Som mange af jer sikkert allerede har noteret, er den kommende DTF Cup Inde 2018 nu udbudt for
deltagelse.
Turneringen foregår 17-18. Februar i Marienlyst Tenniscenter i Odense. Information og tilmelding
finder I hér.
Der er plads til 48 hold – i øjeblikket er ca. 20 hold tilmeldt, så det er ”først-til-mølle”.
Tilmeldingsfrist er 02. Februar.
SOM NOGET NYT arrangeres der fællesspisning både lørdag og søndag aften kl. 18.30 – 20.
Håber I vil være med!
Vi håber at I vil have lyst til at være med igen i år – og måske også hjælpe os med at udbrede
kendskabet til turneringen?
- til venstre finder I flyer som både billede og PDF – send den meget gerne rundt i jeres netværk/
klub!
Tillad at præsentere mig selv, som arvtager efter Torben Hocksdahl’s mangeårigt utrættelige
arbejde.
Jeg er en passioneret motionist-spiller. Nogen kender mig fra før, mens jeg specielt for mange
sjællandske spillere nok vil være et nyt bekendtskab.
Mit navn er Kenneth Jensen, fra Ringe på Midtfyn og aktiv i en del fynske tennis-sammenhænge –
spiller i øjeblikket i Fruens Bøge Tennisklub, men har også været aktiv i Ringe og V.Skerninge
Tennisklubber. Desuden giver jeg en hånd med ved arrangementer, turneringer og
informationsarbejde i regi af Fyns Tennis Union.
Som I jo nok véd er DTF Cup delt i 2:
- DTF Cup Inde: begivenhed over 1 weekend – ment som appetitvækker og socialt holdepunkt i den
lange kolde vinter.
- DTF Cup Ude: turnering over hele sommerperioden, hvor man kommer ud og besøge andre
klubber på tværs.
Ambitionen for DTF Cup for 2-personers hold er:
at cementere og udvide turneringen som det naturlige mødested for voksne danske tennismotionister, på tværs af klubber og regioner.
Det specielle ved DTF Cup Ude er den fleksible måde at arrangere kampe på. Ved tilmelding bliver
man indlemmet i lokale puljer, som ender op i en landsdækkende finale for vindere af 4 regioner, 2
vest og 2 øst.
Hver pulje- og kvalifikations-kamp bliver berammet indenfor et tidsrum (typisk ca. 14 dage), som
de enkelte holdledere så selv fastlægger nøjagtigt. Dette gør det nemt for mange at få
turneringsaktivitet passet ind i et ellers travlt program.
En del af glæden ved en sportsgren er at være en del af et meningsfyldt fællesskab. DTF har derfor
etableret en intern lukket Facebook-gruppe, kaldet ”DTF Cup” som vi håber I vil gøre brug af til at
fortælle den gode historie eller dele det gode billede/den gode video.
Anmod om medlemskab – så vil I hurtigt få opdateret information og lidt god tennisunderholdning…. og hvem véd? Måske også et nyt varigt tennis-bekendtskab?
Når vi nu er ved Facebook, må I også meget gerne like, dele og kommentere på begivenheden DTF
Cup Inde 2018.
Håber I vil hjælpe os!? vi sés derude…. God jul og godt nytår.
Med venlig hilsen
DTF Cup Inde 2018

