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Tennis i Danmark (TiD) Tour 
 
I forbindelse med samarbejdsaftalen mellem DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund (DTF) vil al 
turnerings- og stævneaktivitet fremover udbydes af DTF og unionerne. Vores nye koncept Tennis i 
Danmark (TiD) Tour er en række turneringer, der skal være forankret lokalt med central styring gennem 
Tournament Software, der administreres af DTF. Konceptet udbydes til spillere, der ikke tidligere har 
spillet kamp. 
 
Spillerne skal tilmelde sig til turneringerne via Tournament Software, hvor man skal have en brugerprofil. 
Brugerprofilen er gratis. Miniguide til oprettelse af brugerprofil findes på tennis.dk. NB. Det er ikke 
nødvendigt at tilkøbe en ranglistelicens for at deltage på TiD Tour.  
 
Drejebog  
Når man vil holde en turnering efter konceptet TiD Tour, skal man kontakte DTF Turnering, der vil hjælpe 
med at oprette turneringen i Tournament Software. På sigt vil det være muligt som 
klub/turneringsarrangør selv at oprette og ansøge om at afholde turneringerne gennem Tournament 
Software.  
 
Det er muligt at afholde turneringer i de rækker angivet herunder. Der kan spilles med alle typer bolde 
(skum, rød, orange, grøn eller gul). Turneringerne er ikke pointgivende til DTF’s rangliste. 
 

TiD Tour 

 U10 U12 U14 U16/U18 Senior 

Skum X X X X X 

Rød X     

Orange X X X   

Grøn   X X X 

Gul    X X 

Point Ikke pointgivende 

Køn Kønsneutralt 

Antal 8 spillere/4 par 

Format Single- og/eller doubleturnering i pulje 

Kampformat Fortløbende point 1, 2, 3 osv. indtil tiden er gået* 

Beskrivelse Hver kamp varer 12 minutter 
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Før turneringen 
DTF Turnering udsender deltagerlister til både turneringsarrangør og deltagere inden turneringen 
starter. Dette vil som regel være mindst 1 uge inden turneringsstart, så der er tid til at 
turneringsarrangøren kan nå at planlægge turneringen. Vi har udarbejdet forslag til forskellige formater 
(se dokumentet ”TiD Tour formater”). 
 
Når programmet for turneringen er lavet, anbefaler vi, at man som turneringsarrangør sender en 
informationsmail ud til alle deltagere, hvor man informerer om lokale forhold, linker til/vedhæfter 
programmet for dagen samt byder velkommen. Nedenfor er et eksempel, som kan bruges og ændres i 
så det passer til lige netop jeres turnering: 
 
--------  
Kære deltager 
 
På lørdag går det løs med xxxxx TiD Tour, der både byder single- og doublekampe! Vi starter med en 
introduktion og en fælles opvarming kl. 09.00, så det er en god idé at være her i god tid, så du er klar til start. 
Nedenfor finder du dagens program, der slutter kl. 12.00: 
 
Kl. 09.00 – 09.15: Introduktion og fælles opvarmning 
Kl. 09.15 – 10.45: Singlekampe 
Kl. 10.45 – 11.00: Pause med fælles foto 
Kl. 11.00 – 11.45: Doublekampe 
Kl. 11.45 – 12.00: Tak for i dag 
 
Du kan se dine modstandere på Tournament Software (link til kampene) 
 
Hele dagen vil der være åbent i cafeen, hvor det er muligt at købe både drikkevarer samt snacks. Vi glæder os til 
at byde dig velkommen her i xxxxx.  
 
De bedste hilsner fra  
Xxxxx 
 
PS. Har du set at vi har endnu en turnering lørdag d. xx. Xxx? Vi håber du har lyst til at deltage der også. 
-------- 
 
 
Planlæg allerede nu, hvornår næste turnering kan afholdes, så I også kan tease for den i jeres 
informationsmail. 
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Under turneringen 
Der er mange opskrifter på, hvordan man laver den gode turnering når man først rammer selve dagen, 
men en af dem kan lyde på følgende: 
 

- Introduktion og gennemgang af spilleregler: Byd velkommen til både spillere og evt. forældre. 
Fortæl lidt om hvordan man opfører sig, når man spiller tennis hos jer og fortæl ikke mindst hvad 
dagen vil byde på. Gennemgå hvordan man spiller, fx at man har to server, starter i lige side og at 
man tæller fortløbende osv. Til dette findes der en checkliste til TiD Tour Lederen 

- Fælles opvarmning: Lav en fælles opvarmning i forlængelse af introduktionen, hvor deltagerne 
får lidt sved på panden og en masse smil på læben. Brug evt. øvelser fra DGI Trænerguiden og 
begræns jer ikke kun til øvelser fra tennis – ved yngre børn kan man fx kigge på temaet ’Leg og 
Bevægelse’. 

- Turneringen igangsættes og spillet er i gang: Undervejs er det vigtigt at man som 
turneringsleder er til stede og tilgængelig for spillere og forældre, hvis der skulle opstå 
spørgsmål. 

- Afslut fælles med opsamling på dagen: Spørg ind til hvad der har været af gode oplevelser og 
hvad der var mindre godt. Uddel diplomer/gaver til alle deltagere og tag et fælles foto, som I kan 
bruge på jeres hjemmeside/Facebookside. Fotoet kan evt. også tages, hvis der er indlagt en 
pause mellem kampene.  

 
Efter turneringen 
Resultater fra turneringen registreres i Tournament Software. 
 
Læg billeder fra turneringen ud på jeres hjemmeside/Facebookside og vis jeres medlemmer samt 
omegnsklubber, hvilke aktiviteter der er i klubben. Hvem ved – måske er der flere, der har lyst til at 
deltage næste gang. 
 
 
Ved spørgsmål kan DTF Turnering kontaktes på dtf@tennis.dk eller +45 4326 2660 (man-tors 10-15 
og fre 10-13). 


