
DTF CUP
Ude 2018

DTF Cup Ude for 
2-4 personers-hold 
(2 singler, 1 double pr. kamp)
starter d. 17. maj 2018.

Der udbydes i seks rækker:
Dame/Herre/Mixed i hhv.
Turnering og Motion.

Pris: kr. 100,- pr. hold

Tilmeld dig senest 7. maj på 
www.tennis.dk

https://tennis.dk/klub/tilbud-til-klubben/dtf-cup-for-motionister/dtf-cup-inde/


NYHED! DTF CUP 2018 udbydes nu i hhv. Turnerings- og Motions-række. DTF forbeholder sig dog ret til 
at slå rækker sammen, da et geografisk hensyn vil blive taget. 

DTF Cup Ude 2018
Dansk Tennis Forbund tilbyder klubberne en fleksibel og landsdækkende 
holdturnering for spillere over 18 år. Der afholdes én turnering pr. sæson – én 
udendørs holdturnering (DTF Cup Ude) og ét indendørs stævne (DTF Cup Inde). 
DTF Cup er en fleksibel holdturnering for 2-4 personers hold, 
hvor alle DTF klubber har mulighed for at stille op. Hver 
klub kan sagtens stille med flere hold i hver række. 

DTF Cup udbydes i seks uafhængige rækker
• To damerækker - hhv. Turnering og Motion
• To herrerækker - hhv. Turnering og Motion
• To mixed rækker - hhv. Turnering og Motion

Om turneringen
DTF Cup starter med indledende puljer regionalt. 
Dernæst regionsfinaler, og slutteligt deltagelse i 
finalestævnet for fire regionsvindere i hver række. 
DTF Cup ude spilles som udgangspunkt i puljer afhængig 
af, hvor mange hold der er placeret i samme nærområde/
region. 

Hver holdkamp består af tre kampe; dvs. to singler og én double. Der spilles 
matchtiebreak i et eventuelt tredje sæt. Et hold består typisk af to personer, 
men det er ok at bruge fire forskellige personer på et hold. Kampe afvikles 
efter aftale mellem holdene – typisk foregår det på hverdagsaftener.

Har du spørgsmål?
Kontakt konsulent Kenneth Jensen på  
dtfcup@tennis.dk eller 23 88 43 68

Terminer
Tilmeldingsfrist: 7. maj
• Turneringen starter 17. maj
• 1. runde: afsluttet senest 27. maj
• 2. runde: afsluttet senest 10. juni
• 3. runde: afsluttet senest 24. juni
• 4. runde: afsluttet senest 12. 

august

• 5. runde: afsluttet senest 26. august
• Regional-finaler afsluttet senest  

2. september
• Landsfinale-stævne afvikles  

8-9. september


