
 

 

Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen 
til at kunne indbyde til JYSKE MESTERSKABER 

I TENNIS UDENDØRS 2021 

SPILLESTED 
Odder Tennisklub  
 Parkvej 5 - 8300 Odder 

DELTAGERE 

ALDERSKRAV 
Spillere skal være fyldt 35 år senest den 

31/12-2021. 

I double er det yngste spillers alder, der afgør, 

hvilken aldersrække man spiller i.  

Der er IKKE forskel på alderskrav i mixdouble 

- Således skal både mand og dame i fx MD45 

være fyldt 45 år senest den 31/12-2021. 

I alle rækker er det tilladt at tilmelde sig en 

yngre aldersrække, end den man som spiller 

tilhører. 

RÆKKER & ALDERSGRUPPER 

Herresingle Damesingle Herredouble Damedouble Mixdouble 

Alder: 35+/40+/45+/50+/55+/60+/65+/70+/75+/80+ 

• Alle singlerækker oprettes med max 16 deltagere, doublerækker med 
8 par. Først til mølle gælder. 

• For gennemførelse af en række skal der være mindst 4 deltagere/par 
tilmeldt. 

• I tilfælde af for få tilmeldinger kan flere rækker blive lagt sammen. 

MAX DELTAGELSE  
Den enkelte spiller kan max deltage i to 

rækker. 

MATCHFORMAT 
Evt. 3. sæt spilles som matchtiebreak.  



TURNERINGSLEDER 

Troels R. Klausen  

Mail: trk@kmv.dk  

Tlf. 61 67 94 04  
 

Følgende er derudover i arrangementsgruppen: Claus Pedersen, Henrik Larsen, Louise Åstrøm, 

Morten Knudsen og Morten Bach. Seedninger foretages af denne gruppe, og foretages primært 

ud fra tidligere resultater, især sidste års JM. Vi forbeholder os dog ret til at foretage en sportslig 

vurdering.  

 

SPILLERGEBYR  
Single: kr. 250,- Double: kr. 250,- (kr. 125,- pr spiller) 

Spillergebyr skal betales via mobilepay eller ved overførsel til konto.  
OBS: Afvent med betaling indtil nærmere information i forhold til Covid-19. 

Ved indbetaling anføres NAVN + RÆKKE (betaler man også for ens makker 
bedes dette navn også anført. Spillerne hæfter for spillergebyret så snart 

lodtrækning er foretaget. 

BOLDE 
Der spilles med HEAD Tour DTF  

PROGRAM  
Programmet tilstræbes at udsendes via mail 
til samtlige deltagere senest d. 17. maj 2021 

https://dtf.tournamentsoftware.com/tournament/08D06EDA-EDA6-4B09-A652-E77199893C2E
https://tennis.dk/spiller/ranglister/tournament-software/
mailto:trk@kmv.dk

