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INVITATION TIL REGIONALE KLUBMØDER 
JTU inviterer til regionale klubmøder, hvor vi vil debattere om fremtiden for jysk tennis og i den forbindelse JTU’s 

rolle i dansk og jysk tennis frem mod år 2020.  

Alle møder afholdes fra kl. 18-21 

DATO REGION STED 

7.11 Region Nord Aalborg Tennisklub, Kastetvej 73, 9000 Aalborg 
8.11 Region Vest Holstebro Tennisklub, Augusvænget 64, 7500 Holstebro 
9.11 Region Syd Kolding Tennisklub, Bramdrupskovvej 30, 6000 Kolding 

13.11 Region Øst Skæring skole, Skæring skolevej 200, 8250 Egå 
 

JTU har gennemløbet en reorganisering, hvor det fulde ansvar for klubudvikling (og dermed også Lars Elkjær), er 

overgået til DTF. JTU har ansat Thomas Jacobsen med henblik på at understøtte klubaktiviteter på tværs af 

klubber. Thomas har i den forbindelse driftsopgaver såsom Holdturnering, Jyske Mesterskaber mv. Derudover 

har Thomas en del klubkontakt i form af klubbesøg, JTU Inspirationsdage og han har fungeret som deletræner i 

to klubber. Thomas vil fortælle om disse JTU tilbud og høre om I som klub finder disse JTU tilbud relevante.  

Et andet emne som vi i JTU gerne vil høre din mening om og udvikle i samarbejde med jer, er det strategiarbejde, 

som JTU’s bestyrelse, igennem længere tid har arbejdet med. Meget konkret har vi forsøgt med en genoplivning 

af klubnetværker, som består af 8-10 klubber pr. netværk. I disse klubnetværk, vil JTU tilbyde at hjælpe med 

afvikling af udvalgte kerneaktiviteter fremadrettet. Vi vil høre om I synes det er en farbar vej.  

Vi skal naturligvis også diskutere turnering - både den nye turneringsstruktur, men også den nye Fleksible 

holdturnering som JTU udviklede i samarbejde med DGI Nord.  

Mødet begynder kl. 18 og der er forventet afslutning kl. 21. JTU søger for en sandwich, øl, vand og kaffe. Vi vil 

derfor gerne vide hvor mange i kommer fra din klub. Send derfor gerne en mail til thomas@jtu.dk med 

deltagerantal og evt. afbud (som vi ikke håber der er nogen af).  

Med venlig hilsen  

JTU’s bestyrelse  
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DAGSORDEN FOR REGIONALE JTU KLUBMØDER 
1. Velkomst og præsentationsrunde 

2. JTU’s tenniskonsulent Thomas Jacobsen oplæg ved Thomas 

a. Hvem er jeg?  

b. Hvad laver jeg og hvorfor 

3. Diskussion af JTU’s Strategioplæg (læs mere HER) 

a. Klubnetværker form og indhold 

b. Tenniskonsulent med koordinations og aktivitetsansvar 

c. Kontingent- og politiskstruktur DTF & JTU, og DGI 

4. Fremtiden for Jysk Tennis 

a. Perspektivet på tennis i fremtiden set fra din klubs perspektiv  

b. JTU i DTF  

i. Turneringsstruktur 

ii. DTF’s Strategiaftale med DIF. Hvordan kan de jyske klubber 

drage nytte af DTF?  

c. JTU & DGI  

i. Fleksibel holdturnering 

5. Afrunding og herunder opsamling af forventninger til det arbejde der skal laves 

i JTU 

6. Planlægning af JTU klubnetværksmøder primo 2018 

7. Evt.  
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