
   
 

   

Årets fortjenstnål: Jens Herborg, Sønderborg   

Begrundelsen er Jens uvurderlige arbejde i Sønderborg Tennis klub de seneste 10 år. 
 

Netop ankommet fra Nordborg Tennis klub til Sønderborg, lod Jens sig vælge til STK's bestyrelse og 

var med sin indsigt fra erhvervslivet med til "at vende skuden i STK mange før alle andre klubber". 

Netop med indsigten fra erhvervslivet med at tænke struktureret og strategisk, ikke springe "lige 

på", fastholdt Jens, at der skulle "bygges et ordentligt fundament", dvs. der skulle bruges den 

nødvendige tid på mission, vision, værdier og mål.  
 

Det skete med hjælp fra DTF konsulenter og i et samarbejde med Nordborg Tennis klub og Broager 

Tennis klub og blev starten på en stærk Moderklubs løsning i det syd øst jyske.  
 

Visionen; "at genskabe tennis som sport" blev født med Jens ved bordet og så gik arbejdet i gang, 

ikke bare med at redde Sønderborg Tennis klub, men med at sætte Sønderborg tilbage på "tennis 

landskabet i Danmark".  Mål der er nået med bl.a. LINAK elitecamp der trækker spillere fra hele 

landet, læringseksempler på DTF seminar oa.  
 

De økonomiske dispositioner, der skulle til havde Jens fuld indsigt i og han gik selv forrest som det 

gode eksempel med besparelser ved etablering af baneteams, hold af pensionerede medlemmer 

som kunne hjælpe med montering af LED lys, varmestyring i hallen, samarbejde med nabo-

klubberne og og og.  
 

Alt dette skabt på et fundament af sin egen uselviske indsats, støttet af det korps af frivillige 60+ 

kræfter, som Jens egenhændigt selv fik etableret og som nu fredag efter fredag springer rammerne 

for hvor mange vi kan huse på banerne og hvor mange der kan være med til morgenmaden pga. 

COVID reglerne! 
 

En fantastisk kollega i bestyrelsen, som altid sætter sig ind i problemstillingerne og tilføjer dem kant 

og dybde. En frivillig i klubben, som er helt uvurderlig! 
 

Hermed og med den motivering er det mig en fornøjelse at overrække dig JTU’s Fortjenstnål. 

 


