OPLÆG TIL DIALOGMØDE
DTF & JTU
Der afholdes dialogmøde mellem JTU og DTF den 20. august i Sløjfen i Hadsten, Evald Tangs Allé 45 fra kl. 16.
Med henblik på, at forankre dialogen i et jysk klubperspektiv er der i dette notat opstillet centrale karakteristika
for JTU klubber og jyske tennisklubber generelt. Notatet er udarbejdet på baggrund af et udpluk i de analyser
som JTU pt. arbejder på som en del af unionens strategiarbejde. Idet analysearbejdet endnu ikke er færdigt er
notatet i sin natur ufærdigt. Der mangler flere analyser samt datamateriale. Dette forventes færdigt ultimo
2017, hvorefter JTU påtænker klubmøder med JTU og DGI klubber i Jylland.
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PROBLEMSTILLING FOR DIALOGMØDE
Problemstillingen for dialogmødet er fra JTU perspektiv hvorvidt samarbejdet mellem DTF og JTU bidrager til en
positiv udvikling af tennis i Jylland.
I den forbindelse har JTU med bekymring læst DTF’s oprindelige oplæg til Strategiaftale med DIF. Dette oplæg
var fokuseret på et udviklingsarbejde ift. at etablerer semiprofessionelle og fuldprofessionelle klubber, hvor
semiprofessionelle klubber defineres som klubber med mellem 300-600 medlemmer mens fuldprofessionelle
klubber er defineret ved mere end 600 medlemmer og formodentlig drevet med ansatte.
Såfremt i fald, at dette fortsat er målet har DTF kun relevans for de 23 klubber i JTU med 200 medlemmer eller
derover.

ØKONOMI DTF OG JTU
JTU’s klubber betaler i alt 637.483 kr. i kontingent til DTF. Derudover betaler de knap 60.000 kr. i forsikring og
derudover 330.121 kr. til JTU (jf. tabel 1). Det er en betydelig udgift for klubberne. Spørgsmålet er om klubberne
oplever en nytteværdi af de penge de betaler til JTU og DTF. Specielt er det et spørgsmål om klubberne oplever
nytte af den merudgift de har ved et DTF/JTU medlemskab set i forhold til et medlemskab af DGI til 9 kr. pr.
medlem.
Udover kontingentbetaling er spørgsmålet også, om JTU klubberne oplever tennisværdi i Jylland for de 5 mio. kr.
som DTF får af DIF gennem Tips og Lotte midlerne?
TABEL 1. OVERSIGT OVER JTU KLUBBERS KONTINGENTBIDRAG FORDELT PÅ KLUBSTØRRELSE

Under 50 medlemmer
Fra 51 til 100 medlemmer
100 til 200 medlemmer
Over 200 medlemmer
Total

Klubber
37
25
32
23
117

Medlemmer
1.102
1.681
4.443
8.124
15.350

JTU kontingent

0
12.135
84.845
233.141
330.121

DTF kontingent
16.000
31.040
165.105
425.337
637.483

Forsikring
4.188
6.388
16.883
30.871
58.330

Kilde 1 JTU medlems og økonomital 2016

JTU KLUBBERS BRUG AF DTF OG JTU TILBUD
Holdturnering er et kerneprodukt for JTU/DTF. Det er derfor relevant at se på i hvor høj grad klubberne benytter
dette kerneprodukt.
TABEL 2. OVERSIGT OVER JTU KLUBBERS FORBRUG AF HOLDTURNERINGSTILBUD I JTU OG DTF REGI
FORDELT PÅ KLUBSTØRRELSE

Klubber
Under 50 medlemmer
Fra 51 til 100 medlemmer
100 til 200 medlemmer
Over 200 medlemmer
Total

37
25
32
23
117

JTU HT (%)
7 (19)
9 (36)
24 (75)
23 (100)
63 (54)

DTF HT (%)

0 (0)
1 (4)
4 (13)
17 (74)
22 (19)

Det fremgår af tabel 2 af ud af 117 klubber anvender 63 klubber JTU holdturneringstilbud mens 22 klubber
anvender DTF holdturneringstilbud. Det betyder at cirka 50 pct. af JTU’s klubber ikke gør brug af JTU og DTF’s
kerneprodukt. Desuden at mindre end 20 pct. af JTU klubber gør brug af DTF’s holdturnering.

UDVIKLING I ANTAL JTU KLUBBER OG MEDLEMSTAL FOR
PERIODEN 1992 TIL 2016
I det følgende skitseres udvikling i antal medlemmer og klubber i JTU regi. JTU har tidligere fortaget analyser af
udvikling i medlemsantal, alderssammensætning osv. I dette korte notat præsenteres derfor blot udviklingen i
klubantal og antal tennisspillere i JTU regi i 1992 og 2016.
FIGUR 1. ANTAL JTU OG DGI KLUBBER I 1992 OG 2016
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Det fremgår af figur 1, at der har været en betydelig klub-medlemsnedgang fra 1992 til 2016 i JTU/DTF regi fra
239 klubber til i 117 i 2016. I 2017 kan vi forvente endnu en medlemsnedgang med flere klubber, som allerede
nu har meddelt, at de melder sig ud, hvis der ikke kommer initiativer som nedbringer kontingenten. Flere af
disse klubber er større klubber.
Medlemsnedgangen ift. tennisspillere er ligeledes ganske betydelig. Denne fremgår af figur 2. Dette skyldes dels
klubnedgang og dels betydelige medlemsnedgang i klubberne.

FIGUR 2. TENNISSPILLERE I JTU/DTF i 1992 OG i 2016
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JTU OG DTF’S FREMTID I JYSK TENNIS
Det helt grundlæggende spørgsmål er om DTF og JTU er relevante for klubber med under 200 medlemmer? I
administrationens (Klubudvikling og Klaus Nørby Jacobsen) oplæg til strategiaftalen med DTF er der ikke tiltag
rettet mod klubber på under 200 medlemmer

Kontingentstrukturen
95 ud af 117 klubber i JTU bruger ikke DTF’s holdturnering. På trods af det betaler klubberne rundt regnet 70 kr.
pr. medlem til DTF. I alt betaler JTU knap 650.000 kr. til DTF. Derudover betaler klubberne forsikring. En
forsikring som mange klubber allerede har qua deres medlemskab af DGI.
På Regionsmøder med JTU klubber og på JTU’s generalforsamling påpeger klubber igen og igen, at kontingentet
til DTF/JTU er alt for højt. Flere klubber vælger derfor, at melde sig ud af DTF/JTU.
Såfremt denne udvikling skal stoppes skal der ske en drastisk reduktion i kontingentet for klubber som ikke
anvender DTF’s holdturnering. Der er flere løsningsmodeller. Helt essentielt er det dog at der indledes et
samkøringsprojekt med DGI tennis, der har til hensigt at tennis kopiere badmintons implementering af ’Bevæg
dig for livet’ projektet og herunder få en lignende kontingentmodel.
Indtil dette er implementeret er der følgende muligheder:
1. JTU kopiere FTU holdturneringsmodel, hvor DGI klubber kan spille i FTU’s holdturnering.
2. Der indføres DTF kontingentfrihed for de klubber som ikke anvender DTF’s holdturnering for mindst en
fire årig periode eller indtil der er fundet en kontingentmodel for tennis analog til modellen som
praktiseres i badminton.
Ift. model 1 er præmissen at FTU i 2017 indførte, at alle fynske DGI klubber kan spille i FTU’s turnering uanset om
de er medlem af FTU/DTF. Implikationen er, at der ikke er et incitament for FTU klubber - uden hold i DTF

holdturneringen – til, at være medlem af FTU/DTF. I tilfælde af, at JTU indfører samme model vil det åbne op for
udmeldelse af DTF/JTU. Dette kan forventes at være konsekvensen for en stor del af de 95 JTU klubber som ikke
har hold i DTF regi. DTF vil på dermed miste rundt regnet 225.000 kr. og cirka 7.000 medlemmer. JTU vil miste
knap 80.000 kr. i kontingent. Ift. strategiaftalen med DIF er dette bekymrende

Holdturneringsstruktur på jyske præmisser
Der er nedsat et udvalgsarbejde ift. etablering af en ny Holdturneringsstruktur. Dette ikke tilendebragte arbejde
blev præsenteret på DTF nyhedsplatforme i sommeren 2017. Det har foranledig flere reaktioner fra jyske
turneringsspillere. Disse er meldt til JTU’s holdturneringsudvalget og de videregives hermed på vegne af JTU.


Det, at jyllandsserien skal være DTF 3. division fremadrettet vil medfører merudgifter for klubberne. Det
er de ikke villige til at betale



Rammerne omkring divisionstennis påfører meradministration, som klubber ikke er interesseret i



Kvindehold med fire personer vil bevirke at stort set ingen klubber i Jylland udover (måske) de fem
største vil have mulighed for at stille damehold



Antallet af hold som tages op fra unionsserierne er urealistiske

I JTU forudser vi, at initiativet vil underminere holdturneringsdeltagelse for jyske klubber i såvel JTU som DTF.
Det kan vi naturligvis ikke støtte op omkring.

KONKLUSION
Aftales på mødet

