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Generelt  
Som et led i Dansk Tennis Forbunds samlede strategi for at højne kvalitet, åbenhed og samarbejde i 

forhold til større tennisevents i Danmark udbydes DTF’s Kerneevents for herigennem at sikre ejerskab og 
engagement hos de respektive værtsklubber og for at højne turneringsoplevelsen for spillere, ledere og 

tilskuere.  
 

DTF Kerneevents  
DTF arbejder kontinuerligt på at øge kvaliteten af vores kerneevents, og en af måderne, vi gør det på, er 

at se på, hvilke kerneevents der fremadrettet skal være en del af vores portefølje. Allerede fra 2018 er det 
ændringer ift. de udendørs individuelle mesterskaber, hvor der afholdes en samlet event for junior og 

seniorspillere. Flere ændringer er på tegnebrættet til de kommende år. 
 
Deadline for ansøgning til DTF Kerneevents er d. 26. november 2017.  

 
 
Følgende DTF Kerneevents udbydes i 2018:  
 

24. marts-1. april 2018  Indendørs Ungdomsmesterskaber 2018  
(UM Inde 2018 – U12, U14, U16 og U18 junior, individuelt)  

 
Logistiske minimumskrav  

Faciliteter: 

• Turneringskontor med plads til 3-5 personer + trådløst internet 

• Frivillige efter aftale med DTF 

• Banekapacitet: 4-9 baner i forskriftsmæssig stand, afhængig af antal 

rækker 
Banefordeling og specifikke krav: 

• Banerne skal under kvalifikation og hovedturnering være til 
rådighed fra kl. 8-23 

• Banerne skal på finaledagen være til rådighed fra kl. 8-19 

• Omklædningsfaciliteter herunder badefaciliteter 
Forplejning: 

• Bespisning skal være en mulighed under mesterskaberne via 

cafeteria/ kantine, som er åben dagligt i tidsrummet, hvor der pågår 
spil på anlægget 

Overnatning: 

• Klubben skal kunne tilbyde/henvise deltagere til 
overnatningsmuligheder i et varieret omfang 

 
Det er muligt at søge om et samlet værtskab for alle årgange eller et opdelt værtskab (U12/U14 og 
U16/U18). 

 
12.-15. april 2018  Indendørs Seniormesterskaber 2018  

(DM Inde 2018 – senior, individuelt; kun single)  

 

Logistiske minimumskrav  
Faciliteter: 

• Turneringskontor med plads til 3-5 personer + trådløst internet 
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• Frivillige efter aftale med DTF 

• Banekapacitet: min. 4 baner i forskriftsmæssig stand og gerne med 
gode tilskuerfaciliteter 

Banefordeling og specifikke krav: 

• Banerne skal være til rådighed torsdag og fredag fra kl. 14-23 

• Banerne skal være til rådighed lørdag og søndag fra kl. 9-18 

• Omklædningsfaciliteter herunder badefaciliteter 

Forplejning: 

• Bespisning skal være en mulighed under mesterskaberne via 

cafeteria/ kantine, som er åben dagligt i tidsrummet, hvor der pågår 

spil på anlægget 
Overnatning: 

• Klubben skal kunne tilbyde/henvise deltagere til 

overnatningsmuligheder i et varieret omfang 

 
5.-15. juli 2018  Udendørs Ungdomsmesterskaber samt Seniormesterskaber 2018  

(UM/DM Ude 2018 – U12, U14, U16 og U18 junior samt senior, individuelt)  

 

Logistiske minimumskrav  
Faciliteter: 

• Turneringskontor med plads til 3-5 personer + trådløst internet 

• Frivillige efter aftale med DTF 

• Banekapacitet: 10-15 baner i forskriftsmæssig stand  
Banefordeling og specifikke krav: 

• Banerne skal under kvalifikation og hovedturnering være til 
rådighed fra kl. 8-22 

• Banerne skal på finaledagen være til rådighed fra kl. 8-20 

• Omklædningsfaciliteter herunder badefaciliteter 
Forplejning: 

• Bespisning skal være en mulighed under mesterskaberne via 
cafeteria/ kantine, som er åben dagligt i tidsrummet, hvor der pågår 
spil på anlægget 

Overnatning: 

• Klubben skal kunne tilbyde/henvise deltagere til 

overnatningsmuligheder i et varieret omfang 
 
 
8.-9. september 2018  Udendørs Medaljespil Juniordivisionsholdturnering 2018 

(DH Junior 2018 – U12, U14 og U18 hold) 

 
Logistiske minimumskrav:  
Faciliteter: 

• Turneringskontor med plads til 3-5 personer + trådløst internet 

• Frivillige efter aftale med DTF 

• Banekapacitet: 4 baner i forskriftsmæssig stand pr. række 
Banefordeling og specifikke krav: 

• Banerne skal under hele turneringen være til rådighed fra kl. 8-21. 

• Omklædningsfaciliteter herunder badefaciliteter  
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Forplejning: 

• Bespisning skal foregå under mesterskaberne via cafeteria/kantine, 
som serverer frokost for alle hold begge dage, samt er åben dagligt i 
tidsrummet, hvor der pågår spil på anlægget  

Overnatning: 

• Klubben skal kunne tilbyde/henvise deltagere til 
overnatningsmuligheder i et varieret omfang. 

 
8.-9. september 2018  Udendørs Finalestævne Tennis10 Holdturneringen 2018 

(Tennis10 Finalestævne for hold)  

 
Logistiske minimumskrav:  

Faciliteter: 

• Turneringskontor med plads til 2-4 personer + trådløst internet 

• Frivillige efter aftale med DTF 

• Banekapacitet: 4 baner i forskriftsmæssig stand pr. række 
Banefordeling og specifikke krav: 

• Banerne skal under hele turneringen være til rådighed fra kl. 8-20. 

• Omklædningsfaciliteter herunder badefaciliteter  
Forplejning: 

• Bespisning skal foregå under mesterskaberne via cafeteria/kantine, 

som serverer frokost for alle hold begge dage, samt er åben dagligt i 

tidsrummet, hvor der pågår spil på anlægget  

Overnatning: 

• Klubben skal kunne tilbyde/henvise deltagere til 

overnatningsmuligheder i et varieret omfang. 
 
Værtskab for følgende DTF Kerneevents er på plads for 2018 og udbydes derfor ikke:  

10.-11. marts 2018 Indendørs Senior Divisionsholdturnering, Medaljespil (Ølstykke) 
1.-2. september 2018  Udendørs Senior Divisionsholdturnering, Medaljespil (vinder 2017)  
 

 

Ansøgning om kerneevents 

DTF ser positivt på både individuelle ansøgninger samt eventuelle fællesansøgninger i form af 
klubsamarbejder vedr. specifikke events.  
 
Motiverede ansøgninger indeholdende budgetforslag, mulige sociale aktiviteter og andre idéer til at 

skabe kvalitative og uforglemmelige events sendes til DTF Turnering via denne webformular 

 
DTF skal modtage ansøgningen snarest og ikke senere end den anførte deadline – 26. november 2017. 
 

Efterfølgende vil ansøgningerne blive vurderet, og der vil blive udpeget værtsklubber ultimo december 
2017, hvor alle ansøgere vil få direkte besked.  

 

DTF Turnering glæder sig til at læse (forhåbentligt) mange gode og motiverende ansøgninger. For 

afklarende spørgsmål er I naturligvis velkomne til at kontakte DTF Turnering. 

https://podio.com/webforms/16035851/1076509

