, men sammen
med sit hold og fællesskabet er i fokus”.

Muligheden for at spille holdturnering
for juniorer i sommersæsonen 2021 i
Jylland.
JTU udbyder fra den kommende udendørssæson 2021
holdturneringsstævner for juniorerne, som kommer til at
foregå over en dag, i stedet for hele udendørssæsonen.
Hvorfor skal man spille holdturnering?
”Det er hyggeligt og helt specielt at spille sammen som et
hold, da det styrker sammenholdet. Der kæmpes for holdet og
ikke kun sig selv. Holdfølelse og fællesskabet er i fokus i en
ellers meget individuel sportsgren”
JTU har i nogle sæsoner benyttet dette format med stor succes
og fået mange positive tilbagemeldinger.
JTU har en målsætning og et ønske om en større volumen, så
flere juniorer får muligheden for at komme ud og spille og
dermed opleve glæden ved spillet og sammenholdet. Alle
juniorer kan være med!
JTU ønsker, at holdturneringsstævnerne skal være med til at
danne fællesskab i hele Jylland. Derfor inviterer vi alle jyske
klubber til at deltage og håber på opbakning for klubberne.
OBS: Det er en forudsætning for deltagelse i
holdturneringsstævnerne, at din klub/forening er medlem af
både DGI og JTU. Det er gratis at melde sig ind og for nærmere
info, kontakt os gerne.

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. Der tilstræbes efter
at lave et stævne før sommerferien og efter.

”Ved deltagelse i et holdturneringsstævne er der ikke kun fokus på at
vinde, men også at der er et godt
sammenhold, hvor man spiller for et
team”.

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.
Årgangene for rækkerne er:
U10: 2011-2012
U12: 2009-2010
U14: 2007-2008
U16: 2005-2006
U18: 2003-2004
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 findes HER
Al information omkring holdturneringsstævnerne kan findes på
JTU’s hjemmeside under holdturnering udendørs, men sendes
også ud til tilmeldte.
Tilmeldingsfristen er den 14. maj 2021.
Administrationsgebyr
Administrationsgebyr: 350,- pr. hold.
Opkrævning vil ske efter holdene er blevet inddelt i rækker,
sendes til tilmeldende klubber.

”Tag din makker under armen, og
tilmeld jer et juniorholdturneringsstævne.
Det er både sjovt og udfordrende at
spille mod nogle andre tennisspillere på
samme alder. Udover tenniskampene
kommer man også til at lære
tennisspillere for andre klubber”.

Skal din klub have et eller flere
hold med til holdturneringsstævnerne udendørs 2021
Har du spørgsmål eller andet er du
velkommen til at kontakte Camilla
Petersen, JTU-konsulent på:
Mail: holdturnering@jtu.dk
Telefon: 22 85 99 92
VI SES I SOMMERSÆSONEN 2021 ☺

