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Velkommen til nye Medlemsklubber 

 

 

Vi i Jylland Tennis Union 

har fornøjelsen af at byde 

Humlum Tennisforening 

samt Vrå Tennisklub 

velkommen i JTU, da begge 

klubber har valgt at melde 

sig ind primo 2018.  



 

 

Vi i JTU håber at 

begge tennisklubber samt 

klubbernes medlemmer får 

mange gode oplevelser og 

et godt udbytte af deres 

medlemskab i Unionen 

samt i Dansk Tennis 

Forbund.  
 

 

På billederne ses øverst Humlum Tennisklub og nederst Vrå Tennisklub 

 

 

Jysk Mesterskab ude 2018  

  

Jysk Mesterskab ude 2018 er veloverstået efter to weekender i Århus. Weekenderne bød 

på trods det lidt drilske vejr med lidt regn undervejs på en masse god tennis, hvilket skyldes 

at alle deltagerne mødte op med godt humør og friske på at få nogle gode timer med tennis. 

Det var ikke kun spillernes humør der var i top, men også blandt tilskuerne var der en god 

stemning og engagement.  

Jysk Mesterskab var i år repræsenteret af en af en bred aldersgruppe, da de yngste 

deltagere var fra 2009 og de ældste var fra 1946. Det samlede deltagerantal var 251 

deltagere, fordelt på junior, senior og veteraner. Der var i alt repræsenteret 41 JTU-

medlemsklubber.  

  

Junior og senior  

Ved JM for juniorer og seniorer deltog 163 spillere, hvoraf drenge/mænd og piger/damer 

henholdsvis udgjorde 110 og 52 spillere. Der var 20 forskellige rækker repræsenteret, hvor 



 

de 16 rækker udgjorde singler og de resterende fire rækker udgjorde doubler. Deltagerende 

stillede op i en eller max tre rækker. Vi var både ved de indledende runder samt til 

finalestævnet nødsaget til at afholde nogle enkelte kampe indendørs pga. regn.   

 

Veteraner 

Ved JM for veteraner var der 88 spillere med henholdsvis 25 damer og 63 mænd. Disse 

deltagere spillede i 15 rækker, hvor otte af rækkerne var double. Doublerne var en blanding 

af herre-, dame- og mixdouble. Vejret drillede også ved JM for veteraner, hvilket betød at 

noget af programmet for den indledende dag blev flyttet til finaledagen. Dette bevirkede at 

de spillere, der deltog i tre forskellige rækker fik en hård dag. Her kan f.eks. nævnes en 

damespiller fra Risskov, der endte med at være på tennisbanen fra kl. 9.30 til kl. 18, kun 

afbrudt af en hurtig kop kaffe og en sandwich.  

  

Til sidst vil vi fra JTU sige tak til alle deltagerne, til de frivillige, tilskuerne samt til 

værtsklubberne. Vi håber at se jer igen næste år.  

 

 

Billeder fra Jysk Mesterskab ude 2018 

 

  

 

  



 

  

 

 

 

 

  

 

  

Se alle billeder fra JM ude 2018  

 

http://jtu.dk/jtu/index.php/om-jtu/diverse/galleri/2018#!19642586_1584202665000446_3880497469076735513_n


 

 

Mine første to måneder som JTU 
Tenniskonsulent  

 

 

Jeg startede den 1. maj 2018 i Jyllands Tennis Union, 

som tenniskonsulent og siden da er tiden fløjet afsted. 

Der er ingen tvivl om at jeg er blevet ansat i den travleste 

periode, da det var lige op til sæsonstart. Jeg er dermed 

blevet kastet ud i alle opgaverne fra start, med 

koordinering af holdturnering, planlægning og 

organisering af Jysk Mesterskab samt diverse møder og 

events.  

Når dette så er sagt skal det også nævnes at jeg er blevet 

taget utrolig godt imod og er positivt overrasket over både 

JTU’s bestyrelse, men også alle de frivillige i 

medlemsklubberne, hvor imødekommende og 

hjælpesomme de har været. Jeg vil derfor gerne takke 

hver og en jeg har været i kontakt med for deres 

tålmodighed og forståelse. Jeg håber og tror at vi i 

fremtiden får etableret et godt samarbejde, så vi både kan 

bibeholde folk der spiller tennis, men også får tiltrukket 

nye medlemmer.   
 

 

 

Junior Træningstilbud 

JTU har udarbejdet et fremtidigt junior træningstilbud for unge op til 18 år i regi af JTU. 

Formålet med disse træningstilbud er at medvirke til styrkede sociale relationer på tværs 

mellem jyske juniorer samt at skabe øget turneringsaktivitet blandt de spillere, der deltager 



 

i disse træningssamlinger. 

Målgruppen for disse træningstilbud henvender sig til juniorer fra U10 og op til U18 drenge 

og piger, der spiller rutineret og talentfuldt, men som endnu ikke er med i DTF’s talentmiljø. 

Disse træningssamlinger vil blive placeret forskellige steder i Jylland, så alle får mulighed 

for at deltage uden al for lang transporttid. 

På JTU’s hjemmeside ses et mere detaljeret skriv af JTU’s juniortræning Her 

JTU stræber efter at disse træningssamlinger starter fra den 1. oktober 2018 og at der 

kommer mere konkret omkring de enkelte samlinger efter sommerferien.   

 

 
Aktivitetstilbud til JTU’s Klubber 

 

 

Som medlem af Jyllands Tennis Union har klubberne udover holdturnering og Jysk 

Mesterskab muligheden for at booke en konsulent fra JTU. Klubberne kan benytte sig at 

et tilbud pr. kalenderår. JTU har opdateret disse aktivitetstilbud og indeholder bl.a. 

trænings- og inspirationsdage af forskellige varigheder. Alle tilbud kan findes på JTU's 

hjemmeside -Her 

 

 

125 års Jubilæum  

Aalborg Tennisklub  

 

 

Aalborg Tennisklub inviterer alle 
bestyrelsesmedlemmer i JTU klubber til 

reception for at fejre deres 125 års 
jubilæum. Receptionen afholdes på 

deres tennisanlæg lørdag den 18. august. 
Se nærmere information i 

indbydelsen Her  
Så mød da op til receptionen, så vi i 

fællesskab kan fejre jubilæet. 
 

http://jtu.dk/jtu/index.php/spiller/traening/juniortraening-pa-tvaers
http://jtu.dk/jtu/index.php/klub/aktiviteter/jtu-ambassadorbesog
https://gallery.mailchimp.com/ccc46401f9ce25bbb96b668fa/files/a8fe6360-dc12-4552-81e2-2ddfb31e295c/125_a_rs_reception_invitation_Aalborg_Tennisklub.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ccc46401f9ce25bbb96b668fa/files/a8fe6360-dc12-4552-81e2-2ddfb31e295c/125_a_rs_reception_invitation_Aalborg_Tennisklub.pdf


 

 

 

Bliv klogere på sportsgrenen Padel 

 

Dansk Tennis Forbund inviterer i august til en aften, hvor jeres klub kan høre, se og prøve 

padel. En god mulighed for at blive klogere på padel og spillets potentiale for jeres klub. 

Det er en oplagt lejlighed for at sende en træner og/eller et bestyrelsesmedlem 

afsted. Arrangementerne foregår fire forskellige steder, hvor vi er heldige at et af dem 

foregår i Jylland. Dette arrangement afholdes den 20. august i AGF Tennis. Læs mere om 

arrangementet Her 

 

Se alle nyheder her 

 

 

Kommende begivenheder 

 

4. August - Spar Nord Open for U18, senior og veteran 

2. September - Jysk Tennistour - Skørping 

16. September - Jysk Tennistour - Aalborg 

16. September - Jysk Tennistour - Holstebro  

16. September - Jysk Tennistour - Silkeborg  

https://tennis.dk/fire-aftener-med-fokus-paa-padel/
http://jtu.dk/jtu/index.php/nyhedsbrev/nyhedsarkiv


 

 

12. maj til 25. aug. - JTU Holdturnering for senior  

27. maj til 26. aug. - JTU Holdturnering for junior  

 

Se alle kommende begivenheder her  

 

 

  

 

 

Facebook 

 

 

 

Jtu.dk 

 

 

 

info@jtu.dk  
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