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REFERAT FRA REGIONALE JTU KLUBMØDER 
Der er afholdt tre JTU regionale klubmøder, hvor vi har debatteret fremtiden for jysk tennis, og i den forbindelse 

JTU’s rolle i dansk og jysk tennis frem mod år 2020. Det er på ingen måder færdigdebatteret, så det kommer der 

mere om i nyhedsmails mv. i den nærmeste fremtid. 

I alt deltog 44 klubber med i alt 58 klubrepræsentanter, og derudover havde flere frivillige valgt at inspirere JTU 

på klubmøderne. Endvidere havde vi i JTU dialog over telefon eller via mail med flere klubledere forud for 

møderne. I JTU er vi meget begejstrede for det engagement i udviklingen af jysk tennis som I viste på møderne. 

Og vi siger mange tak for jeres input, også til jer, som valgte at sende mails eller tage en telefonsnak.    

DAGSORDEN FOR REGIONALE JTU KLUBMØDER 
Dagsorden for møderne var:  

1. Velkomst  
2. JTU’s tenniskonsulent Thomas Jacobsen  
3. Diskussion af JTU’s Strategioplæg (læs mere HER) 

a. Klubnetværker form og indhold 
b. Tenniskonsulent med koordinations- og aktivitetsansvar 
c. Kontingent- og politisk struktur DTF & JTU, og DGI 

4. Klubberne har ordet.  
a. Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?  
b. Hvad efterspørger klubberne?  

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

laves i JTU og planlægning af JTU klubnetværksmøder primo 2018. 
7. Evt. 

 

I det følgende redegøres for essensen af diskussionerne på håndholdt vis, idet vi har slået diskussionen af JTU’s 

strategipapir og fremtiden for Jysk Tennis sammen.  

JTU strategipapir er under revision med baggrund i det input vi har fået fra klubmøderne. Dette præsenteres i 

revideret form primo januar. Strategipapiret, som JTU tager udgangspunkt i, er at finde på JTU’s hjemmeside 

HER  

Derudover har vi vedhæftet Strategipapiret i sin nuværende form til denne mail.   

mailto:thomas@jtu.dk
http://jtu.dk/jtu/index.php/nyhedsbrev/nyhedsarkiv/415-strategi-for-jtu
http://jtu.dk/jtu/index.php/nyhedsbrev/nyhedsarkiv/415-strategi-for-jtu
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Datoerne for møderne fremgår af nedenstående. Mødet i Holstebro blev desværre aflyst, idet det kun var 

Holstebro, som havde tilmeldt sig. Det illustrerer på glimrende vis, at der er et stort behov for en 

udviklingssatsning i Midt- og Vestjylland.   

DATO REGION STED 

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

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

JTU KONSULENT THOMAS JACOBSEN 
Thomas Jacobsen tiltrådte pr. 1.4.2017 en 32 timers stilling som JTU’s konsulent.  

Thomas har mange forskellige opgaver, som alle har til formål at understøtte tennisaktiviteter i og mellem jyske 

tennisklubber. Thomas overtog dermed Lars Elkjærs JTU opgaver, idet Lars efter knap 10 år i en delt stilling 

mellem JTU og DTF valgte at overgå til en fuldtidsstilling i DTF med ansvar for Klubudvikling. Tak til Lars for 

indsatsen for jysk tennis. Desuden har Lene Steffensen overdraget driftsansvaret for JTU’s Holdturnering til 

Thomas. Lene fortsætter i en central rolle som frivillig i JTU’s turneringsudvalg, hvor vi drager stor nytte af 

hendes viden og erfaringer med holdturneringen. Desuden forestår Lene fortsat en del af den økonomiske drift. 

Lene er dermed fortsat en ankerperson i JTU.  

Thomas’ opgaver er dermed følgende:  

 JTU Holdturnering 

 JM Turnering 

 Støtte til Klubnetværk gennem koordination af aktiviteter i og mellem klubberne i de 13 
klubnetværk, der er etableret i JTU regi. Desuden forestå aktiviteter. 

 Inspirationsdage som tilpasses klubbernes behov og ønsker. For 1200 kr. kommer Thomas ud i din 
klub, hvor han kan træne juniorer, seniorer og turneringsspillere, afholde skoletennis mv. 
Derudover indgå i en dialog med klubben om udfordringer og udviklingsmuligheder. 

 Hjemmeside drift, kommunikation og nyhedsbreve. 

 Sekretariat for udvalg i JTU, herunder driftsansvarlig for JTU’s Holdturnering. 
 

Thomas prioriterer at komme ud i klubber for at høre om de succeser og udfordringer, der kan være i klubberne. 

Dette vil som regel ske i forbindelse med en inspirationsdag, for dermed at få mest mulig tennisaktivitet og 

dialog ud af kilometerne på de jyske veje. Thomas har også mulighed for at sende en anden konsulent ud til 

inspirationsdage og aktiviteter. Hvis dette har interesse, kan du læse mere om det her, eller kontakte Thomas på 

e-mail thomas@jtu.dk og eller telefon 2544 4098.  

Lidt information om Thomas: Han har en bredtfavnende erfaring indenfor tennisverdenen, hvor han gennem 

flere år har været træner, arbejdet som frivillig i klubbestyrelse samt JTU’s bestyrelse. Han har trænererfaring fra 

mailto:thomas@jtu.dk
http://jtu.dk/jtu/index.php/klub/aktiviteter/jtu-ambassadorbesog
mailto:thomas@jtu.dk
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både store og små klubber. Han har dermed indsigt i forskellige klubbers behov, udfordringer og muligheder. 

Han spiller tennis på et meget habilt niveau. 

KLUBBERNE HAR ORDET 
Præsentationsrunden blev kombineret med korte redegørelser for udfordringer og succeser i klubberne. Dette 

med henblik på at give JTU pejlemærker for vores fremtidige arbejde.  

Trænerudfordringer 

Mange klubber har haft udfordringer med at finde en træner til klubben, og dermed tilbyde kvalificeret træning 

til klubbens medlemmer. Denne problemstilling angives at forårsage en rekrutterings- og fastholdelses-

udfordring for klubberne. Klubber, som kan tilbyde træning til alle aldre og alle niveauer, angiver dette som en 

væsentlig årsag til fastholdelse og evt. medlemsvækst.  

JTU vil tage fat om problemet og gå i gang med at søge løsninger på problemet. 

Skoletennis 

Flere klubber har forsøgt sig med Skoletennis forløb, med blandet succes. JTU og DGI er i flere områder af Jylland 

gået i samarbejde om at få dette koncept til at køre bedst muligt. Hvis din klub ønsker hjælp til et sådant forløb, 

vil vi meget gerne høre fra jer. Har det interesse, så send en e-mail til thomas@jtu.dk  

Holdturnering 

Den nye struktur blev præsenteret for klubberne med blandet succes. Flere klubber møder det med kritik og 

stiller sig især kritisk over for følgende: 

- 4 damer i damerækken. 
- Der skal spilles 7 kampe pr. sæson (dette lægger beslag på flere weekender, hvor klubben selv kan 

lave aktiviteter – i en i forvejen presset sommersæson). 

Du kan læse om den nye holdturneringsstruktur her 

Fastholdelse af medlemmer  

De fleste ”sommerklubber” oplever udfordringer ved at de ikke kan fastholde medlemmerne, da de ikke kan 

tilbyde tennis om vinteren. Erik Jan (Hirtshals) nævnte på mødet i Aalborg et koncept de kalder ”tæppetennis”. 

Ved køb af et tæppe, der kan rulles ud i en lejet hal, har de fået mulighed for at spiller fra fredag eftermiddag til 

søndag aften. Dette har givet en meget stabil kerne af medlemmer, som spiller tennis hele året rundt. 

Ønsker du at høre mere om tæppetennis kan du sende en e-mail til thomas@jtu.dk. 

FREMLÆGGELSE AF JTU’S STRATEGIPAPIR 
JTU’s strategipapir er i proces. Dette kan læses HER 

mailto:thomas@jtu.dk
mailto:thomas@jtu.dk
https://tennis.dk/ny-turneringsstruktur-senior-holdturneringen/
mailto:thomas@jtu.dk
http://jtu.dk/jtu/userfiles/upload/pia/STRATEGIPAPIR_JTU_2017.pdf
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På møderne blev der stillet ét helt centralt spørgsmål: Har I som klubber brug for JTU fremadrettet? Er der 

mening med JTU, og kan vi sammen finde ud af hvad det skal være? Eller skal JTU nedlægges for at lade DTF 

overtage klubkontakten gennem klubudvikling, og desuden lade DTF overtage den sidste del af holdturneringen - 

som ikke er ret meget – fra udesæsonen 2019? Motions- og breddetennis kan overlades til DGI. Jyske klubber 

(95 ud af 117), som ikke gør brug af DTF’s tilbud, kan herefter nøjes med et DGI medlemskab og dermed spare 

pengene til DTF/JTU?  

Jf. oplægget på klubmøderne, som kan læses HER, er det vigtigt at være opmærksom på, at der reelt set er tre 

aktører på tennis området i Jylland. Desuden at JTU’s økonomi er meget begrænset, og der ikke er tilskud fra 

udlodningsmidlerne til JTU – disse går til DTF og DGI. 

I Jylland er DTF en central tennisaktør, som forestår turneringsafvikling på højeste niveau. Derudover har DTF 

ansvar for klubudvikling. JTU er én ud af fire unioner under DTF (jf. strategioplæg). JTU forestår holdturnering på 

konkurrence- og motionsniveau, Jyske Mesterskaber, og derudover søger vi at facilitere aktiviteter i og på tværs 

af klubberne, eksempelvis juniorstæver mv. Derudover er DGI Tennis en aktør i Jylland som samler omkring 260 

jyske tennisklubber. DGI varetager på samme vis som JTU bredde- og motionstennis-området. I Østjylland 

udbydes der desuden turneringer til konkurrencespillere. 

JTU’s økonomi er baseret på de cirka 350.000 kontingent kr., som JTU modtager hvert år. Thomas J. er ansat 32 

timer pr. uge som JTU konsulent, hvilket betyder at JTU bruger mere end kontingentindtægterne på Thomas’ 

ansættelse. Spørgsmålet til klubberne var, om denne satsning, som JTU har foretaget, giver mening. Er der værdi 

for pengene? Eller satser JTU forkert? 

DTF og klubudvikling 
DTF modtager cirka 650.000 kontingent kr. pr. år fra jyske klubber. Udover kontingentkronerne modtager DTF 

udlodningsmidler (Tips og Lotto), hvilket er 4,75 mio. kr. i alt pr. år (fra 2018). Fra 2018 ændres måden, hvorpå 

der fordeles udlodningsmidler til specialforbundene. Hvor det før var således, at specialforbundet, udover en 

grundstøtte, modtog midler i henhold til antal klubber og antal medlemmer, vil det fremover være således at 

DTF vil blive honoreret ift. målopfyldelse på den strategiaftale der er indgået med DIF. Strategiaftalen med DIF 

forpligter DTF på følgende tre overordnede mål: 

1. Flere seniortennisspillere. Fra 41.000 til 48.000 flere senior tennisspillere 
2. Opprioritering af tennis for piger og kvinder, herunder mere politisk indflydelse til kvinder, hvilket 

vil sige flere kvindelige DTF bestyrelsesmedlemmer. 
3. Opbygning af talentmiljøer. 

DTF skal redegøre for en implementeringsstrategi inden udgangen af 2017. Denne må forventes fremlagt for 

klubberne og JTU indenfor nærmeste fremtid. 

DTF forestår klubudviklingsarbejde, som Lars Elkjær er ansvarlig for. Der tilbydes i DTF-regi vækstaftaler, 

herunder tilbud under Bevæg dig for livet- samarbejdsprojektet med DGI (se nedenfor). Derudover forestår DTF 

tuneringsarbejde mv. For mere information og dialog kan der rettes henvendelse til Lars på le@tennis.dk 

mailto:thomas@jtu.dk
http://jtu.dk/jtu/userfiles/upload/pia/JTU_REGIONSMODER_E2017.pdf
mailto:le@tennis.dk
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DGI & JTU - Fleksibelholdturnering 
I flere landsdele har JTU og DGI et samarbejde med fokus på tennisbolden. 

Med henblik på at skabe et sammenhængende tennistilbud, og specielt give mulighed for, at der kan spilles 

turneringstennis i hele Jylland, har vi forsøgt os med etablering af en fleksibel holdturnering målrettet 

konkurrence- og motionsspillere. Der spilles på to- eller fire-personers hold. 

To-personer afvikles med to singler og en double. Fire-personer er en doubleturnering, hvor der spilles i alt fire 

doubler. Der spilles i henholdsvis en motions- og en konkurrencerække, og der spilles dame, herre og mix.  

Turneringen fik en lidt hektisk start, og der var mange forsøg på at få klubber til at tilmelde sig. På trods af, at vi 

gerne havde set flere hold, og på trods af den hektiske start, har vi fået meget positive tilbagemeldinger på 

turneringen. I JTU er vi derfor overbeviste om, at netop denne turneringsform er en af de måder, hvorpå vi kan 

få skabt sammenhæng i tennissporten i hele Jylland i et godt samarbejde med DGI. Det var i 2017 gratis at 

deltage i turneringen.     

BEVÆG DIG FOR LIVET 
Lorenz Sønderby, som er ansat som en del af samarbejdsprojektet mellem DGI og DTF, var tilstede på møderne, 

med pjecer og informationsmateriale omkring Bevæg dig for livet (BDFL) indsatser: Tennissportens Dag, 

Voksenintroduktion og Familietennis. Du kan læse mere om BDFL HER, og Lorenz kan kontaktes på e-mail 

ls@tennis.dk. 

På møderne blev der spurgt til, hvordan det er muligt som klub at få succes med Tennissportens Dag. Dette med 

baggrund i en generel oplevelse af, at der går mange frivillige klubressourcer på at stable et arrangement på 

benene, som har et meget begrænset publikum. Lorenz vil vende tilbage til klubberne med mere information 

omkring jyske succeser. 

FREMTIDEN FOR JYSK TENNIS 
Omend spørgsmålet kan lyde retorisk er relevansen af JTU et reelt spørgsmål. Det er bydende nødvendigt med 

en organisering og en strategisk satsning ift. JTU’s virke, hvis JTU (og dermed DTF) fortsat skal fremstå som 

relevant for de mange jyske klubber, som ikke gør brug af DTF tilbud. Mange jyske klubber oplever, at det er for 

dyrt at være medlem af DTF/JTU. Dette er et helt centralt politisk udviklingsområde for JTU fremadrettet. I JTU 

vil vi derfor arbejde for at JTU klubbers bidrag til DTF (og JTU) kommer til at stå i et rimeligt forhold til den 

nytteværdi klubberne har af DTF og JTU. I den forbindelse insisterer JTU på, at DTF’s virke også skal være 

relevant for jyske klubber, hvilket konkret vil sige, at de tilbud DTF kommer med til JTU, og herunder JTU 

klubber, skal tilpasses en jysk kontekst, og dermed IKKE være copy-paste af DTF tilbud til sjællandske klubber.   

I JTU har vi valgt at prioritere udvikling af tennis gennem ansættelse af Thomas. Der var generel opbakning til det 

arbejde som JTU har sat i gang med klubnetværk, hvor Thomas skal facilitere og drive aktiviteter. 

Klubnetværkene fremgår af vedhæftede JTU Strategioplæg. Thomas går inden jul i dialog med de ansvarlige 

frivillige for netværkene. Dette med henblik på at der afholdes planlægningsmøder primo 2018 i netværkene.   

mailto:thomas@jtu.dk
https://www.bevaegdigforlivet.dk/idraet-og-motion/tennis
mailto:ls@tennis.dk
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Der blev tilkendegivet frustration over det manglende samarbejde mellem DGI og DTF/JTU. Dette specielt i 

Østjylland, hvor denne problematik er mest fremtrædende. 

Jf. gennemgangen fra klubberne vil JTU fremadrettet prioritere at klubberne får mulighed for at tilbyde træning 

af høj kvalitet og i den forbindelse deletrænerordninger.  

JTU skal desuden melde bekymringer tilbage til DTF omkring den nye struktur for DTF holdturnering. I den 

forbindelse har klubberne bedt om indblik i evalueringsrapporten, som dannede baggrund for reorganiseringen 

af turneringen.  

TILBUD FRA HEAD/COOLSPORT  
Jørgen Harder fra Head/Coolsport fortæller, at alle klubber/personer har mulighed for at få 25% rabat på alt på 

deres hjemmeside – undtagen bolde. For at få rabatten skal man på http://www.coolsport.dk/, når du har valgt 

det du ønsker at købe, indtaste gavekortkode JTU2017, som vist nedenfor.  

 

 

 

mailto:thomas@jtu.dk
http://www.coolsport.dk/

