
 

Jyske Mesterskaber 
Senior Udendørs 2019 

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

TENNIS udendørs 2019 
Spillested:  Århus1900 
  Marselisborg Grønnevej 2, 8000 Århus C 
  Lyseng Alle, 8000 Århus C 
 
Deltagere:  Spillere der er medlem af en klub under JTU. Det kræver ikke 

licens for deltagelse. 
 
Præmiesum: Præmiesummen i henholdsvis Mesterrækkerne i dame- og 

herresingle samt dame- og herredouble udgør en samlet sum på 
kr. 10.200,-. Summen fordeles som følgende:  

Placering i Mesterrækkerne  Præmiepenge 
Vindere i single  Kr. 2000,-  
Finalister i single  Kr. 1000,-  
Vindere i double (til deling) Kr. 1400,-  
Finalister i double (til deling) Kr. 700,- 

• Under forudsætning af at mesterrækkerne er fyldte 
     
Alderskrav: Spillerne kan spille i denne række fra U14 og op.  
 
Rækker og spilledatoer:  

Rækker Runder  Spilledato  

Senior damer og 
herrer 

Indledende Fredag d. 7.til søndag 
d. 9. juni 2019 
Fredag startes kl. 16.00 

Senior damer og 
herrer  

Finalestævne Mandag d. 10. juni 
2019 

• 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. 

 
  



 

Jyske Mesterskaber 
Senior Udendørs 2019 

Deltagelse: Den enkelte spiller kan max deltage i to rækker.  
 
Bolde: Der spilles med HEAD Tour DTF bolde  
 
Matchform: Evt. 3. sæt spilles som matchtiebreak.  
  I Mesterrækken spilles et evt. 3. sæt.   
 
Spillergebyr: Single: kr. 300,- Double: kr. 300,- (kr. 150,- pr. spiller)  
 Spillergebyr skal betales via mobilepay eller ved overførsel til 

konto, inden tilmeldingsfristens udløb. Ved indbetaling anføres 
NAVN + række (betaler man også for makker bedes dette navn 
også anført.) Spillerne hæfter for spillergebyret så snart 
lodtrækning er foretaget.  

 
Betaling: Mobilepay: 62309 eller på konto Reg. nr. 7747, kontonr. 

1498053  
 
Tilmelding: Tilmelding foregår via det nye turneringsprogram Tournament 

Software og kan findes HER 
 Tilmelding KRÆVER en profil i Tournament Software. Det er 

ganske gratis og tager kun ganske få minutter at oprette. 
Manual til oprettelse af brugerprofil findes HER 

 
Tilmeldingsfrist: Mandag den 20. maj 2019 kl. 23.59 
 Eftertilmeldinger accepteres ikke.  
 
Program: Program tilstræbes at udsendes via mail til samtlige 

deltagere senest den 27. maj 2019.  
 
Turneringsleder: Camilla Petersen, Tlf. 22859992  
 
Spørgsmål til: Camilla Petersen, mail: camilla@jtu.dk 
 
  

https://dtf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=89A88A57-18DB-4208-91A7-54D4C45D7321
https://tennis.dk/spiller/ranglister/tournament-software/
mailto:camilla@jtu.dk

