JTU Hædersbeviser
Årets Tennisklub i Jylland
Fra unionens side vil vi meget gerne give Årets Tennisklub
og andre dygtige tennisklubber et klap på skulderen for det
store frivillige arbejde, som ydes hver eneste dag. Det er
jer ildsjæles fortjeneste, at der overalt i Jylland kan spilles
tennis og dyrkes samvær i gode fællesskaber.
Kåringen af Årets Tennisklub er en hyldest til alle jyske
klubbers frivillige kræfter, men selvfølgelig særligt til jer, der
har gået det ekstra skridt for at skabe en succesfuld klub.
Årets Tennisklub modtager prisen på JTU’s generalforsamling. Klubben dyster samtidig
mod Årets Tennisklub i hhv. FTU og i Tennis Øst om at blive Årets Tennisklub i Danmark.
Prisen overrækkes på DTF’s generalforsamling.
Årets Tennisklub udvælges ud fra følgende 3 kriterier:
➢ Rekruttering
Denne kategori dækker konkrete aktiviteter, som en klub med succes har gennemført
for at tiltrække nye medlemmer. Aktiviteterne kan være sket selvstændigt, i skøn
forening med union/DTF eller i samarbejde med eksterne aktører, såsom skoler,
gymnasier

og

kommuner.
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Tennissportens Dag, et godt Voksenintroduktions-forløb, maratondøgn, skoletennis
etc. Klubben bedes oplyse, hvor mange nye medlemmer, der er kommet til i løbet af
2020.
➢ Fastholdelse
Klubben skal beskrive, hvilke aktiviteter, der gennemføres for at fastholde
medlemmerne. Det kan f.eks. være træningstilbud dækkende en stor del af
medlemmerne, Det kan også være sociale arrangementer for børn, voksne, familier
m.v. eller stævner og turneringer for klubbens spillere - evt. i samarbejde med
naboklubber eller med invitation til naboklubber.
Det hele må gerne afspejles i klubbens mål og strategier, der også gerne må afspejle
klubbens bevidsthed omkring et socialt ansvar. Det forventes, at klubben vedlægger
en form for dokumentation for de gennemførte aktiviteter, klubbens mål og strategier
samt i hvor høj grad, det han bidraget til fastholdelse af medlemmer.
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➢ Talentudvikling
Kategorien dækker over de tiltag, som klubben har sat i gang eller gennemført i
forhold til at implementere det aldersrelaterede træningskoncept (ATK), Play & Staykonceptet samt uddannelse og efteruddannelse af klubbens trænerteam, samt en
beskrivelse af, hvordan man eventuelt arbejder med udvikling af de bedste spillere.

Jens Leths Lederpris (siden 2010) – tidligere JTU’s lederpris
Uddeles til ”årets leder” i de år hvor JTU har udvalgt en kandidat til denne pris. Uddeles
således ikke hvert år, men ved passende lejligheder.

JTU’s Fortjenstnål
Uddeles til personer, der har ydet en stor indsats for tennissporten i det jyske – enten i klub
eller unionsregi. JTU’s Fortjenstnål uddeles ved passende lejlighed til udvalgte personer.

JTU’s Æresnål
JTU’s Æresnål uddeles til personer, der har ydet en ekstraordinær stor indsats igennem
mange år i tennissportens interesse. Uddeles ved passende lejlighed.

