
ANSØGNINGSSKEMA TIL ÅRETS JTU TENNISKLUB 2016 
SKRIV KLUBBENS NAVN, KONTAKTPERSON, MAIL OG TELEFON NR.  

INDSÆT KLUBBENS TEKST 

Skovbakken Tennis, Klaus Gad, KG@delacour.dk, 2298 3534 

MEDLEMSTAL FOR 2016 (JTU kriterie) 

Medlemstallet for 2016 opgives. Indberetning til det centrale medlemsregister vedlægges som bilag.  
 

879 hvoraf 308 medlemmer er under 18 år og 44 ml. 19 og 24 år, jf vedhæftede kvittering for 

medlemsindberetning.  

REKRUTTERING (jf. DTF kriterier se HER) 

Under denne kategori beskrives konkrete aktiviteter, som klub har gennemført med henblik på 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. Eksempelvis et succesfuldt 

arrangement på Tennissportens Dag, et godt Voksenintroduktions-forløb, maratondøgn, skoletennis etc. 
INDSÆT KLUBBENS TEKST 

Klubben har lavet tiltag for pensionister  med 1 måneds gratis træning, introduktion til tennis med 

træner samt et fordelagtigt  tilbud på medlemskab. Vi har afviklet  Sommerskole med ca 80 børn. Opslag 

på områdets skoler vedr.  skumtennis , som primært afvikles uden at belaste klubbens baner, idet vi lejer 

os ind på Idrætshøjskolen og gymnastiksale. Vi arbejder med en plan om at tiltrække handicap tennis, 

men vi har pt. ikke kapacitet hertil.  

FASTHOLDELSE (jf. DTF kriterier se HER) 

For at indfri forventningerne til denne kategori forventes det, at klubben har et bredt og varieret 

trænings- og turneringsudbud. Dette skal kunne afspejles i klubbens mål og strategier, hvorunder 

klubbens bevidsthed omkring et socialt ansvar også bør spille en rolle.  Aktiviteter i denne kategori kan 

være turneringer, stævner og træningstilbud til både børn og voksne på alle niveauer samt sociale 

arrangementer i klubben. Vi prioriterer tillige en veluddannet og dygtig trænerstab højt. 
 

Skovbakken har træningstilbud til alle aldre og niveauer fra U6- U18 samt elitetennis. Ydermere har vi 

lavet særlige hold for studerende, motionister samt pensionister.  Der har været afholdt nationale samt 

internationale stævner I 2016, DROP IN tennis for alle, Tirsdags double – studerendes hygge efter endt 

træning, pensionist kaffe efter endt træning. Sæson afslutninger med klubmesterskaber for alle, 

julefrokoster for alle hold, juletennis for børn med banko, samt eliteafslutning d. 23.12 med hyggetennis 

og præmier.  

De seneste års tilgang af medlemmer gør at vi har medlemsstop i indendørs sæsonen, så vi arbejder med 

planer om at udvide hallen med to tennisbaner, 2 paddle-baner samt 2 minibaner, men vi mangler 

sponsorer.  

TALENTUDVIKLING (jf. DTF kriterier se HER) 

Kategorien dækker over de tiltag, som klubben har sat i gang eller gennemført i forhold til at 

implementere det aldersrelaterede træningskoncept (ATK), Play & Stay-konceptet samt uddannelse og 

efteruddannelse af klubbens trænerteam 
INDSÆT KLUBBENS TEKST 

Skovbakken har i denne vintersæson benyttet Vejlby Risskov Hallen til alle børneholdene, hvor de 

udvikler sig med minitennis. Vi er så heldige i Skovbakken Tennis, at vi har elitespillere/talenter fra 9 - 26 

år. Vi planlægger den enkeltes spillers træning ud fra devisen  25 procent opad - 50 procent lige ud - 25 

procent nedad, så alle spillere oplever at træne med ældre spillere, som kan vise vejen til et 

hårdtarbejdende træningsmiljø. Trænerstaben har udviklet vores egen variant af ATK, jf vedlagte bilag 

Skovbakken Spillerudvikling. 

Derudover har vi en ”føl” ordning, hvor alle vores spillere over 18 år, får tildelt en talentfuld spiller under 

18 år. Spilleren under 18 år har så mulighed/krav på, at få en sparringstime en gang imellem med den 



ældre spiller.  

Klubbens årlige træningslejr sydpå er også med til, at knytte bånd mellem talent og elite 

 

  

LEDELSESPRINCIPPER (JTU kriterie) 

For at indfri forventningerne til denne kategori skal klubbens ledelse- og økonomistyring være baseret på 

gennemsigtighed samt målsætninger om ansvarlighed og forklarlighed i de ledelsesmæssige 

dispositioner i klubben. Eksempelvis kan der beskrives, hvordan der sikres gennemsigtighed i adgang til 

træningshold mv. og efter hvilke principper, der udbetales trænerløn eller alternativt skattefri 

godtgørelser mv. 

Skovbakken Tennis har en flad ledelsesstruktur med en forældrebaseret bestyrelse, som arbejder tæt 

sammen med Sportschef Mark Frøslev omkring klubbens strategi og initiativer for at få gennemført 

strategien.  

Skovbakkens overordnede målsætning for de næste 3 år er; 

- Er at etablere sig som top 3 klub i Danmark på seniorsiden 

- At kunne tilbyde de bedste spillere et trænings set-up, som matcher college tennis. 

- At have spillere på enten Davis cup holdet eller Fed cup holdet  

 

Skovbakken Tennis har selvfølgelig ambitioner om, at vinde så mange titler som muligt,  men klubbens 

overordnet mål er, at få århusiansk tennis på Danmarkskortet, så man kan spille med om titlerne fra de 

yngste til seniorerne. Vi har et mål om, at være en klub med et sundt træningsmiljø ,som kan tiltrække de 

største talenter i landet. Vi arbejder meget procesorienteret med den enkelte spiller, hvor vores filosofi er, 

at de skal lære, at vinde på den rigtige måde, derfor vil vi også hellere have vores danmarksmestre i de 

ældste juniorårgange end i de yngste årgange. Derudover har vi det mål, at vi meget gerne vil producere 

spillere med et så højt niveau, at de har mulighed for at prøve sig selv af internationalt. Skovbakken 

Tennis og især trænerteamet  med Sportschef  Mark Frøslev og  Cheftæner Jeppe Frantzen i spidsen er 

meget bevidste omkring ,hvilke sociale -og menneskelige kompetencer de ønsker i klubben. I bund og 

grund, så er budskabet ,at der ikke er nogen der er større end klubben, og der er ikke nogle der er mere 

værd end andre. 

De mentale kompetencer bliver trænet i hver træning. 

 

 

Bestyrelsen er bevidst om, at en eliteafdeling kræver en stor breddeafdeling, så der tilbydes kvalificeret 

træning til motionisterne, idet målet er at vi skal være 1000 medlemmer indenfor 3 år. 

 

Sportschefen har ansvaret for trænerne, træningsplaner samt diverse  indsatsområder på det sportslige 

område uden indblanding fra bestyrelsen. Der er gennemsigtighed i prissætningen for træningen, således 

at prisen gradueres i nedadgående retning i takt med mængden af træningstimer. 

  

Skovbakken Tennis har ansat en fysisk træner på timebasis, som arbejder differentieret mellem de 

forskellige aldersfaser i henhold til ATK-bogen. Afhængig af alderstrin arbejdes der med mobilitet, 

koordination, balance, agility/hurtighed, udholdenhed og generel styrke/stabilite. 

 

 

Økonomifunktionen varetages af bestyrelsen i samarbejde med ekstern revisor. Klubbens økonomisystem 

medfører, at vi stort set ikke bruger ressourcer på bogføring eller debitorer, idet medlemmerne ikke kan 

spille inden der er betalt.  

 
 

INNOVATIVE TILTAG (JTU kriterie) 



Under denne kategori beskrives innovative tiltag som klubben har foretaget. Specielt fremhæves tiltag, 

som det kan forventes, at andre tennisklubber med fordel kan lade sig inspirere af.  

Tiltag over for pensionister har været en stor succes med mange nye medlemmer. Tilsvarende har vores 

satsning med skumtennis bemandet med bl.a. Mark Frøslev som træner været en succes.  

 

ENGAGEMENT I UDVIKLINGEN AF TENNISSPORTEN (JTU kriterie) 

Under denne kategori beskrives det engagement klubben har ift. at udvikle tennissporten lokalt, på JTU 

niveau og i Danmark generelt. Eksempelvis kan deltagelse i udvalg, samarbejde på tværs af klubber mv. 

fremhæves i denne kategori 

Skovbakken Tennis vil meget gerne være selvproducerende af talenter, så vi gør meget for at have 

kvalitet i træningen fra de yngste medlemmer træder ind af døren. Derudover får vi mange talenter fra de 

omkringliggende klubber både i Aarhus men tillige i en radius af små 100 km fra Aarhus.Vi prioriterer en 

positiv dialog med de omkringliggende klubber,  og vi er ydmyge i fht. at deres talenter af egen drift 

flytter til Skovbakken, så vi samarbejder omkring træningstiltag mv. med forskellige klubber.Fx har vi pt. 

et tæt samarbejde med Horsens Tennisklub. 

 

I JTU regi fungerer Skovbakken Tennis som base for JTU´s talentudvikling med træningssamlinger samt 

tilbud om at spillere til og med U14, som ligger i top 10 i Danmark ,skal tilbydes en ugentlig træning i 

Skovbakken. 

 

Skovbakken har i 2016 arrangeret UM inde, JM samt diverse internationale og nationale turneringer. I 

2017 skal klubben afvikle DM for seniorer samt Davis Cup. 

 

Skovbakken samarbejder bla. med KB Tennis omkring DM samt Lyngby Tennis Klub omkring en fælles 

træningslejr. 

 

 


