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O R G A N I S A T I O N 

 
Bestyrelse: 

Formand: 

Peter Leth Andresen, Skanderborg 
Næstformand og JM: 

Peter Sonnichsen, Kolding 
Kasserer:  

Henning Damsgaard, Hasle 
Bredde og sekretariat: 

Lene Steffensen, Nr. Sundby 
Holdturnering: 

John Sloth, Hammel 
Ungdom: 

Jette Jørgensen, Randers 
Kommunikation: 

Morten Riisgaard-Dam, Skanderborg 
 

 Dansk Tennis Forbund: 

Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Tlf. 43 26 26 60 – Fax 43 26 26 70 
dtf@dtftennis.dk – www.dtftennis.dk 
 

Bestyrelse: 

Formand: Henrik Klitvad 
Næstfmd.: Thomas Kønigsfeldt 
Økonomi: Poul Erik Pedersen 
Medlem: Flemming Hansen 
FTU: Torben Brønner 
JTU: Peter Andresen 
KTU: Boris Michailoff 
SLTU: Daniel Nielsen 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Konst. Direktør: 
Sune Irgens Alenkær 

Bogholderi: 
Helene Damgaard 

Koordinatorer: 
Lone Bech 
Mia Mønster 
Dorthe Charlotte Bonefeldt 
Tom Gustafsen 

Klubudviklingschef: 

Sune Irgens Alenkær 

Klubudviklings- og 

uddannelseskonsulent: 

Line Lauridsen 

Klubudviklingskonsulenter: 
Michael Grube Andersen 
Elisabeth Krüger 

Elite- og Talentudviklingschef: 

Niklas Rosengren 

Juniorlandstræner: 
Simon Verner 

Turneringskonsulent: 

Morten Tørring Damsgaard 

Presseansvarlig: 
Michael Tannis Beck 

Teknisk Konsulent (ekstern): 
Jens Wessberg 

Holdturnering: 

Ansvarlig: John Sloth, Hammel 
Udvalg: Lene Steffensen, Nr. Sundby 
                        Lars Elkjær, konsulent 

 

Breddeudvalg: 
Ansvarlig: Lene Steffensen, Nr. Sundby 
Udvalg:             Lars Elkjær, konsulent 

Minitennisudvalg: 

Tovholder: Erik Jan Pedersen, Hirtshals 
Udvalg:             Lars Elkjær, konsulent 
                         

 

Ungdomsudvalg: 
Formand: Jette Jørgensen, Randers 
Udvalg:             Jette Bjerrehus, Skovbakken 
 

 

Aktivitetskonsulent: 

                        Lars Elkjær 
 

 

Jyske klubkonsulenter - DTF: 

                         Erik Jan Pedersen, Hirtshals 
                         Torben Hocksdahl, Skanderborg 
                         Frits Rasmussen, Ribe 
                          

 

 

 

  

Sekretariat: 

Lene Steffensen 
Øster Sundby Vej 53 
9000 Aalborg 
Tlf. 23 84 63 84  
info@jtu.dk – www.jtu.dk 
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Til Den: Aktuel dato 

      Klubberne i Jyllands Tennis Union c.c.: DTF 

 
 
 
 
 
Jyllands Tennis Union indbyder hermed til ordinær generalforsamling 

 

TIRSDAG DEN 6. MARTS 2012 KL. 18.00 

 

Skyline Arena Randers 

Viborgvej /Fyensgade 1 

8900 Randers 

Se mere på www.skylinearena.dk  

 

 

Program: Kl. 18.00 – 18.45 JTU er vært ved en mindre buffet 

 

 Kl. 18.45 - 19.00  Indtegning til Generalforsamling 

 

 kl. 19.00 -  Generalforsamling 

 

 

Tilmelding: Tilmelding bedes foretaget via email  til 

 

info@jtu.dk 

 

senest den 1. marts 2012. 

 

Tilmeldingen skal indeholde klubnavn og navne på deltagere 

samt navn og telefon og email på kontaktperson. 

 

Med venlig hilsen                                    

 

JYLLANDS TENNIS UNION 

B estyrelsen 
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KØRSELSVEJLEDNING 
 

 
 
 
 

Til 

 

Skyline Arena 
Fyensgade 1 
8900 Randers 

 
 
 

Fra nord: 
 

Tag afkørsel 40 – (E45) – kør 0,3 km 
 

Sving til venstre ind på Viborgvej (16) – kør 2,0 km 
 

Sving til venstre ind på Fyensgade – kør 0,2 km 
 
 

Fra syd: 
 

Tag afkørsel 40 – (E45) – kør 0,3 km 
 

Sving til højre ind på Viborgvej (16) – kør 2,0 km 
 

Sving til venstre ind på Fyensgade – kør 0,2 km 
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DAGSORDEN 
 

 
 
 
 1. Valg af dirigent 

 

 2. Beretning fra bestyrelse og udvalg om det forløbne år 

 

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt 
godkendelse af indeværende års budget. 

 

 4. Eventuelt indkomne forslag 

 

 5. Fastsættelse af kontingent for 2012 

  Kontingentet til Jyllands Tennis Union foreslås opkrævet således: 

  Klubberne betaler kr. 14,65 pr. medlem for de første 100 medlemmer og kr. 
24,10 for yderligere medlemmer. 

  Bestyrelsen foreslår, at unionen opkræver kontingent til forbundet efter følgende 
regler: 

  Klubberne betaler kr. 44,35 pr. medlem for de første 100 medlemmer og kr. 
60,25 for yderligere medlemmer. 

  Skulle DTF´s generalforsamling beslutte at ændre klubbernes kontingent, 
bemyndiges bestyrelsen til at ændre satserne for klubbernes kontingent til DTF 
med den sats pr. medlem, der vedtages på DTFs generalforsamling. 

 

 6. Valg af formand 

  Peter Leth Andresen, Skanderborg er valgt for 2011-2012. 

   

 7. Valg af kasserer 

  Henning Damsgaard, Hasle er valgt for 2010-2011, bestyrelsen foreslår genvalg. 

 

 

 

 

 

Fortsættes på næste side 
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 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

  John Sloth, Hammel er valgt for 2010-2011, bestyrelsen foreslår genvalg  

  Peter Sonnichsen, Kolding er valgt for 2010-2011, bestyrelsen foreslår genvalg  

  Jette Jørgensen er på valg for 2011 – 2012 

   Lene Steffensen, Nørresundby er på valg for 2011 - 2012, udtræder. 

  Morten Risgaard-Dam er valgt for 2011 – 2012. 

   

 9. Valg af to revisorer og 1 suppleant 

  Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjarne Aaen, Hadsten. 

  Poul Erik Pedersen, Aars ønsker ikke genvalg. 

  Valg af revisor suppleant. 

 

10. Valg af appeludvalg 

  Bestyrelsen foreslår for 2012-2013 Poul Erik Pedersen, Aars 

  Bestyrelsen foreslår for 2012-2014 Carsten Palsgaard, Randers 

  Bestyrelsen foreslår for 2012-2015 Erik Segel, Risskov 

   

 

11. Eventuelt. 

 

 

 

 

 
Stemmeret, der kun kan udøves ved personligt fremmøde, har  
1.   Fremmødte JTU-klubber med hver 2 stemmer for hver påbegyndt 100     
medlemmer, dog højst 10 stemmer pr. klub. En klub, der står i restance, har 
ikke stemmeret.  
2.   Fremmødte JTU-klubber med begrænset medlemskab med hver 1 stemme 
for hver påbegyndt 100 medlemmer. En klub, der står i restance, har ikke  
stemmeret.  
3.   Hvert JTU bestyrelsesmedlem med 2 stemmer. 
 Antallet af stemmer opgøres efter den sidst tilgængelige opgørelse fra DIF.  
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Bestyrelsens beretning 
 

 
Et spændende år i jysk tennis og i dansk tennis. 
 
Det er sket før i sportens verden, og det er også sket i tennissporten før – 
faktisk flere gange. 2011 startede med vaskeægte ”Ballade i tennissporten”. 
Der var gnidninger mellem medlemmerne i Dansk Tennis Forbunds bestyrelse, 
hvilket gav både uro og bekymring i organisationen.  
Også i JTU var vi påvirket af sagen. Medlemsklubberne blev informeret om den 
verserende sag og blev opfordret til at møde op på både den jyske 
generalforsamling, men også på forbundets generalforsamling for at give 
deres synspunkter til kende.  
Der var bestyrelseskonflikten at tage stilling til, men pludselig kom der også et 
andet spørgsmål på banen. Det var et spørgsmål, som vi fra JTU’s bestyrelse 
ønskede at vore jyske klubber tog stilling til, for at være klædt ordentlig på til 
forbundets generalforsamling. Det handlede om unionens repræsentation i 
forbundsbestyrelsen. Vi fik mange tilkendegivelser fra de jyske klubber 
desangående.  
 

� Enkelte mente det ville være fornuftigt at skille unionsbestyrelserne 
fuldstændigt fra forbundets bestyrelse, ved at der ingen regional 
repræsentation fremadrettet skulle være at finde.  
 

� Andre mente nok der skulle være regional repræsentation, men ikke fra 
unionsbestyrelsens midte.  
 

� Endeligt var der de som mente at unionsbestyrelsen og den 
generalforsamlingsvalgte JTU-formand fortsat ville være det bedste bud 
på en repræsentant i forbundets bestyrelse. Denne ville, med sit 
kendskab til de jyske tennisklubber og den nære kontakt gennem bl.a. 
aktivitetskonsulent og sekretariat, have de bedste forudsætninger for 
dels at varetage de jyske klubbers interesser og dels at give dansk 
tennis den bredde, som udspringer af de forskellige vilkår og forståelser 
man støder på i ”den jyske virkelighed”.  

Både bestyrelseskrisen og spørgsmålet om bestyrelsens sammensætning blev 
aflyst i 11. time. Tre medlemmer forlod DTF bestyrelsen, og tre nye 
medlemmer heriblandt JTU’s revisor og formand fra Aars Tennisklub,  Poul Erik 
Pedersen, blev valgt. I forhold til spørgsmålet om bestyrelsens 
sammensætning blev dette som ventet kommenteret på generalforsamlingen. 
Nogle opfordrede bestyrelsen til at forholde sig til dette inden 
generalforsamlingen ville samles igen. Her i vinteren 2011/2012 har de fire 
unioner – de 4 medlemmer, som tilsammen udgør forbundet - holdt en række 
møder med hinanden, for at udfordre den nuværende konstruktion, ved at 
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mærke efter, om man evt. kan finde en bedre konstruktion i forhold til 
bestyrelsessammensætningen med de fire fødte bestyrelsesmedlemmer fra 
unionerne. I skrivende stund ser man klare fordele ved nuværende 
konstruktion, såfremt man dog holder sig klart for øje, at 
unionsrepræsentanten ikke er unionsbestyrelsens ”stik i rend dreng”, men et 
selvstændigt DTF bestyrelsesmedlem, som har mulighed for at bruge sit 
”bagland” til inspiration og faglig sparring i forhold til de områder man 
arbejder med i DTF-bestyrelsen.    
 
Nok om de udenrigske forhold, lad os vende blikket indad på JTU 
2011. 
 
Klubfællesskaber 
Vores største leder- og klubudviklings projekt, ”Projekt Klubfællesskaber”,  er 
blevet voksent. Det har nu, med sine 2 årlige klubfællesskabsmøder, 5 år på 
bagen. I dette 5. år forsøgte vi os med en lille variation. Efterårsmødet 
normale 13 møder, blev konverteret til 4 regionsmøder. Fremmødet var 
omtrent det samme som de foregående år. Nogle klubber var begejstrede for 
de nye snakke og muligheder disse regionsmøder gav, mens andre var mere 
interesserede i de nære fællesskaber, hvor man efterhånden er begyndt at 
kende hinanden rigtig godt. Enig er alle dog i, at dette JTU tilbud til 
medlemsklubberne er et flagskib, som man skal fastholde og udvikle på. Vi er 
naturligvis glade for at vores satsning på klubfællesskabs-tanken og 
ansættelsen af en aktivitetskonsulent har været en succes. Vi er ej heller 
blege for at tilskrive en særlig stor del af succesen til vores fantastiske ”mand i 
marken”, Lars Elkjær, som har været tovholder, indpisker og stemningsbærer 
i dette projekt siden dets spæde start. Tak til Lars og tak til alle de mange 
klubber, som har fået øjnene op for klubfællesskabsmøderne og som har 
møderne fast indskrevet i deres tenniskalender. 
 
Holdturneringsleder 
Jyske turneringsaktiviteter kan man læse mere om under udvalgenes 
beretninger. Jeg vil dog gerne her i bestyrelsens skriftlige beretning sige tak til 
en ganske særlig herre, som de sidste mange år har brugt en stor del af sin 
fritid på at sørge for, at andre har kunnet tilmelde og spille holdturnering på 
jyske tennisbaner. Bent Kleinstrup, Sønderborg, takkede i 2011 af som 
turneringsleder på den jyske holdturnering. Først en lang årrække som 
holdturneringsleder i det hedengangne Sydjydsk Tennis Union og efterfølgende 
i JTU’s region syd. I 2004 overtog Bent det fulde arbejde og ansvar for den 
jyske holdturnering. Det har været en stor opgave, til tider en næsten for stor 
opgave i forhold til hvad een mand kan klare. Bent Kleinstrup har gjort en 
kæmpe indsats for jysk tennis, og vi vil gerne takke ham for hans store 
arbejde gennem tiden. 
Bent slap holdturneringen i foråret, hvorefter holdturneringsudvalget i JTU 
primært med en stor indsats af Lene Steffensen og Lars Elkjær fik den jyske 
holdturnering 2011 kørt videre. I 2012 kommer turneringen på ”ansatte” 
hænder, når JTU-sekretær Lene Steffensen overtager stafetten fra Bent. Hun 
bliver dermed ny tovholder på JTU’s helt store flagskib - Holdturneringen. 
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Så tager vi lige en lille rundtur i en række aktiviteter og projekter, 
som JTU har haft fingre i her i 2011. 
 
Vores første tennis-flyrejsetilbud så dagens lys i 2011. 25 jyske tennisspillere 
spillede under sydens sol i Tyrkiet. Stor succes – man skal være hurtig, 
såfremt man vil være en del af kommende års tur. 
Ildsjæle. Vore succesfulde ildsjæle-træf fra 2010 holdt pause i 2011, grundet 
højt aktivitetsniveau på andre områder. Blandt andet pga. et anderledes 
ildsjæle-træf i forbindelse med Davis Cup i foråret 2011. Alle jyske formænd 
med ledsager var inviteret til en let frokost og flot tennis i Bramdrupdam 
hallen i Kolding, da Danmark og Finland spillede tennislandskamp.. Mange 
fandt vejen og fik en god tennissnak med ligesindede jyske ildsjæle. I 2012 
forventer vi at genoptage de oprindelige ildsjæle-træf, som er 3-4 timers 
tennis og frokost i hyggeligt selskab i en hal eller på et jysk tennisanlæg. Vi 
håber også at der kommer en ny Davis Cup holdkamp til Jylland, så vi kan 
gentage det jyske VIP-Ildsjæle arrangement.  
 
Vores koncept-gruppe ”Ildsjælenes klub” var også samlet her i 2011. Vi havde 
indbudt 3 nye medlemmer til klubben, og bad dem om at diskutere 
”udfordringer for en mindre og mellemstor jysk tennisklub”. Vi ønsker at sætte 
fokus på hvordan vi som organisation kan servicere denne gruppe af klubber. 
Rådene fra ildsjælenes klub var, at man skulle fastholde og udvikle på 
klubfællesskaberne. Bl.a. foreslog man, at der kunne laves lokale 
fællesprojekter så som talent-trænings-weekends for unge, som man på sigt 
kunne forestille sig kunne blive klub- og hjælpetrænere. Man pegede på, at 
der skulle være gode aktiviteter, møder, uddannelse og kurser for frivillige 
ledere på tværs af klubberne, hvor man kunne få inspiration hos andre 
klubledere. 
 
I 2011 fik vi ny hovedsponsor. Firmaet Cool Sport leverer tøj, udstyr, bolde og 
præmier til vore arrangementer. Til gengæld har vi ”indskrevet” i vores 
holdturneringsregler at vi i samarbejdsperioden skal spille vores JTU-
holdturnering med Head Silver bolden. Vi vil gerne takke for samarbejdet her 
det første år og opfordre vore klubber til at støtte op om vores 
samarbejdspartner når der skal købes udstyr, præmier og bolde til brug i de 
jyske klubber. I år havde Head og JTU planer om at søsætte en motionist 
turnering. Turneringen fik ikke helt den start vi håbede på, men vi har pudset 
konceptet lidt af, og håber at I jyske klubber vil tage imod turneringstilbuddet 
til jeres motionister i sæsonen 2012. Hold øje med Head Motionist Cup – den 
lokale klubturnering, med mulighed for udsyn sidst på sæsonen ☺ 
 
Vores ambassadører kommer stadig godt rundt i det jyske. I år blev det til 25 
besøg. Det er dejligt at komme lidt rundt, men der er også dejligt at få 
kommentarer og spørgsmål på mailen og/eller telefonen -  JTU’s Tele og IT 
udstyr har pippet og ringet lystigt hos både aktivitetskonsulent Lars Elkjær og 
sekretær Lene Steffensen også i 2011. 
 
Samarbejdet med JTU-træner Mark Frøslev fortsatte i 2011 til glæde for de 
jyske talenter som var heldige og dygtige nok til at blive udvalgt til JTU’s 
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talenttræningsprogram. Der kan læses mere om årets udvikling på dette og 
andre områder under udvalgenes beretninger. 
 
Tak for alt 
 
På organisationens vegne vil vi fra bestyrelsen gerne takke de jyske 
tennisledere for ”at de gider”. Vi håber I alle får kredit for det store stykke 
arbejde I laver i de jyske tennisklubber. Vi håber I har et godt frivilligt lederliv 
med bestyrelseskollegaer, lokale ildsjæle og klubmedlemmer rundt om på de 
jyske tennisanlæg. Hold fanen højt og husk at tænke på hvordan også jeres 
klub kommer sikkert videre ind i 2012 og ind i fremtiden i det hele taget.  
 
Jeg vil gerne takke mine bestyrelseskollegaer i JTU-bestyrelsen for årets 
indsats. Jeg synes vi har nogle rigtig gode og sjove møder, hvor vi har haft 
nogle gode snakke omkring udviklingen af jysk tennis – såvel klubudvikling, 
turneringer, elite, bredde, talentudvikling som kommunikation.  
 
På forhåbentligt gensyn til generalforsamlingen. 
 
Med venlig hilsen  
 
Peter Andresen, Formand. 
…på JTU bestyrelsens vegne. 
 
 

Peter Andresen 
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Turneringsudvalget 

 

 
Årets indendørs mesterskaber blev afholdt i januar måned. Seniormesterskaberne blev 
afholdt i Århus 1900 hallen. Juniormesterskaberne blev spillet i Esbjerg, Kolding, 
Silkeborg og Randers. Der har flere steder været rigtig mange tilmeldinger, så det har 
været nødvendigt at spille langt ud på aftenen. Vi har nu udvidet weekenden for de 
indledende runder, så det er muligt, at tage fredag fra kl. 16.00 med i billedet. 
Det er fra år til år de samme haller, der benyttes. Der skal helst være mange baner, 
underlaget må ikke være for hurtigt, det skal helst ligge centralt i Jylland på grund af 
risiko for vintervejr. 
 
Finalestævnet blev spillet i Kolding for både juniorer og seniorer. 
 
Finaleresultater: 
 
 

U14 Drengesingle 

B 
U14 Drengesingle 

C 
U12   

Drengesingle C 
Herresingle A 

Robert Francisti,               
Esbjerg 

Johann Marti,                     
Århus 1900- 

Thor Due,                                   
Århus 1900- 

Alexander Lykou,             
Århus 1900 

Peter L. Jørgensen,         
Århus 1900 

Niels Servé,                       
Hørning 

Chr.Ebbesen,                       
Århus 1900- 

Jan Bollmann,                   
Århus 1900 

RF 46 61 10-3 JM 64 46 10-8 TD 62 76 AL 64 46 61 

        

U12 
Drengesingle B 

U12    
Pigesingle B 

Damesingle 
Mester 

U18        
Pigesingle 

Chr.Elhauge,                        
Århus 1900 

Nanna Olsen,                       
Esbjerg- 

Daniela Ivana,               
Randers- 

Julie Bj.Jensen,             
Skovbakken- 

        Anders Gorritzen,            
Århus 1900- 

Cecillia Lee,               
Skovbakken- 

Cindie Andersen,             
Esbjerg 

Marie M. Billund,                
Kolding 

CE 60 57 10-2 NO 62 76 DI 62 26 62 64 16 10-6 

        

U16 
Drengesingle B 

Herresingle B Herresingle 
Mester 

U12 
Drengesingle A 

Thomas Sjögren,                 
Skovbakken- 

Indiana Pratt,              
Sønderborg- 

Pierre.Guerenbourg,            
Randers 

Jesper Jørgensen,             
Randers- 

Kristoffer Schultz,               
Århus 1900 

Henrik Kjærulff,               
Esbjerg 

Christoffer Madsen,              
Skovbakken 

Patrick Kristensen,             
Skovbakken 

TS 63 62 60 62 PG 76 76 JJ 62 64 

        

U14 
Drengesingle A 

U16 Pigesingle 
A 

Herredouble 
Mester 

Damedouble 
Mester 

Christoffer Kronow,            
Kolding- 

Anna Risgaard,               
Silkeborg- 

Mikkel Schultz,Esbjerg/ Camilla Hoff/ 

Benjamin Bundgaard,        
Skovbakken- 

Caroline Kingo,                   
Århus 1900 

Christ.Madsen, 
Skovbakken- 

Daniela Ivana, Randers- 

CK 4/3 rtd AR 62 76 A.Bjerrehus/ Julie 
Bj.Jensen,Skovbakken/ 

    Chr.Brockstedt, Århus 
1900 

Marie M. Billund, 
Kolding 

    MS/CM 76 75 CH/DI 63 61 
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U18 
Drengesingle B 

U18 
Drengesingle A 

U12     
Pigesingle A 

U14    
Pigesingle B 

Jonas Thorslund,             
Silkeborg 

Martin B.Jacobsen,                
Skovbakken- 

Caroline Buch,                  
Esbjerg- 

Ida R.Johansen,               
Kolding- 

Frederik Mikkelsen,         
Randers- 

Joachim Hjorth,                   
Århus 1900 

Camilla Nørager,                  
Vejle 

Maria Christensen, 
Skanderborg 

JT 63 62 MBJ 26 64 10/6 CB 64 76 IRJ 63 62 

        

U14 Pigesingle 
A 

U12 
Drengedouble 

U16 
Drengesingle A 

U14 
Drengedouble 

Asta Skjold Jensen,              
Århus 1900 

Patrick Kristensen/ Anders A. Holm,               
Århus 1900- 

Christ.Wejs,Sdb/ 

Sidsel Dahl Persson,       
Skovbakken 

Jesper Jørgensen, 
Randers – 

Andreas Molkte-Leth, 
Skovbakken 

Chr, Bjerrehus, Skovb.- 

ASJ 76 46 10-3 Julius Kristensen/ AAH 46 75 11-9 Benj.Bundgaard/ 

  Niels H. Korsgaard, 
Kolding 

  Kr.Uldberg, Skovb – 

  PK/JJ 60 62   CW/CB W.O. 

        

U12    
Pigedouble  

U16+U18 
Pigedouble 

U16 
Drengedouble 

U14    
Pigedouble 

Dzenana Hadzic 
Caroline Buch, Esbjerg- 

Marie M. Billund/ Andreas Molkte-Leth/  Asta Skjold J./ 

Josefine Axelsen, 
Skovb./  

Sofie Dupont, Kolding- Malthe 

B.Madsen,Skovb.- 

Sara Sommer, 
Årh.1900 – 

Mariah 
Sommer,Årh.1900 

Anna Risgaard,Silkeb./ Anders A.Holm Julie Larsen/Marie 

Blom, Esbj. 

DH/CB W.O.  Caroline Kingo, Århus 
1900  

Anders K.Bagai, 
Årh.1900 

  

  MMB/SD 36 64 14/12 AML/MBM 75 57 16/14 ASJ/SS 60 60 

        

    Herredouble A   

    Andreas Wejs/   

    Niels Dam, Sønderb.-   

    Morten Gram, Kold./   

    Martin B.Jacobsen, 
Skovb. – 

  

    AW/ND 64 36 10/4   

        

 

 
De udendørs mesterskaber blev spillet i juni på forskellige anlæg rundt i Jylland. 
Seniormesterskaberne for herrer og U16 + U18 drenge blev spillet i Kolding og samme 
weekend spillede damer samt U16+U18 piger i Fredericia.  
Denne weekend blev begunstiget med et fantastisk fint sommervejr. 
De yngre juniorer spillede i Aars og i Vejle og havde selvfølgelig også fornøjelse af det 
fine vejr. 
Desværre kludrede jeg som turneringsleder lidt i det, da jeg uforvarende kom til at 
slette lodtrækningerne i U12, således at der måtte trækkes om. Det bevirkede at et 
par forældre blev ærgerlige over det hændte, men da vi i JTU og DTF ikke havde fået 
gemt de første lodtrækninger, var der ikke andet at gøre end at trække om. 
Jeg havde ikke indtryk af, at de 2 forældre kunne acceptere JTUs beslutning. Men der 
var ikke noget at gøre. Jeg kan jo kun undskylde. 
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Finalerne blev spillet på Århus 1900s dejlige anlæg på Marselis Grønnevej. Det var 
dejligt at se så mange tilskuere på banerne. 
 
Finaleresultaterne kan ses her:    

      
Herresingle Mester: -Andreas Bjerrehus, Århus 1900 - Allan Theils, Esbjerg   6/0 6/0  
U16 Drengesingle A: -Asger Buus Andersen, Skovbakken - Henrik H.Korsgaard, Kolding   6/1 6/4 
U14 Drengesingle A:  Benjamin Bundgaard, Skovbakken -  Christoffer Kronow, Kolding    7/6 6/3 
U14 Pigesingle A: Asta Skjold Jensen , Århus 1900 -  Sarah Gran Sommer, Århus 1900   3/6 6/1 10/5 

Herresingle A:– Oliver Abildsten, Skovbakken -  Kristian Jørgensen, Esbjerg    6/4 6/2  

U16 Drengesingle B: Chr,Egholm Hattens, Herning - Daniel Bruun, Horsens    6/1 6/1 

U12 Pigesingle B: Amalie Dupont, Kolding – Katinka Nielsen, Randers   7/5 6/2 
Damesingle Mester: Camilla Therkildsen, Århus 1900 – Amina Hadzic, Esbjerg 6/3 6/2 
U18 Pigesingle: Siri Cenholt, Århus 1900 -  Marie M. Billund, Kolding  WO   
U18 Drengesingle: Sebastian Søberg, Randers - Matin Blixt Jacobsen, Skovbakken    6/3 6/7 10/7 
U16 Pigesingle: Anna Riisgaard, Århus 1900 – Lorana Travanic, Kolding    6/2 6/2 
U14 Pigesingle B: Christine Henningsen, Hjørring – Camilla Lee, Aalborg TK 6/2 6/2  
Herresingle B: Peter Hinge, Århus 1900 – Daniel Halgaard, Holstebro  7/7 6/4 
U12 Drengesingle B: Sebastian Isager, Vejle – Mikkel B.Jacobsen, Skanderb.  6/1 6/4             
U12 Drengesingle A: Patrick Kristensen, Skovbk. – Jesper Jørgensen, Randers 7/5 6/2 
U16 Drengedouble: M.V.Jensen,Esbj./N.Dam,Sønderb. – Rasm.Gad/AsgerAndersen, Skovbk.2/6 6/4 10/7 
U14 Drengedouble:  B.Bundgaard/Kr.Uldbjerg, Skovbk. –  

Chr.Weiss,Sønderb/C.Bjerrehus,Skovb.     6/2 6/2 
Herredouble M:  A.Bjerrehus/Chr.Brockstedt,Årh.1900 –  
                        C.Berg Thusen/Andreas H.Pedersen, Årh.1900   6/2 6/2 
U1U14 Pigedouble: Asta Skj.Jensen/Sara Sommer, Årh.1900  
                        – Camilla Lee/Celine Lee, Aalborg TK 6/1 6/1  
U14 Drengesingle C: Niels Serve, Hørning – Jens Juul Karlsen, Aalborg TK   wo    
U16+U18 Pigedouble: Anna Riisgaard/Caroline Kingo, Årh.1900 – 
                 Amalie D.Jensen, Skovbk./Astrid Hoppe, Årh.1900      4/6 6/2 10/2              
U14 Drengesingle B: Johan Marti, Årh.1900 – Peter Kokholm, Årh.1900   6/3 6/4  
U12 Pigesingle A: Mariah Gran Sommer, Århus 1900 - Josefine Axelsen, Skovbakken    6/3 1/6 10/7 
 
 
 
 
 
 
 
Øvrige turneringer: 
 
JTU har god gang i stævner/turneringer for de små og nye i tennissporten. Det 
fungerer godt, de unge mennesker kan godt lide at spille og konkurrere, men det skal 
ske på en måde, der er tilpasset til det niveau, hvor spillerne befinder sig. Det skal 
være sjovt at være med og vi må sørge for – i samarbejde med forældrene – sørge for 
at det ikke bliver en katastrofe at tabe. 
 
Det næste skridt for JTU må blive, at få nogle flere turneringer i kategori 3, hvor de 
unge kan deltage og få sine første point til ranglisten. Der må gerne være kortere 
kampe, men flere kampe, så alle få noget med sig hjem. 
 
Det har været alt for svært for de nye talenter at komme ind i turneringer, netop fordi 
de endnu ikke har fået de første point. 
 
Til slut vil jeg takke de mange klubber, der hjælper med at udbyde og afholde 
turneringer for de unge tennisspillere. Tak til de mange ildsjæle, som igen og igen 
stiller op, når klubben og JTU kalder. 
Uden Jeres hjælp ville det være særdeles vanskeligt at gennemføre aktivitet til gavn 
for de unge og hele Jyllands tennisfremtid. 
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En glad u12 pige med guld om halsen efter en hård og velspillet kamp 
 
 
 

Peter Sonnichsen 
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Veteranerne 

 

 
Interessen for at deltage i JM for veteraner har været støt stigende. 
Udendørs var der i perioden 2007-2010 i gennemsnit 55 deltagere. 
Så skete der noget i 2011, hvor der var 77 veteraner med. 
Antal af rækker var i 2007 – 9 stk, medens det i 2011 var 12 stk. 
 
Indendørs var der i snit 65 spillere med i perioden 2007-2009. 
I 2010 blev det til 88 deltagere, og i 2011 nåede tallet op på 101. 
Det gav store problemer i 2011, hvor man måtte tage til takke 
med indledende kampe bedst af 3 match-tie-break. 
Jeg kan godt forstå, at der var utilfredshed med de korte kampe, 
men vi skulle jo igennem 15 rækker og 99 kampe. 
Det blev 2 lange dage for min makker, Helle Egegaard og jeg, og man begyndte 
allerede at tænke et år frem, 2012 indendørs. 
Skulle man spille fra fredag midt på eftermiddagen, eller skulle 
man have en ekstra dag med – finaledagen. 
I skrivende stund ved jeg ikke, hvilken model man bruger inden-dørs 2012. 
 
Jeg kan naturligvis ikke klare stævnedagene alene. Indendørs har Helle Egegaard i 
mange år været  en formidabel samarbejds-partner – 4 år i Skovbakkens Hal og 4 år i 
Århus 1900s hal. 
Jeg forventer, at veteranerne bliver i Århus 1900s hal, hvor gulvet er dejlig langsomt. 
 
Udendørs har Horsens lagt anlæg til 6 gange, og Silkeborg 2.  
Tak for et fremragende samarbejde med Kaj Kjær Nielsen i Horsens og Jens Sørensen 
i Silkeborg. 
Som Kaj udtrykte det i sommer 2011: ”Du og jeg har en kemi, som passer godt 
sammen.” 
 
Jeg har nu sluppet JM for veteraner, og jeg kan se tilbage på en rækker stævner, som 
var præget af hygge, og hvor man glædede sig til at møde de samme spillere år efter 
år. 
 
Jeg regner da med, at jeg vil være at finde på tilskuer-pladserne 
de kommende år. 
 
 

Jens Leth 
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Breddeudvalget 

 

 
 
Beretning Breddeområdet 2011 
 
Breddeområdet favner ”bredt” ☺ 
 
Af naturlige årsager har breddeområdet i JTU-regi favnet ”bredt” gennem de seneste 
år qua unionens ansættelse af konsulent Lars Elkjær tilbage i 2007. Det har betydet at 
vi som union har en helt anden kontakt til vores medlemsklubber end tidligere, men 
det har også betydet at vi som bestyrelse håber at klubberne oplever en god og 
effektiv service fra unionen, samt flere gode tilbud fra unionens side.  
 
Nedenfor er beskrevet en række af de hovedområder, som JTU´s breddeområde har 
beskæftiget sig med i 2011.  
 
Klubsamarbejder: Klubsamarbejds-områderne blev etableret i 2007 og har siden da 
fungeret med 2 årlige møder. Størrelsen af områderne er vidt forskellige – både 
geografisk og hvad angår antallet af klubber og klubbernes størrelse. Men fælles for 
alle områderne og møderne er, at der altid er god stemning og udveksling af gode 
ideer på møderne rundt om i Jylland. Unionens politikere forsøger at komme med 
rundt til flere af disse møder årligt, men vi er helt trygge ved konsulent Lars Elkjær 
sidder for bordenden ved samtlige møder. I 2011 forsøgte vi med en model, hvor vi i 
foråret holdt normale klubmøder, suppleret med større regionsmøder i efteråret – 
således 12 klubsamarbejdsmøder i foråret og 4 regionsmøder i efteråret. Henover 
2011 har ca. 60 klubber deltaget i ét eller begge møder, så der er fortsat en meget 
flot opbakning til disse møder. I 2012 bruger vi antageligt samme model som i 2011, 
således 12 klubsamarbejdsmøder i foråret samt 4 regionsmøder i efteråret.  
JTU håber at kunne motivere til mere og mere samarbejde imellem klubberne i 
områderne, men måske også på tværs af områderne. Det kunne være fælles 
talenttræning, fælles banemand, fælles træner, aktiviteter i ”turnus” mellem 
klubberne, lokale trænerkurser og meget andet. JTU vil gøre alt hvad vi kan for at 
bidrage til at samarbejdet kan udvikles og udvides klubberne imellem til gavn for såvel 
den enkelte klub, området samt jysk tennis.  
 
Regionsmøder: Som nævnt ovenfor har vi i 2011 forsøgt med 4 regionsmøder i 
efteråret, hvor lidt flere klubber sidder samlet omkring bordet. Det har betydet større 
møder, men omvendt synes vi fortsat at debatten er livlig og der er plads til god 
udveksling af erfaringer. Vi forventer som sagt at gøre dette igen i 2012, således vil vi 
forsøge at komme med mere overordnede temaer som input til dagsordenen på disse 
møder. Hvis nogle klubber sidder med ideer eller ønske om emner, der kunne tages 
op, så skal I ikke tøve med at rette henvendelse til Lars Elkjær.  
 
Banekurser: I 2010 indgik JTU en samarbejdsaftale med Sport Trading, der har mere 
end 30 års erfaring med etablering og renovering af tennisbaner – såvel grus som 
kunstgræs. I forbindelse med denne aftale udbyder JTU 2-3 kurser hvert forår, således 
med god mulighed for at skiftende banemænd, nye ildsjæle, kommunalt ansatte 
banemænd eller andre kan få tips til ”årets gang med banemandens optik”. I 2010 
havde vi omkring 60 deltagere fra 40 klubber, i 2011 omkring 40 deltagere fra knap 
20 klubber. I 2012 udbydes 2 kurser i marts måned – 1 i Aars og 1 i Kolding. Se mere 
i kalenderen på JTU´s hjemmeside.  
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JM Play & Stay, Play & Stay Tour og JTU Junior Tour: I samarbejde med en 
række klubber udbydes henover sommeren en række Play & Stay stævner og Junior 
Tour stævner, hvor der spilles ”normal tennis” for knap så turneringsvante spillere. 
JTU kvitterer med et Play&Stay mesterskab ligeledes. I 2011 var der således udbudt 
17 åbne stævner via JTU´s hjemmeside, men det var ikke alle stævner der var lige 
velbesøgt og enkelte stævner måtte faktisk aflyses grundet manglende tilmelding. Vi 
kan kun opfordre til at klubledere, trænere og forældre holder øje med aktiviteterne 
via JTU´s hjemmeside og motiverer børnene til deltagelse i stævnerne rundt om i 
Jylland. Ofte vil fællesture, hvor flere fra samme klub deltager, give nogle gode fælles 
oplevelser med tennissporten. Dette kan være mere motiverende end at skulle alene 
af sted til stævne. Derfor: Lav fællesture, fyld bilerne op og gør det til en tradition at 
tage til stævner i samlet flok.  
 
 
Jysk Mesterskab i Play & Stay blev 
afviklet i flotte rammer i Århus 1900 
Tennis – skønt vejr, mange deltagere og 
tilskuere samt god tennis. Hvad mere 
kan man ønske sig? ☺ 
 
På billedet ses turneringsleder Erik Jan 
Pedersen, der er i gang med at dirigere 
nogle af de knap 50 deltagende børn ud 
til nogle af de 90 kampe, der blev spillet 
ved JM Play & Stay i Århus 1900.  
 
 
 
 
 
JM Minitennis og Minitennis Tour: I lighed med Play & Stay Tour udendørs, så 
tilbyder JTU I samarbejde med en række klubber også minitennis stævner henover 
vinteren. Således blev der i vinteren 2010-11 afholdt ca. 10 stævner afsluttende med 
et Jysk Mesterskab i minitennis med finaler i Esbjerg. Således deltog ca. 75 børn i 2 
indledende afdelinger i henholdsvis Aars og Esbjerg, inden der blev kæmpet om 
titlerne i Esbjerg. En stor tak til Esbjerg for en flot indsats med dette arrangement. I 
vinteren 2011-12 ser det indtil videre lidt sløjt ud med minitennis stævner, hvilket vi 
finder ærgerligt. Det er en unik mulighed for at juniorer kan få deres første 
turneringserfaringer. Derudover er det en god mulighed for at klubber, der typisk ikke 
har adgang til en hal/indendørs tennis, kan aktivere deres juniorer henover vinteren. 
Så vi kan kun opfordre til at alle, der har lyst til at holde et stævne, kommer på 
banen, så JTU i samarbejde med klubberne kan tilbyde denne aktivitet så ofte som 
muligt henover vinteren.   
 
JTU Ambassadørbesøg: ”Never change a winning team”… Med dette in mente 
fortsatte JTU´s ambassadørkorps med samme besætning som de foregående år. 
Således en stor tak til Camilla Hoff, Torben Hocksdahl, Frits Rasmussen samt Niels 
Rokkjær for en flot indsats som co-ambassadør til vores konsulent Lars Elkjær. 
Omkring 20 klubber nåede i 2011 at få besøg af vort korps, deraf 13-14 klubber som 
har haft besøg flere år i træk. JTU vil uden tvivl fortsætte denne aktivitet og om muligt 
med samme korps som indtil videre har løst denne opgave. Det er en god mulighed 
for at sikre inspiration og tips til tennisspillet for klubbens senior motionister – en 
målgruppe der måske ikke modtager instruktion i klubben i forvejen.  
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JTU Camp i Tyrkiet: Som noget nyt lancerede JTU i 2011 en Senior Camp til 
udlandet – til det fantastiske tennismekka Club Alibey i Tyrkiet. Der var af hensyn til 
planlægningen lavet et max deltagerfelt på 25. Således var der seniorer med fra 10 
forskellige klubber, alle hyggede sig og der var bestemt stemning for en gentagelse i 
2012. Interesserede kan se mange billeder i JTU´s galleri på hjemmesiden, men på 
dette billede kan man se det glade deltagerfelt i 2011 turen.  I 2012 gentager JTU 
denne succes, dog med flere deltagere – således op til 45 deltagere.  
En stor tak til vores sponsor HEAD for de flotte t-shirts som alle deltagere modtog. 
Heldigvis sorte, da der kun var 30 grader varmt hele ugen, så det var fint med noget 
som kunne tiltrække solens stråler ☺.  
 

 
 
 
Ildsjælenes Klub: JTU lancerede i 2009 ”Ildsjælenes Klub”. Tanken er 
grundlæggende at JTU med mellemrum, når behov og mulighed opstår, vil samle 
udvalgte ildsjæle til en uformel drøftelse. Disse uformelle drøftelser bliver som regel 
brugt som input til JTU´s bestyrelse, således kommer der ofte gode forslag til 
justeringer af eksisterende tilbud eller forslag til nye tiltag. JTU har haft samlet 
ildsjæle tidligere i forhold til juniortennis primært med fokus på holdturnering og 
stævner. I efteråret 2011 har vi samlet en række ildsjæle, der har drøftet hvilke tilbud 
der kunne være relevante for specielt mindre klubber i JTU-regi. Således har formænd 
fra 4 mindre JTU klubber drøftet muligheder, foreslået nye tiltag, understreget at flere 
nuværende aktiviteter er vitale, etc.. JTU´s bestyrelse er meget glade for den velvilje 
unionen altid møder, når vi ”håndplukker” ildsjæle til diverse fora. Tak for det!  
 
Velkommen til en række nye klubber i 2011: Det er glædeligt at flere klubber har 
fået lyst til at være en del af vores fællesskab og drage nytte af nogle af alle de gode 
tilbud som union og forbund har på hylden. I 2011 har DTF i samarbejde med 
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unionerne lanceret et B-medlemskab for mindre klubber, hvilket vi også forventer vil 
betyde at en række klubber bliver motiveret til at melde sig ind i JTU. Dette skulle 
gerne betyde at der kommer endnu flere ”JTU pletter” på tennislandkortet. Synergien 
skulle gerne ligge lige for – således flere klubber i nærområdet, flere klubber der kan 
gå sammen om fælles tiltag eller bakke op om naboklubbens aktiviteter, flere klubber 
der kan deltage i vores holdturnering, klubmøder og andet. Det er derfor med stor 
glæde at vi i 2011 har kunnet sige velkommen til: 
 
Lystrup Tennisklub 
Vejen Tennisklub 
Vestervig Tennisklub 
Ulbjerg Tennisklub 
Asserballe Tennisklub 
Tandslet Tennisklub 
Midtals Tennisklub 
 
Vi håber, at vi i 2012 kan byde velkommen til endnu flere klubber.  
 
JTU klubbers brug af DTF tilbud: Det er glædeligt at se at mange JTU klubber også 
gør brug af flere af de gode tilbud som DTF har på hylden. Således har en række jyske 
klubber haft stor glæde af deltagelse i Nationalt Tennisseminar, Trænerkurser, 
Lederakademi, DTF Cup, Sommerskoler eller DTF´s nye satsning Voksenintroduktion. 
Man kan læse meget mere om alle DTF´s tilbud på DTF´s hjemmeside.  
 
 
En stor tak til…. 
 
En række af ovenstående aktiviteter og tiltag kunne naturligvis slet ikke realiseres hvis 
JTU´s klubber ikke stod parat med faciliteter, ildsjæle, ledere og opbakning. På vegne 
af JTU vil konsulent Lars Elkjær samt JTU´s bestyrelse gerne sige tak for den parathed 
som Lars møder i klubberne rundt omkring.  
 
Derfor skal der lyde en stor tak til de klubber der i løbet af 2011 har været tovholder 
på nogle af ovenstående arrangementer 
 
Slutteligt skal der også lyde en stor tak til JTU´s ambassadører samt de jyske DTF 
klubkonsulenter.  
 
 
 
 

Lene Steffensen og Lars Elkjær 
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Ungdomsudvalget 

 

 
 
 
UU-2011 
 
I 2011 har UU haft meget fokus på at følge op og udvikle vores satsninger på 
ungdomsområdet fra 2010. Der er blevet strammet op på informations niveauet og 
planlægningen, hvilket har givet god feedback og som altid er der plads til 
forbedringer, som vi vil arbejde videre med i 2012. Vi har også inddraget DTF i vores 
arbejde, hvilket har resulteret i et samarbejde på tværs af Danmark omkring de 
bedste U12 spillere. Vi planlægger at udvide dette samarbejde til næste år med 
yderligere tiltag. 
 
 
 
Unionstræningen 
Vi har i 2011 haft 19 spillere i U10-U14 med i Unionstræningen udendørs, og 21 
spillere i U10-U14 som er med i Unionstræningen indendørs. Der er i alt planlagt ca.8 
samlinger hen over året, hvoraf 3-4 af dem er weekendsamlinger. Mark Frøslev er 
tovholder og gør et rigtig godt stykke arbejde. 
Jeg vil også benytte lejligheden til at takke de klubber, som stiller faciliteter til 
rådighed til udviklingen af de jyske spillere, samt de frivillige, som støtter op med 
madlavning og overnatter sammen med børnene under samlingerne. 
 
 
Regional talenttræning 
Vi har i år haft en del talent træningssamlinger i 3 regionale klubber. Klubberne er 
Brabrand/AGF, Nørresundby og Aars. Her er der blevet tilbudt ekstra træning hen over 
sommeren, således at spillerne på tværs af klubberne har mulighed for at forbedre 
sig.    
 
 
 
SEB Unionsrunden 
Unionsfinalen blev i år afholdt i Kolding. Tak for det til Kolding. Herefter drog Mark 
Frøslev med de jyske spillere til Lyngby til landsfinalen, hvilket var er en stor succes 
blandt spillerne at have en træner med. 
 
 
 
Landssamlinger  
JTU har deltaget i fire landssamlinger med DTF som arrangør med 2 – 6 spillere i U12 
hen over efteråret. Dette er for de bedste i landet og giver stort udbytte til de jyske 
spillere. Dette tiltag starter igen d. 6. Jan med mange nye spillere. 
 

 
Jette Jørgensen 
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Holdturnering 

 

 
 

Beretning Holdturnering 2011 
 
JTU´s holdturnering har igennem nogle år været ramt af faldende antal hold, men det 
billede blev delvist vendt i 2011. I 2010 var der totalt 257 hold deltagende hold, mens 
der i 2011 var 261 deltagende hold. Disse tal dækker dog over en mindre nedgang på 
både senior- og veteransiden, men en klar fremgang på juniorsiden. Fremgangen på 
juniorsiden var endog meget markant med en stigning på godt 50 % i regions-
rækkerne (2 personers hold).  
 
JTU´s holdturnering blev kort før sæsonstart påvirket af sygdom hos vores 
turneringsleder, hvilket betød at en del spilleplaner, puljer, tilmeldinger af hold, 
fordeling af hold og flytning af hold der trak sig skulle justeres nærmest efter 
deadline. Dette havde desværre den effekt at materialet til dette års holdturnering 
(spilleplanen) blev sendt meget sent ud. Spilleterminerne havde været kendt i lang 
tid, men det var svært for klubberne at planlægge årets program, når de ikke kendte 
planen med hjemme- og udekampe. JTU beklager dette, men vi gjorde et meget 
ihærdigt forsøg på at rede alt på målstregen og håber på en vis forståelse for den 
situation vi var kommet i.  
 
JTU vil fremover gøre alt for at informationer om holdturneringen kommer ud i 
væsentlig bedre tid, således vil terminer være kendt 5-6 måneder før sæsonstart, 
mens puljeoversigt (fordeling af hold i de lukkede rækker) forhåbentlig er tilgængeligt 
mindst 2 måneder før den første serv skal sættes i spil. Dette vil fremadrettet stille lidt 
større krav til klubberne om at bekræfte deltagelse i de lukkede rækker (senior og 
veteran), men det er i alles interesse at informationer er tilgængelige i god tid før 
sæsonen.  
 
De foregående år har holdturneringen været udsat for en række hold, som har trukket 
sig midt i sæsonen. I år var der ganske få hold, der trak sig inden sæsonstart og stort 
set ingen midt i sæsonen. JTU har virkelig gjort sig umage for at sikre en ”god 
geografi” i alle puljer, men i enkelte rækker kan det være svært, da nogle hold ligger 
yderligt. Vi vil dog til stadighed gøre forsøget og skele meget til geografi i forbindelse 
med udfærdigelse af pulje- og spilleplaner. 
 
Resultater fra alle kampe i JTU´s holdturnering skal indberettes til DTF´s 
resultatindberetning. Dette stiller lidt krav til holdledere, men det er meget 
brugervenligt og samtidigt er det et ønske fra rigtig mange at man kan se resultater 
og spillernavne i de enkelte kampe. Vi holder derfor fast i denne indberetningsform.  
 
2011 har også været året, hvor vi har haft udskiftning i holdturneringsudvalget – her 
skal der lyde en stor tak til Bent Kleinstrup og Peter Sonnichsen for en god indsats 
igennem mange år i dette udvalg. Derudover skal der lyde en tak til Lene Steffensen 
på vort sekretariat, som har været tovholder på ranglister og resultatindberetning og 
fortsat er en del af holdturneringsudvalget. Endeligt skal der lyde en meget stor tak til 
JTU´s konsulent Lars Elkjær, som i 11. time efter en solid arbejdsindsats sikrede en 
god og stabil opstart og drift af dette års holdturnering.  
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Oversigt over deltagende hold i 2011 
 

 
2010 2011 
 

Jyllandsserie Senior  15 16 
Jyllandsserie Kval.række  27 31 
Serie 1   24 23 
Serie 2   23 18 
Serie 3   25 18 
Seniorhold i alt  114 106 
 
Jyllandsserie Miniveteran  7 5 
Jyllandsserie Veteran  8 8 
Veteran A   22 20 
Veteran B   15 14 
Jyllandsserie Superveteran 7 7 
Superveteran B  13 12 
Veteranhold i alt  72 66 
 
Jyllandsserie U17  5 0 
Jyllandsserie U14  5 4 
Jyllandsserie U12  7 0 
Jyllandsserie U10  0 4 
Drenge U17 region  6 15 
Drenge U14 region  16 21 
Drenge U12 region  9 20 
Piger U17 region  3 10 
Piger U14 region  9 8 
Piger U12 region  8 7 
Juniorhold i alt  71 89 
 
Deltagende hold i alt  257 261 
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Vindere af de enkelte rækker: 
 

 
Jyllandsserie Senior  Hobro, Hasle  
Jyllandsserie Kval.række  Lystrup, Vejle 
Serie 1   Team Nord Tennis, Haderslev 
Serie 2   AGF 
Serie 3   AGF 
 
Jyllandsserie Miniveteran  Randers 
Jyllandsserie Veteran  Århus 1900 
Veteran A   Brabrand 
Veteran B   Silkeborg 
Jyllandsserie Superveteran Århus 1900 
Superveteran B  Holstebro 
 
Jyllandsserie U17  Ej spillet 
Jyllandsserie U14  Århus 1900 
Jyllandsserie U12  Ej spillet 
Jyllandsserie U10  Skovbakken 
Drenge U17 region  Herning 
Drenge U14 region  Vejle 
Drenge U12 region  Århus 1900 
Piger U17 region  Aalborg TK 
Piger U14 region  Vejle 
Piger U12 region  Silkeborg 
 
 
På vegne af Holdturneringsudvalget 
 

John Sloth 
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Jyllands Tennis Union 

 

Regnskab 2011  
Budget 2012 
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INDTÆGTER 
REGNSKAB 

2010 

BUDGET 

2011 

REGNSKAB 

2011 

BUDGET 

2012 

Kontingent 343 350 392 385 

Sponsorer 138 140 140 130 

Andre 11 20 15 20 

Indtægter i alt 492 510 547 535 

 
 
 

UDGIFTER 
REGNSKAB 

2010 

BUDGET 

2011 

REGNSKAB 

2011 

BUDGET 

2012 

Bestyrelse 57 56 63 58 

Sekretariat 82 82 73 138 

Holdturnering (65) (65) (30) (86) 

Jysk Mesterskab – indendørs (10) (18) (10) (15) 

Jysk Mesterskab – udendørs (65) (65) (68) (69) 

Ungdomsudvalg 73 82 55 85 

Breddeudvalg 20 47 39 69 

Minitennis/Play+Stay (8) 5 0 5 

Seniorudvalg 0 1 1 1 

Uddannelse 6 5 0 0 

Generalforsamling – DTF 0 4 3 4 

Generalforsamling – JTU 10 10 9 10 

Hjemmeside – drift 3 4 2 2 

Hjemmeside og EDB – afskrivning 11 0 0 0 

Jubilæumstiltag 20 - - - 

Projekt Klubudvikling 375 392 372 342 

Udgifter i alt 509 540 509 544 

 
 
 

Resultat -17 -30 38 -9 
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BALANCE PR. 31. december 2011 

 

Aktiver: 

  Bankindestående   .....................................................................................  kr. 263.327,74 
    Tilgodehavender   ....................................................................................  kr. 14.974,90  
    Aktier/obligationer   .................................................................................  kr. 793.792,39 

  Aktiver i alt  ...........................................................................................  Kr. 1.072.095,03 

Passiver: 

  Skyldige omkostninger   .............................................................................  kr. 58.244,25 

    Egenkapital 
    Primo kr.  975.797,34 
    Årets overskud kr.    38.053,44                  .............................  kr. 1.013.850,78
  

  Passiver i alt   .........................................................................................  kr.   1.072.095,03 

 
 
 
 
 

Foranstående regnskab har vi revideret Århus den 7. februar 2012 
 
  

 
 

 

Bjarne Aaen  Poul Erik Pedersen 
   

 
 
I bestyrelsen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Peter Andreasen 
 
 
 

  

  
 

 

Henning Damsgaard  Lene Steffensen 
  

 
 
 

 

 

Jette Jørgensen  Morten Riisgaard-Dam 
  

 
 
 
 

 

Peter Sonnichsen  John Sloth 
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BESTYRELSE 
REGNSKAB 

2010 

BUDGET 

2011 

REGNSKAB 

2011 

BUDGET 

2012 

Bestyrelsesmøder 37 38 48 38 

Møder DTF og unioner 1 4 4 5 

Repræsentation / gaver 9 6 4 5 

Telefon 9 6 3 6 

Diverse 1 2 4 4 

Bestyrelse i alt 57 56 63 58 

 
 
 

SEKRETARIAT 
REGNSKAB 

2010 

BUDGET 

2011 

REGNSKAB 

2011 

BUDGET 

2012 

Husleje/honorar 36 39 36 100 

     

Licens  5 5 3 3 

Kontorartikler  10 8 9 8 

Porto 4 4 4 4 

Telefon  2 2 2 2 

     

Bogføring 17 18 18 18 

Diverse nyanskaffelser 6 6 1 3 

     

Diverse 2 0 0 0 

Sekretariat i alt 82 82 73 138 

 
 
 

BREDDEUDVALG 
REGNSKAB 

2010 

BUDGET 

2011 

REGNSKAB 

2011 

BUDGET 

2012 

Møder og administration 9 8 8 8 

Klubkonsulenter 3 4 9 6 

Projekt Tennisambassadører 19 15 17 12 

Nye aktiviteter (11) 20 5 43 

Breddetennisudvalg i alt 20 47 39 69 
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PROJEKT KLUBUDVIKLING 
REGNSKAB 

2010 

BUDGET 

2011 

REGNSKAB 

2011 

BUDGET 

2012 

Løn 374 382 379 382 

Kørsel og transport 53 48 51 48 

Tilskud DIF/DTF (87) (70) (94) (70+50) 

Møder / tlf. 35 32 36 32 

Projekt Klubudvikling i alt 375 392 372 342 

 
 

HJEMMESIDE – DRIFT 
REGNSKAB 

2010 

BUDGET 

2011 

REGNSKAB 

2011 

BUDGET 

2012 

Driftsomkostninger 3 4 2 2 

Bannerreklamer 0 0 0 0 

Hjemmeside – drift i alt 3 4 2 2 

 
 
 

HOLDTURNERING 
REGNSKAB 

2010 

BUDGET 

2011 

REGNSKAB 

2011 

BUDGET 

2012 

Gebyrer – inde 
(98) (98) (99) (99) 

Gebyrer – ude 

Præmier 8 8 10 8 

Administration 25 25 59 5 

Holdturnering i alt (65) (65) (30) (86) 
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JM – INDENDØRS 
REGNSKAB 

2010 

BUDGET 

2011 

REGNSKAB 

2011 

BUDGET 

2012 

Deltagergebyrer – senior (21) (21) (24) (24) 

Deltagergebyrer – veteraner (16) (16) (11) (16) 

Deltagergebyrer – junior (55) (66) (56) (56) 

Halleje – senior 11 11 13 13 

Halleje – veteraner 11 11 13 13 

Halleje – junior 32 36 34 34 

Præmier – senior 10 10 12 12 

Præmier – junior 8 8 5 5 

Præmier – veteraner 3 3 2 2 

Finalestævne og officials 7 6 2 2 

JM – indendørs i alt (10) (18) (10) (15) 

 
 
 

JM – UDENDØRS 
REGNSKAB 

2010 

BUDGET 

2011 

REGNSKAB 

2011 

BUDGET 

2012 

Deltagergebyrer – senior (23) (23) (21) (21) 

Deltagergebyrer – veteraner (9) (9) (16) (16) 

Deltagergebyrer – junior (52) (52) (51) (51) 

Præmier – senior 9 9 9 9 

Præmier – junior 4 4 4 4 

Præmier – veteraner 2 2 2 2 

Finalestævne og officials 4 4 5 4 

JM – udendørs i alt (65) (65) (68) (69) 

 
 
 

SENIORUDVALG 
REGNSKAB 

2010 

BUDGET 

2011 

REGNSKAB 

2011 

BUDGET 

2012 

Møder / administration 0 1 1 1 

Seniorudvalg i alt 0 1 1 1 
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UNGDOMSUDVALG 
REGNSKAB 

2010 

BUDGET 

2011 

REGNSKAB 

2011 

BUDGET 

2012 

Møder 2 2 2 2 

Administration 0 0 0 0 

Ungdomsmesterskaber – inde 0 0 4 5 

Ungdomsmesterskaber – ude 0 0 0 5 

Unions-/talenttræning+træningslejr 71 80 49 73 

Ungdomsudvalg i alt 73 82 55 85 

 
 
 

MINITENNISUDVALG 
REGNSKAB 

2010 

BUDGET 

2011 

REGNSKAB 

2011 

BUDGET 

2012 

Møder og administration 0 0 0 0 

Stævner og bolde (8) 5 0 5 

Minitennisudvalg i alt (8) 5 0 5 

 
 

 

 

 


