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ORGANISATION
Dansk Tennis Forbund:
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 26 60 – Fax 43 26 26 70
dtf@dtftennis.dk – www.dtftennis.dk

Bestyrelse:
Formand:
David Servé, Hørning
Kasserer:
Charlotte Wejs, Sønderborg
Bestyrelsesmedlemmer:
Frits Rasmussen, Ribe
Niels Emery, Aalborg Tk
Erik Jan Pedersen, Hirtshals
Simon Dahl Verner, Esbjerg
Orla Hoppe, Århus1900
1. Suppleant – Jørgen Nørgaard

Bestyrelse:
Formand: Henrik Thorsøe
Næstfmd.: Thomas Kønigsfeldt
Økonomi: Janne Theilgaard
Medlem:

Holdturnering:
Ansvarlig: Orla Hoppe, Århus og Erik Jan Pedersen, Hirtshals
Udvalg: Camilla Petersen, JTU konsulent; Niels Emery,
Aalborg TK, Orla Hoppe, Århus1900 og Erik Jan Pedersen,
Hirtshals

Henrik Maris
Dorte Klüwer
Peder Helmuth Hansen
FTU:
Kai Holm
JTU:
Simon Dahl Verner
Tennisøst: Joachim Thörring
Direktør:
Emil Bødker

Appeludvalg:

Sportschef:
Jens Anker Buus Andersen
Koordinatorer:
Lone Bech
Laura Holm Jørgensen
Signe Hein Larsen

Erik Segel, Risskov
Poul Erik Pedersen, Aars
Asbjørn Nordam, Skive

Uddannelseskonsulent
Kitte Kry Bøttcher

JM-udvalg: Camilla Petersen, JTU konsulent;
Niels Emery, Aalborg TK; Orla Hoppe,
Århus1900
Klubudvikling: Frits Rasmussen, Ribe; David Servé, Camilla
Petersen, JTU-konsulent

Minitennisudvalg:
Tovholder:
Erik Jan Pedersen, Hirtshals
Udvalg:
Camilla Petersen, JTU konsulent

Klubudvikling:
Lars Elkjær
Rasmus Rosendahl
Turneringsansvarlig:
Mia Mønster
Tom Gustavsen
Kommunikations- og pressekonsulent:
Johnny Wojciech Kokborg
Kommerciel konsulent:
Carsten Lundsfryd
Projektleder – Bevæg-dig-for-livet:
Lorenz Sønderby Andersen

Aktivitetskonsulent
Camilla Petersen
Holdturneringskonsulent og
Sekretariat:
Camilla Petersen
holdturnering@jtu.dk
camilla@jtu.dk
info@jtu.dk
– www.jtu.dk
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INDKALDELSE
Til Klubberne i Jyllands Tennis Union (JTU)
Jyllands Tennis Union indbyder hermed til ordinær
generalforsamling

MANDAG DEN 2. MARTS 2020 KL. 18.00
Kulturhuset Skanderborg
Parkvej 10
8660 Skanderborg
Se mere på http://www.kulturhuset-skanderborg.dk

Program:

Tilmelding:

Kl. 18.00 - 18.50

JTU er vært for et aftensmåltid

Kl. 18.50 - 19.00

Indtegning til generalforsamling

kl. 19.00 -

Generalforsamling

Tilmelding til spisning senest den 21. Februar på e-mail til camilla@jtu.dk
Tilmeldingen skal indeholde klubnavn og navne på deltagere samt navn,
telefon og e-mailadresse på kontaktperson. Husk at noter om i deltager i
bespisning.

Med venlig hilsen
JYLLANDS TENNIS UNION
BESTYRELSEN
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DAGSORDEN
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.

Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse

4.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse,
herunder fastsættelse af kontingent

5.

Indkommende forslag
Valg af kasserer

6.

•

7.

Charlotte Wejs fra Sønderborg Tennisklub genopstiller
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Følgende er på valg
• Orla Hoppe fra Århus1900 modtager genvalg
• Frits Rasmussen fra Ribe Tennisklub modtager genvalg
• Niels Emery fra Aalborg Tennisklub modtager ikke genvalg
Følgende er ikke på valg
•

Formand David Servé fra Hørning Tennisklub

•

Erik Jan Pedersen fra Hirtshals Tennisklub

•

8.

9.

Simon Dahl Verner fra Esbjerg Tennisklub
Valg af 2 suppleanter
• Jørgen Nørgaard fra Dronninglund Tennisklub blev valgt på den ekstraordinære
generalforsamling. Jørgen modtager ikke genvalg
• Der mangler således valg af 2 suppleanter
Valg af appeludvalg
•

Asbjørn Nordam er valgt for 2017-2020 (modtager genvalg)

•

Erik Segel er valgt for 2018-2021

•

Poul Erik Pedersen er valgt for 2019-2022.

10. Valg af revisorer og en suppleant
•

Bjarne Aaen og Henrik Aaen

•

Poul Henning Vietz som revisorsuppleant

11. Eventuelt
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BESTYRELSENS BERETNING
Vi startede noget underdrejede op på bestyrelsesåret, idet der kun gik et par måneder inden
Hans Martin Brøndum af jobmæssige årsager valgte at trække sig som formand. Den
resterende del af bestyrelsen lagde sig derfor i de kommende måneder i selen for at finde en
egnet afløser – og for at få planlagt en ordentlig proces op til den ekstraordinære
generalforsamling i september. Det endte som bekendt med, at undertegnede blev valgt som
ny formand – endnu en gang tak for valget – Orla Hoppe og Simon Verner blev valgt ind som
menigt bestyrelsesmedlem, og vi kunne herefter igen påbegynde det egentlige arbejde.
Bestyrelsen med formanden i spidsen har fokus på at pleje og udvikle et godt samarbejde med
medlemsklubberne, klubnetværkene, DTF, øvrige unioner og med DGI.
Bestyrelsens beretning vil indledningsvis beskrive medlemsudviklingen i JTU ift. antal klubber
og ift. antallet af tennisspillere i klubberne. Der vil redegøres for JTU’s kerneaktiviteter, der er
gennemført i 2019 samt nævnes hvilke nye initiativer der er udbudt og hvilke der påtænkes
at udbydes i 2020. Til sidst i beretningen vil JTU’s regnskab for 2019 samt budgettet for 2020
gennemgås.
God læselyst – og vi håber at se dig som klubrepræsentant til generalforsamlingen den 2.
marts i Skanderborg.

MEDLEMSUDVIKLING I JTU
I dette afsnit beskrives medlemsudviklingen. I skrivende stund er klubbernes medlemstal for
2019 endnu ikke tilgængelige. Nærværende fremstilling er derfor baseret på klubbernes
medlemsberetninger til det Centrale Forenings Register (CFR) for 2018.

ANTAL MEDLEMMER

FIGUR 1 - Medlemsudvikling i JTU i perioden
2006-2018
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TENNISSPILLERE I KLUBBER I JTU
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I ultimo 2018 var der i alt 15.916 tennisspillere i tennisklubber i JTU-regi. Dette svarer til
en stigning på 3,38% i forhold til år 2017. På figur 1 ses medlemsudvikling i JTU i perioden
2006-2019, hvilket viser at over de sidste 12 år er medlemstallet i tennisklubber i JTU-regi
faldet, men der ses en lille stigning på 1,93 % fra 2014-2018.
På trods af den lille stigning er antallet af medlemsklubber faldet til 114 klubber i 2019 jf. figur
2.

FIGUR 2 - Udvikling i medlemsklubber i JTU i
perioden 2006-2019
160

ANTAL KLUBBER

140
120

127 119

100

104

99

100

2008

2009

2010

80

127 135 127 124 122
114 116 114
91

60
40
20

0
2006

2007

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ÅRSTAL

JTU lægger vægt på yderligere at udvikle unionens aktivitetstilbud, så medlemstilslutningen
kan fastholdes og udvikles.

GULD TIL GIVE
Som noget af det første der skete, da den nye bestyrelse var tiltrådt var, at det første jyske
hold nogensinde vandt DM ude 2019 for hold. Vi synes bestemt, at Give Tennisklub’s flotte
indsats er noget vi alle i tennis-Jylland kan være stolte af. Et målrettet stykke lokalt
sponsorarbejde, spillerhjælp fra de bedste jyske klubber og Nordtyskland - samt ikke mindst
en stor indsats for at skabe gejst og stemning omkring hjemmekampene, gjorde
vinderopskriften for Jan Ek, Lars Baes og co. Især den sidste faktor omkring hele setuppet ved
hjemmekampe, ser vi mange klubber er blevet inspireret af allerede. Og stadig foregår en livlig
debat på de sociale medier om, hvordan vi hele tiden kan blive bedre til at optimere
afviklingen af elitedivisionskampe – noget klubber i lavere rækker bestemt også kan blive
inspireret af.
Endnu engang stort TILLYKKE med DM guldet til Give TK.
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JYSKE MESTERSKABER (JM) – JUNIOR OG SENIOR
Jysk Mesterskab er et af JTU’s kerneprodukter.
ÅRETS INDENDØRS MESTERSKABER 2019
JM inde 2019 blev for spillere i rækkerne U10 til senior afholdt i de 3 første weekender af
januar med indledende runder de 2 første weekender og finalestævne den 3. weekend.
Der var en stor tilslutning til mesterskabet og 231 tilmeldinger betød, at der var ret stort pres
på banekapaciteten de steder der blev spillet, hvilket er utrolig positivt. Der var 151
tilmeldinger i juniorrækkerne og 80 tilmeldinger i seniorrækkerne.
JM 2019 inde blev afholdt følgende steder:
➢ U10 - Randers
➢ U12, U14 og senior – Kolding
➢ U16 og U18 – Sønderborg
➢ Finalestævnet for junior og senior blev afviklet i Århus 1900
Der blev spillet mange gode og tætte kampe, både i de indledende runder og ved
finalestævnet.
Enkelte billeder fra finalestævnet, hvor de resterende billeder fra henholdsvis de indledende
kampe, finalekampe samt præmieoverrækkelserne er tilgængelige på JTU’s hjemmeside –Følg
linket HER - Finaleresultaterne er tilgængelige på JTU’s hjemmeside – følg linket HER
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ÅRETS UDENDØRS MESTERSKABER 2019
JM ude 2019 blev for spillere i rækkerne U10 til senior afholdt over 2 weekender i juni. Der
blev som noget nyt i år forsøgt at afholde indledende runder samt finalestævne over samme
weekend, så spillerne kun skulle reserve en weekend, i stedet for to. Spillerne har tidligere
givet udtryk for at det ville være rart hvis det kunne afholdes over en weekend, da
sommersæsonen allerede er godt presset med andre turneringer.
JM ude 2019 blev afholdt i Århus1900 hvor U16, U18 og seniorerne spillede den første
weekend. U10, U12 og U14 spillede den anden weekend i Århus1900.
Der var 201 tilmeldinger, hvilket desværre var mindre end indendørs. Der var 130 tilmeldinger
i juniorrækkerne og 71 tilmeldinger i seniorrækkerne. De manglende tilmeldinger kan måske
skyldes, at disse terminer ikke har været optimale i forhold til, at mange af de bedste spillere
ikke har haft mulighed for at deltage pga. collegeophold i udlandet eller travlhed med
eksamen.
En stor tak til Randers, Aarhus 1900, Kolding og Sønderborg for at ville lægge baner til, samt
bruge mange frivillige kræfter under JM inde og ude. Uden disse ildsjæles hjælp ville det være
meget vanskeligt at gennemføre de mange aktiviteter til gavn for de unge og Jyllands
tennisfremtid. Tak til tilskuerne som var tilstede under mesterskaberne og var med til at skabe
en god stemning og atmosfære. Til sidst tak til HEAD, Coolsport for at sponsorere præmier.
Enkelte billeder fra finalestævnet, hvor de resterende billeder fra henholdsvis de indledende
kampe, finalekampe samt præmieoverrækkelserne er tilgængelige på JTU’s hjemmeside –Følg
linket HER - Finaleresultaterne er tilgængelige på JTU’s hjemmeside – følg linket HER
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JYSKE MESTERSKABER – VETERANER
ÅRETS INDENDØRS MESTERSKABER 2019
JM indendørs for veteraner blev i 2019 afviklet i Århus 1900.
JM indendørs 2019 for veteraner havde rekordstor tilmelding med 118 deltagere, hvilket
betød at der var pres på den begrænsede banekapacitet og kampprogrammet var tæt.
Der blev spillet fra fredagen kl. 15.30 til søndag kl. 22. Det var uden tvivl nogle lange dage
både for spillerne, turneringsleder/referee Niels Emery samt alle de frivillige.
Der skal derfor lyde en stor tak til alle som har hjulpet til ved dette mesterskab samt til alle
spillerne og ikke mindst tilskuerne som har været med til at bidrage til den altid gode
stemning, der er ved et veteranmesterskab.
Enkelte billeder fra præmieoverrækkelsen, hvor de resterende billeder er tilgængelige på JTU’s
hjemmeside – Følg linket HER

Finaleresultaterne er tilgængelige på JTU’s hjemmeside – følg linket HER
ÅRETS UDENDØRS MESTERSKABER 2019
JM udendørs for veteraner blev i 2019 afviklet i ALTS.
Ved JM udendørs 2019 var der 99 tilmeldinger, hvilket også var en rekord for udendørs. Der
blev spillet i 15 rækker, hvor 8 af rækkerne var doubler. Doublerne var en blanding af herre, dame- og mixdouble.
JM ude bar desværre præg af en del regnvejr, hvilket betød at kampprogrammet for om
fredagen blev rykket til lørdag. Banerne i Risskov blev taget i brug om lørdagen for at
indhente de aflyste kampe om fredagen. Dette bevirkede at de spillere, der deltog i tre
forskellige rækker fik en hård dag.
Med godt overblik og hård hånd fra Niels Emery blev mesterskabet afviklet med succes.
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Enkelte billeder fra præmieoverrækkelsen, hvor de resterende billeder er tilgængelige på
JTU’s hjemmeside – Følg linket HER

Finaleresultaterne er tilgængelige på JTU’s hjemmeside – følg linket HER

JYSK MESTERSKABER I SKUMTENNIS 2019
JM i skumtennis 2019 blev afholdt i Hobro Idrætscenter, hvor der var tilmeldt 35 spillere. Der
blev i alt spillet 88 kampe, som var fordelt på 6 rækker. Der blev spillet en masse gode kampe,
hvor spillerne kæmpede for hvert point. Der var samtidig en rigtig god stemning og
atmosfære.
Enkelt fællesbillede, hvor alle billeder af præmieoverrækkelsen samt spil på dagen er
tilgængeligt på JTU’s hjemmeside – Følg linket HER

Resultaterne er tilgængelige på JTU’s hjemmeside – følg linket HER
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DTF SKUMTENNISMESTERSKAB 2019
Som noget nyt i 2019 gik unionerne FTU, Tennisøst og JTU sammen om at arrangere DTF
Skumtennismesterskab 2019, for junior, senior og veteraner.
I en weekend i december blev der afviklet Danmarksmesterskaberne i skumtennis på Fyn for
første gang. Her kæmpede de bedste spillere fra Jylland, Fyn og Sjælland om titlen som
Danmarks bedste skumtennisspiller.
Det var de enkelte unioner som udtog de bedste og stærkeste spillere for deres unioner, ud
fra dem som havde deltaget i den lokale skumtennis tour samt vundet unionsmesterskaberne
i skumtennis.
Der var 111 spillere fordelt i 14 rækker fra U10 til Veteran50+. Der blev spillet puljekampe,
semifinaler, bronzekampe og finaler, i alt 273 kampe.
Enkelte billeder fra præmieoverrækkelsen, hvor de resterende billeder er tilgængelige på JTU’s
facebookside.

Resultaterne er tilgængelige i Tournament software – følg linket HER
Unionerne er enige om at DTF Skumtennismesterskab skal være en årlig begivenhed, hvor
unionerne vil skiftes om at være værter. DTF Skumtennismesterskab 2020 vil afholdes i
december i enten Jylland eller på Sjælland.
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DEN JYSKE SKUMTENNISTOUR
Fra vintersæsonen fra november 2019 til april 2020 er der blevet gjort en ekstra indsats for at
få flere til at spille skumtennis. JTU har i samarbejde med DGI Tennis arrangeret og
afholdt/afholder skumtennisstævner i hele Jylland med jævne mellemrum – minimum to hver
måned.
Der er arrangeret 11 stævner fra november 2019 til slutningen af marts 2020. Der har været
utrolig flot tilslutning til alle stævnerne, hvor der har deltaget alt fra 20 til 72 deltagere. Der
har været afholdt stævner i Hinnerup, Silkeborg, Ryomgård, Sønderborg, Vejen, Hobro og
Hørning. Favrskov Open i Hinnerup, som var det første skumtennisstævne i november havde
72 deltagere og en venteliste, hvilket er utroligt flot.

I marts afholdes de sidste 4 skumtennisstævner i henholdsvis Sønderborg, Silkeborg, Ribe og
Aalborg.
Den Jyske Skumtennis tour 2019/2020 sluttes af med Jysk Mesterskab i skumtennis den 19.
april 2020 i Rønbæk Idrætscenter i Hinnerup, hvor vi håber på en stor tilslutning. Indbydelse
kan allerede nu findes HER
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HOLDTURNERING
HOLDTURNERING UDENDØRS 2019
Fra sommeren 2019 kom der ny holdturneringsstruktur for seniorspillerne, hvilket betød at
den velkendte Jyllandsserie, serie 1, 2 og 3 blev lavet om til divisioner og ligaer, som nu
administreres af DTF.
JTU prøvede i stedet at tilbyde en fleksibel holdturnering, for spillere over 18 år. Holdene vil
bestå af 4 spillere og holdene aftalte indbyrdes selv spilledatoer og spilletidspunkter, dog med
fastlagte uger hvor kampene senest skulle være spillet. Der skulle kun spilles double. Denne
struktur var inspireret af den fleksible holdturnering i Nord, som havde fungeret godt sidste
år. Der var dog desværre ikke så stor opbakning til denne og holdturneringen blev derfor ikke
oprettet.
JTU’s traditionsrige holdturnering for veteraner og juniorer forløb med samme struktur som
foregående år.
I veteranholdturneringen var der tilmeldt 48 hold, hvor 18 af holdene spillede i eliterækken
og de resterende 30 hold spillede i regionsrækken. Alle kampe blev afvikles over sommeren
og vinderne af årrækkerne blev fundet.

Resultaterne er tilgængelige i Tournament Software – Følg linket HER
JTU lavede i samarbejde med DGI Nordjylland en fleksibel holdturnering i Vendsyssel. Det blev
gjort som et forsøg på at få en større volumen på holdturneringen med flere tilmeldte hold,
så kørslen blev holdt på et acceptabelt niveau. Et hold bestod af minimum 4 spillere enten
herre, dame eller mixhold og kampformatet var doublekampe. Gennem dialog med klubberne
lykkes det at få tilmeldt 24 hold fordelt på 18 klubber. Det var herrerækkerne som var bedst
besat med 16 hold, hvor damerække og mixrækken havde 4 hold tilmeldt hver.
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I juniorholdturnering udendørs 2019 var der samlet tilmeldt 48 hold, hvor 25 af holdene
var drengehold og de resterende 23 var pigehold. Der var desværre ret meget kørsel, da de
tilmeldte hold skulle fordeles på 4 niveauer samt forskellige årrække. JTU vil i
udendørssæsonen 2020 prøve at få flere hold med, så kørsel afstanden kan minimeres.

Resultaterne er tilgængelige i Tournament Software – Følg linket HER
HOLDTURNERING INDENDØRS 2019/2020
JTU valgte fra indendørssæson 2019/2020, at ændre strukturen for juniorholdturneringen.
Den velkendte holdturnering blev ændret til enkelte holdturneringsstævner, som foregik på
en dag, i stedet for hele indendørssæsonen. Ændringen blev lavet, da antallet af hold for de
enkelte årrækker har været dalende gennem årene. De begrænsede indendørs faciliteter har
endvidere resulteret i flere ujævne kampe samt lang transporttid for spillerne og ikke mindst
forældrene.
JTU havde en målsætning og et ønske om en større volumen, så flere juniorer fik muligheden
for at komme ud og spille og dermed opleve glæden ved spillet og sammenholdet.
Der er i indendørssæsonen 2019/2020 afholdt/planlagt 11 stævner, fra årrækkerne U10-U18
og godt 50 hold har deltaget. Dette koncept har
vist sig at fungere godt, og vi vælger nok at
kopiere det til kommende udendørs sæson.
Vi forventer desuden, at volumen på stævnerne
øges – ligesom antallet af disse kan vokse
væsentligt i det vi rykker udendørs.
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KLUBUDVIKLINGS- OG BREDEOMRÅDET
LOKALE OG REGIONALE NETVÆRK
Vi lovede som bestyrelse på den ekstraordinære generalforsamling efterfølgende at
bearbejde det grundige forslag, som Jørgen Nørgaard fra Dronninglund havde fremsat og som
vi allerede havde haft en god debat om på EX GF. Især delen omkring indhold og organisering
af klubnetværk i Jylland var – og er – vi i bestyrelsen meget optagede af. Der er ingen tvivl om,
at vi som union er afhængige af at have gode ildsjæle, der kan tage teten i disse netværk og
få tingene til at ske ude i klubberne. Dette arbejde vil vi gøre alt, hvad vi kan for at understøtte.
Der er for nuværende i alt 13 netværk fordelt i hele Jylland, nogle er meget aktive, andre
mindre, andre igen eksisterer kun på papiret. JTU har ydet støtte til arrangementer i
netværkene i form af bolde og baneleje. JTU’s konsulent, Camilla Petersen har været standby
som sparringspartner til netværkene.
Bestyrelsen afholdt i januar tre regionsmøder (Haderslev, Aarhus, Aalborg) for at få et bredere
input til hvordan klubberne ser mulighederne vedr. organisering af netværkene og hvilket
indhold, det ville være godt at samarbejde om. Der var rimeligt - omend ikke prangende fremmøde. Et sted mødte der kun to klubber op. Såvel fremmødet som drøftelserne på de tre
møder har ikke givet bestyrelsen anledning til at tro på, at vejen fremlige nu er en
reorganisering af et større eller mindre antal forpligtende geografiske fællesskaber. Også
fordi der pågår et arbejde mellem DTF og DGI. Både på politisk niveau og på konsulentniveau.
Et arbejde, der også involverer en del jyske kommuner. Arbejdet har – efter denne bestyrelses
bedste forståelse – bl.a. til hensigt at tegne op hvordan samarbejdsfladerne fremover mest
hensigtsmæssigt tegnes. Den foreløbige aftale går bl.a. på, at – som der står - "Unionerne har
samme kerne-aktivitetsområder som det er tilfældet i dag, og DGI´s landsdele ændrer fokus
over mod den klubnære klubudvikling fremfor at udbyde turneringstennis og
uddannelsesaktiviteter."
Klubudvikling og de nære klubnetværk vil altså ifølge den foreløbige centrale aftale være et
område, hvor DGI fremover forventes at være den udfarende part – med JTU som tæt
sparringspartner. For at vi i JTU og DGI grundigt kan udvikle den del i Jylland i den nærmeste
fremtid, vil det være vigtigt, at JTU ikke tager beslutninger, som binder netværkene i en anden
form, inden vi får DGI mere på banen. Derfor vil de 13 jyske klubnetværk under JTU indtil
videre bestå og fungere efter ovenstående kriterier og vil altså stadig blive prioriteret i JTU’s
budget – så må vi se hvordan den nye aftale med DGI og kommunerne om lokale netværk i
Jylland bliver.
Det kunne naturligvis have været ønskværdigt, hvis hele dette arbejde allerede var
tilendebragt. Virkelighedens vilkår har blot vist sig at være anderledes. En ny bestyrelse har
skullet finde sine egne ben efter en del år med mange udskiftninger. Desuden har en
sideløbende dagsorden om samarbejde på DTF/DGI-niveauet mudret processen lidt for os
som union, da meldingerne herfra i hvert fald til en start ikke var klare. Oveni har vi desværre
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måttet bruge tid på at overbevise forbundet om, at vores repræsentant i forbundets
bestyrelse, Simon Verner, er retmæssigt valgt. Det er der heldigvis skabt klarhed over nu. Men
der var et par DTF-bestyrelsesmøder, hvor Simon valgte ikke at deltage, da der på det
tidspunkt var usikkerhed om hans kandidatur. Derfor har informationsstrømmen mellem DTF
og JTU ikke været den bedste dette efterår. Vi er dog overbeviste om, at vi også her er på den
anden side og kan se fremad.
Hvad der i stedet blev synligt på de før omtalte tre regionsmøder var en interesse for at indgå
i interessefællesskaber. Og hvad er så det for en størrelse? Nogle klubber har måske lyst til at
gøre noget målrettet for kvinderne, andre vil måske hellere bruge kræfter på juniorspillerne,
andre igen noget helt tredje. De større klubber efterlyser noget mere samarbejde med
tilsvarende klubber om eliteudvikling. Hvorfor skulle klubberne ikke kunne samarbejde om
det over lidt længere afstande?
Så på bagkant af hele dette forløb har vi valgt at gå efter at etablere et andet
samarbejdsforum, som er temabaseret og mere åbent – til forskel fra de 13 netværk, der
lægger op til det helt lokale samarbejde mellem bestemte klubber – og som det er lagt op til,
at DGI skal være primær drivkraft for fremover.
Vi forestiller os 3 regionale samarbejdsfora Et i Nord-, et i Midt- og et i Sydjylland. ”Epicentre”
kunne f.eks. være Aalborg, Aarhus og Kolding. Vi lægger op til, at det første tema, der tages
op, er kvindetennis. Kvinderne blev ladt lidt tilbage på bagperronen i forbindelse med den nye
holdturneringsstruktur. Vi vil gerne gøre vores til, at flere kvinder bliver aktive i sporten og
inviterer derfor alle ildsjæle med interesse herfor til at gribe chancen og være med til at præge
den fremtidige udvikling i jysk kvindetennis. På motionistsiden er man nogle steder i Jylland
godt med, meget kan dog stadig gøres. Men på eliteniveau er der ikke mange muligheder, her
kunne vi godt tænke os at forbedre rammerne og gøre noget ekstra for at gøre det attraktivt
for udøverne. JTU vil støtte op hele vejen og være fascilitator for en forhåbentlig god proces,
som gerne skulle kaste en række spændende konkrete tiltag af sig. Vi har sat 40.000 kr. af i
budgettet til at støtte arrangementer økonomisk. Det er vores intention, at de 3 regioner
fremover bliver unionens uundværlige sparringspartner mht. at få sat fokus på ønskede
indsatsområder i jysk tennis. Og altså i første omgang kvindetennis.
For at summere op:
De 13 klubnetværk består indtil videre. Her arbejdes sammen om arrangementer og andre
tiltag helt lokalt. Det kræver, at en lokal klub påtager sig at være initiativtagende til at få samlet
klubberne i netværket og få lavet lokale aftaler. Det forventes, at en omorganisering i retning
af kommuneopdelte områder finder sted efterhånden som DGI gradvist overtager styringen.
JTU får med tiden en knap så fremtrædende rolle på det område.
Der oprettes 3 nye regionale samarbejdsfora under JTU: Nord, Midt og Syd, som får en
temabaseret tilgang til arbejdet. Første indsatsområde bliver kvindetennis. Der er sat midler
af i budgettet til at kunne støtte tiltag økonomisk. Detaljeret udspil sendes ud allerførst i det
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nye bestyrelsesår. Desuden vil det være oplagt, at Nord, Midt og Syd skal spille en
væsentlig rolle i udarbejdelsen af udbud af stævner for bredden samt tilrettelæggelsen af
holdturneringen
På den måde sikrer vi overensstemmelse med den strategi, der også er lagt op til på landsplan
– nemlig at unionerne mest koncentrerer sig om turnering (JM, holdturnering og stævner for
bredden i junior/senior/veteranrækker) og uddannelse/udvikling. Netop i dette sidste
perspektiv skal den ønskede satsning på de 3 ”epicentre” ses.

ØVRIGE TILBUD OG AKTIVITETER I JTU
Ud over JTU’s kerneaktiviteter samt de aktiviteter, der er lavet lokalt er der endvidere lavet
følgende tilbud i 2019:
➢ JTU fællestræning: I 2019 afholdte JTU i alt 12 fællestræningssamlinger fordelt 3 steder
i Jylland. Spillerne der blev inviteret med var på ranglisten eller havde deltaget i Jysk
Mesterskab. Invitationerne blev også sendt ud til trænerne i tilfælde af vi havde overset
nogle spillere. Træningssamlingerne havde til formål at styrke det sociale mellem
spillerne og sørge for at man træner med andre spillere end dem man normalt træner
med i sin klub. Træningssamlingerne skal endvidere være med til at skabe øget
turneringsaktivitet blandt de udvalgte spillere.
➢ JTU fællestræning for de jyske elitespillere: JTU har i samarbejde med DTF arrangeret
træningssamlinger i Kolding for de bedste juniorer i Jylland. Træningen har som
udgangspunkt foregået/foregår hver torsdag fra d. 3/10-2019 til d. 2/4-2020. Der er 19
juniorer som har gjort brug af dette tilbud.
➢ Øst/Vest Challenge 2020 i Kolding: Et socialt tennisarrangement, som er arrangeret af
JTU, DTU og Tennisøst. Unionerne skiftes til at stå for afholdelsen og i 2019 var det
Jyllands tur. Arrangementet foregik over en weekend i december, hvor spillerne var
sammen 24/7. De bedste spillere fra Fyn/Jylland dystede mod de bedste spillere for
Sjælland. Spillerne der er med er
udtaget fra DTF ranglisten og var
i alderen 12-14 år. I weekenden
blev der spillet en masse
tenniskampe, men der var også
fokus på andre sociale aktiviteter
som badminton og teambuildingsøvelser.
Her knyttedes nye venskabelige
forbindelser i en weekend
præget af en positiv og
konkurrencemættet atmosfære.
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➢ Jysk Tennistour i samarbejde med DGI: Jysk Tennistour er stævner der henvender
sig til alle spillere i alderen 6-17 år, som ikke er så turneringsaktive, men som ønsker en
sjov, hyggelig og aktiv tennisdag med andre spillere. Der spilles efter konceptet play and
stay. Der har i sommersæsonen 2019 være udbudt 8 stævner i Nord, Midt og
Vestjylland.
➢ Klubleder- og trænerseminarer: I samarbejde med DTF og DGI blev der i oktober 2019
arrangeret to seminarer i henholdsvis Aalborg og ØBG Silkeborg. Seminaret henvendte
sig til bestyrelsesmedlemmer og trænere i tennisklubber, som søgte ny inspiration,
viden og netværk. Seminarerne vekslede mellem indlæg, gruppe- og plenumdebat. Der
var input om modtagelse af nye medlemmer, udvikling af en klub fra næsten at være
lukningstruet til at blomstre som en nyvandet mark med sommerblomster samt
klubudvikling. Trænerne var i hallen og afprøve arbejdet med DGI Trænerguiden og
øvelser til nye medlemmer. Der var 30 klubledere og trænere fra 24 klubber samlet disse
to dage.
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➢ Space X Tennis: Frits Rasmussen og David Servé fra bestyrelsen samt konsulent
Camilla Petersen har i det forgangne bestyrelsesår ligeledes været aktive i det
landsdækkende ”Space X Tennis” udviklingsforum.
➢ Hjemmeside og Facebook: På vores hjemmeside og facebook annonceres tiltag,
aktiviteter og nyheder af forskellige arter. På JTU’s hjemmeside under aktivitetskalender
forsøges der at skabe et overblik over hvilke turneringer, stævner, aktiviteter og events
der foregår i Jylland på bestemte datoer. Det er både aktiviteter der arrangeres af JTU,
men også aktiviteter der arrangeres af de enkelte klubber, hvor andre spillere er
velkommen. Aktivitetskalenderen kan dermed ses som et overblik over hvilke tennis
begivenheder der sker i Jylland. Udover de nævnte sociale medier har JTU endvidere
kontakt til klubberne via deres nyhedsbrev, som sendes ud med aktiviteter og nyheder.

TAK TIL KLUBBER OG SPONSORER
Vi vil til sidst gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle jer klubber for jeres velvillighed.
Det være sig lige fra frivillig arbejdskraft i forbindelse med diverse arrangementer til
velvillighed ift. lån/leje af baner og anlæg rundt omkring i Jylland. Men også tak for jeres lyst
til at bidrage til unionens fortsatte udvikling ved jeres aktive deltagelser i møder, seminarer
m.v. Det er dejligt at mærke, at vi har et aktivt og engageret tennisfolk i det jyske, der brænder
for sporten. Det er alt sammen vigtige forudsætninger for, at JTU fortsat kan fungere som det
samlende organ for tennis Jylland.
Men uden økonomisk bistand ville det heller ikke gå. Derfor skylder vi ligeledes vore sponsorer
Head, CoolSport stor tak.
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ÅRSRAPPORT - REGNSKAB 2019 OG BUDGET 2020
REGNSKAB
2018

BUDGET
2019

REGNSKAB
2019

BUDGET
2020

Kontingent

329

338

350

350

Sponsorer

80

80

15

70

Andre

29

20

(5)

10

Indtægter i alt

438

435

360

430

INDTÆGTER

UDGIFTER

t.kr.

REGNSKAB
2018

BUDGET
2019

REGNSKAB
2019

BUDGET
2020

Bestyrelse

106

90

64

88

Sekretariat

95

67

53

55

(98)

(98)

(78)

(80)

Jysk Mesterskab – indendørs

16

(13)

(12)

(12)

Jysk Mesterskab – udendørs

(18)

(25)

(51)

(50)

Ungdomsudvalg

(38)

30

(54)

25

Breddeudvalg

34

50

12

15

Focusområder

0

0

0

40

Generalforsamling – JTU

19

25

14

15

Hjemmeside – drift/ Facebook

31

30

29

8

Projekt Klubudvikling

395

400

401

410

Udgifter i alt

542

556

378

514

Holdturnering

Resultat

-104

19

-121

-18

-84
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BALANCE PR. 31 DECEMBER 2019
Aktiver:
Bankindestående .......................................................... kr
728.662,83
Tilgodehavender .......................................................... kr.
5.140,44
Aktier/obligationer .......................................................... kr...... 263.776,15
Forudbetalt …………………………………………………………….kr .........
Aktiver i alt ................................................................. Kr.

997.579,42

Passiver:
Skyldige omkostninger .................................................. kr
Skyldige feriepenge, A-skat............................................ kr.
Forudbetaling JM – inde 2020 ......................................... kr.

Egenkapital
Primo
Årets underskud

kr
884.110,53
kr…….. 18.308,14
kr.
865.802,39

Passiver i alt ............................................................... kr.
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BESTYRELSE

REGNSKAB
2018

Bestyrelsesmøder

BUDGET
2019

REGNSKAB
2019

BUDGET
2020

60

60

51

63

0

2

0

0

Repræsentation / gaver

21

10

3

5

Kursus

16

10

10

10

9

8

0

10

106

90

64

88

Møder DTF og unioner

Diverse
Bestyrelse i alt

SEKRETARIAT

REGNSKAB
2018

Husleje

BUDGET
2019

REGNSKAB
2019

BUDGET
2020

9

0

0

0

38

40

28

31

Kontorartikler

2

2

1

2

Porto/Fragt/Gebyr

7

5

13

12

Software, domæne etc.

0

0

6

5

Revisor

7

0

0

0

Diverse nyanskaffelser

4

5

5

5

21

10

0

0

6

5

0

0

95

67

53

55

Løn

Konsulentbistand
Licenser
Sekretariat i alt

BREDDEUDVALG

REGNSKAB
2018

BUDGET
2019

REGNSKAB
2019

BUDGET
2020

Andre aktiviteter/Netværk/Pulje

34

50

12

15

Breddetennisudvalg i alt

34

50

12

15

REGNSKAB
2019

BUDGET
2020

PROJEKT KLUBUDVIKLING
Løn/Reg. Af feriepenge

REGNSKAB
2018

BUDGET
2019

343

350

355

360

51

50

46

50

Tilskud DIF/DTF

0

0

0

0

Møder / tlf.

1

0

0

0

395

400

401

410

Kørsel og transport

Projekt Klubudvikling i alt
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HOLDTURNERING
Gebyrer – inde
Gebyrer – ude

REGNSKAB
2018

(109)

BUDGET
2019

(109)

REGNSKAB
2019

BUDGET
2020

(86)

(90)

Præmier/Halleje

9

9

8

10

Administration

2

2

0

0

(98)

(98)

(78)

(80)

Holdturnering i alt

UNGDOMSUDVALG

REGNSKAB
2018

Tilskud DTF elitetræning

BUDGET
2019

REGNSKAB
2019

BUDGET
2020

0

0

(80)

0

Unionstræning / elitetræning

(38)

30

26

25

Ungdomsudvalg i alt

(38)

30

(54)

25

JM – INDENDØRS

REGNSKAB
2018

BUDGET
2019

REGNSKAB
2019

BUDGET
2020

Deltagergebyrer – senior

(20)

(20)

(16)

Deltagergebyrer – veteraner

(20)

(25)

(31)

Deltagergebyrer – junior

(29)

(35)

(42)

(34)

54

50

62

57

Præmier – senior

0

2

0

0

Præmier – junior

12

2

0

0

Præmier – veteraner

11

5

6

6

8

8

9

8

16

(13)

(12)

(12)

Halleje JM indendørs

Finalestævne og officials
JM – indendørs i alt

22

(17)
(32)
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JM – UDENDØRS

REGNSKAB
2018

BUDGET
2019

REGNSKAB
2019

BUDGET
2020

Deltagergebyrer – senior

(16)

(15)

(22)

(22)

Deltagergebyrer – veteraner

(17)

(17)

(26)

(26)

Deltagergebyrer – junior

(42)

(42)

(36)

(36)

Præmier – senior

14

8

10

10

Præmier – junior

10

8

8

10

5

5

4

5

Baneleje

15

15

3

0

Finalestævne og officials

13

13

8

9

(18)

(25)

(51)

(50)

Præmier – veteraner

JM – udendørs i alt

REGNSKABSOVERSIGT
JTU går ud af regnskabsåret 2019 med et underskud på 18.000 kr. Der var for året 2019
budgetteret med et underskud på 121.000 Kr., så set i dette lys er det et meget positivt
resultat.
Til sammenligning realiserede JTU et underskud på 121.000 kr. forrige år 2018.
Budgettet for 2020 afspejler, at JTU forventer en forsat drift af unionen på samme niveau som
i 2019.
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