
FORSLAG OM DISPENSATION SVARERENDE TIL DTF-
KONTINGENT FOR JTU KLUBBER SOM IKKE ANVENDER DTF' 
TURNERING 

INDSTILLING 
JTU klubber som ikke anvender DTF' turneringstilbud dispenseres med et beløb svarende til 
DTF kontingentet med virkning fra 2018.  

BAGGRUND 
Jyske tennisklubber har gentagende gange påpeget, at kontingentet til JTU/DTF er 

disproportionalt med den nytteværdi klubberne oplever ved JTU/DTF. JTU klubber Har derfor i 

høj grad meldt sig ud af JTU/DTF. Med henblik på, at modvirke denne udvikling og fastholde 

jyske tennisklubber i JTU/DTF foreslås det, at klubber som ikke anvender DTF' turneringstilbud 

dispenseres med et beløb svarende til DTF kontingentet. 

Økonomi samt kerneproduktanvendelse i JTU/DTF fremgår af nedenstående.  

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 

 Klubber Medlemmer JTU 

kontingent 

DTF 

kontingent 

Forsikring 

Under 50 

medlemmer 

37 
1.102 

0 
16.000 4.188 

Fra 51 til 100 

medlemmer 

25 
1.681 

12.135 
31.040 6.388 

100 til 200 

medlemmer 

32 
4.443 

84.845 
165.105 16.883 

Over 200 

medlemmer 

23 
8.124 

233.141 
425.337 30.871 

Total  117 15.350 330.121 637.483 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 JTU HT (%) DTF HT (%) 

Under 50 medlemmer 37 7 (19) 0 (0) 
Fra 51 til 100 medlemmer 25 9 (36) 1 (4) 
100 til 200 medlemmer 32 24 (75) 4 (13) 
Over 200 medlemmer 23 23 (100) 17 (74) 
Total  117 63 (54) 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.  

     

  


