
   
 

   

Årets fortjenstnål: Jørgen Nørgaard, Netværknord   

Jørgen, du meldte dig tidligt som frivillig leder i Nordkredsen sammen med bl.a. Erik Jan fra 
Hirtshals og Rene fra Frederikshavn. Du var i den forbindelse en af initiativtagerne til et 
klubsamarbejde mellem klubberne i Frederikshavn og omegn. Et samarbejde, der i dag lever i 
bedste velgående. 
 
Også gennem din aktive politiske deltagelse ved JTU’s regionsmøder, generalforsamlinger mm. 
har vi nydt godt af dine altid gennemarbejdede og engagerede indspark i debatterne. Enige er 
vi heldigvis ikke altid – for det er også noget af det, der gør en organisation levende: At vi tør 
udfordre hinanden, stille de gode spørgsmål for derefter at kunne tage en balanceret beslutning 
– for derefter at komme videre. Og her er du altid garant for kvalificeret og engageret med- og 
modspil. Det skal du have tak for.  
 
Jørgen, du har din opvækst som ung tennisspiller i Frederikshavn TK, hvor du altid har været 
vellidt og respekteret for dit store stykke arbejde, både som frivillig og som lønnet. 
Du var en af de teknisk bedste spillere i klubben som junior. Du valgte tidligt at gå trænervejen 
og gjorde et kæmpe arbejde i klubben på den front. Du har spillet junior og senior -
turneringstennis for klubben. Du har ligeledes fungeret som formand i klubben. 
 
Også efter du flyttede fra byen, har Frederikshavn TK nydt godt af dine gode trænerevner. Rigtig 
mange andre klubber i det nordjyske har også nydt godt af din træning.  Hjørring, Hirtshals, 
Tversted, Brønderslev, Dronninglund og Aalborg-området har du haft under dine kyndige 
vinger. Du har tillige været JTU-instruktør, hvor du bl.a. turnerede omkring i jyske klubber med 
træningsevents for forskellige målgrupper. 
Du har gennem årene også sat dit præg på træneruddannelsen på forbundsplan. 
 
Selv om noget af det arbejde, jeg har nævnt her, har været lønnet og egentlig ikke i sig selv er 
genstand for motivering af det jeg snart vil overrække dig, så er det jo sådan med dig, Jørgen, at 
sådan som jeg kender dig, så er du bestemt ikke bange for at give noget ekstra – af dig selv. Du 
kan simpelthen ikke lade være, når man som dig har tennis i blodet. Derfor er jeg overbevist 
om, at man får langt mere, end hvad man betaler for som arbejdsgiver, når det er Jørgen, der er 
den ansatte!! 
 
Hermed og med den motivering er det mig en fornøjelse at overrække dig JTU’s Fortjenstnål. 
 


