
 

 

 
                                    

 
 

Skanderborg d. 18. marts 2011 

 
Kære klubleder:  
 
I år udbydes både ”klassisk gul” samt en ny ”grøn” række i 
breddeturneringen DTF Cup!  Der er åben for tilmelding 
  

Den attraktive holdturnering uden deltagergebyr er på banen igen. I år udvides paletten, så 
der også tilbydes en ny grøn række, hvor der spilles med grønne Play & Stay bolde. Disse 
bolde er ca. 25 % langsommere end den klassiske gule bold. Dansk Tennis Forbund vil gerne 
styrke implementeringen af Play & Stay-konceptet. Der er flere nye initiativer inden for P&S 
træningskoncepter, og med Grøn DTF Cup opnår vi, at der også er et tilbud på 
turneringsfronten for voksne spillere. Det er sjovt at konkurrere, og anvendelsen af grønne 
bolde vil medføre længere dueller. Grøn DTF Cup er beregnet for motionsspillere, der ikke 
tidligere har deltaget i unionernes holdturnering. Derudover tilbydes fortsat den velkendte 
gule række, hvor der spilles med klassisk gul bold.  
 
Der udbydes både en mixrække og en herrerække, og der spilles både med gule og grønne 
bolde. Det betyder, at der kan tilmeldes i følgende rækker: 
 

 Gul herrerække 
 Gul mixrække 
 Grøn herrerække 
 Grøn mixrække 

 
Klubben kan i år tilmelde to hold i alle 4 rækker, således at det faktisk er muligt at tilmelde 
8 hold kvit og frit. Det gælder således, at DTF Cup er en flexibel holdturnering for 2-mands-
hold, hvor alle klubber har mulighed for at stille op.  
 
Dansk Tennis Forbund ser frem til, at din klub deltager i 

 

 DTF Cup 2011 
 

Vidste du, at:  
 Det er gratis at deltage i holdturneringen. Der er intet 

tilmeldingsgebyr. 



 

 

 Klubbernes eneste udgift er transporten til 
udekampe. Der ydes kørselstilskud ved 
finalerunden. 

 Der leveres Tecnifibre bolde til alle kampe uden beregning. 
 Der afholdes et stort nationalt finalestævne, hvor udgifter til 

forplejning er dækket. 
 
Hvem kan deltage: 

 Alle DTF’s klubber uanset medlemstal og antal baner kan 
tilmelde hold. 

 Det er en turnering for bredden – og for voksne! Alle spillere 
skal være fyldt 18 år. 

 
 

Krav til spillere i Grøn DTF Cup: 
 Turneringen er tilegnet motionsspillere, der ikke tidligere har 

deltaget i DTF’s holdturnering og som kun har begrænset 
turneringserfaring. 

 
Krav til spillere i Gul DTF Cup: 

 

 Spilleberettiget er spillere, der i øvrigt ikke deltager i DTF’s 
holdturnering, eller spillere, der i år højest spiller serie 1 i 
den udendørs holdturnering. Alle seriespillere kan således 
deltage i DTF Cup. 

 Derudover kan følgende turneringsspillere også deltage: 

 JTU: Spillere i kvalifikationsrækken til jyllandsserien er 
spilleberettiget. 

 FTU: Spillere i Fynsserien er spilleberettiget. 
 

 
 

Om turneringen: 
 DTF Cup er en landsdækkende turnering. 
 Der spilles som udgangspunkt i puljer afhængig af hvor 

mange hold, der er placeret i samme nærområde/region.  
 Hver holdkamp består af 3 kampe; dvs. 2 singler og 1 double. 
 Et hold består typisk af 2 personer, men det er ok at bruge 4 

forskellige personer på et hold. 



 

 

 Der bliver tilsendt 8 bolde pr. holdkamp til 
hjemmeholdets kaptajn. 

 Der startes op med indledende puljekampe, og derefter 
afvikles kvalifikationskampe. 

 De 4 regionsvindere deltager i et nationalt finalestævne. 
 Der er præmier til alle deltagere i finalestævnet. 
 

 

Terminer: 
 
Torsdag den 5. maj     sidste tilmeldingsdag 
Juni, juli og august      regionskampe og 
kvalifikationsturnering 
Weekenden 3.+4. samt 10. + 11. sept.  finalestævne 
 
 
Bak op om denne turnering og arbejd på, at klubben får flere hold tilmeldt. Ideen er at få 
etableret puljer i lokalområdet, så der er mulighed for at spille holdkampe inden for en 
mindre geografisk radius. 
 
Vi ser frem til, at jeres klub tilmelder sig snarest, dog senest 5. maj 2011, på vedlagte 
tilmeldingsblanket, der også findes på www.tennis.dk. 
 
 
Venlig hilsen  
 
Dansk Tennis Forbund    
 
V/ turneringsleder:   

Torben Raipell Hocksdahl 
Gammel Skolevej 10 
8660 Skanderborg 

E-mail: hocksdahl@jyskebank.dk 
Tlf.: P: 86511828  M: 20664096 

 

 
 
 


