
HORSENS - ANSØGNINGSSKEMA TIL ÅRETS JTU 
TENNISKLUB 2016 

SKRIV KLUBBENS NAVN, KONTAKTPERSON, MAIL OG TELEFON NR.  
INDSÆT KLUBBENS TEKST 

Horsens Tennis Klub, Kraghsvej 3, 8700 Horsens 
Formand Dan Monrad, info@horsenstennisklub.dk, 20721042 

MEDLEMSTAL FOR 2016 (JTU kriterie) 
Medlemstallet for 2016 opgives. Indberetning til det centrale medlemsregister vedlægges som bilag.  
INDSÆT KLUBBENS TEKST 

299 (medlemstal i klubmodul 240116) 

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 

Crazy Fun Cup, Tematurnering, Østjylland Minitour inde, Banetovholdere, Horsens Open, TennisCamp, 
35 Timers Tennis, nedsættelse af seniorkontingent indendørs. 

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. 
INDSÆT KLUBBENS TEKST 

Crazy Fun Cup, Østjylland Minitour, Horsens Open, TennisCamp, 35 Timers Tennis, Ansættelse af 
deltidstræner, Nytårskur, Tematurnering, Holdturnering, Microtennis, Banetovholderevents. 

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, samarbejde med Skovbakken vedr. samtræning af talenter. 
INDSÆT KLUBBENS TEKST 

Ansættelse af deltidstræner, indkøb af træningsudstyr 

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. 
INDSÆT KLUBBENS TEKST 

Klubbens regnskab gennemgåes til generalforsamlingen, hvor posterne forklares for medlemmerne. 

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.  
INDSÆT KLUBBENS TEKST 

Microtennis, juniorlørdagskampe, 35 timers tennis, gratis seniortræning for begyndere og let øvede. 
Sponsorkaffe og sponsorfrugt, banetovholdere, omlægning af underlag til hardcourt via støtte fra 
Horsens Kommune, rundtur til tennisklubber med indendørs anlæg mht. udvidelse af indebaner. 

https://tennis.dk/om-os/historie/haedersbevisninger/aarets-tennisklub/
https://tennis.dk/om-os/historie/haedersbevisninger/aarets-tennisklub/
https://tennis.dk/om-os/historie/haedersbevisninger/aarets-tennisklub/


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 
INDSÆT KLUBBENS TEKST 

ØMT samarbejde med andre klubber, skabt opmærksomhed vedr. mangel på hårdboldsturneringer for 
juniorer i Jylland og Fyn, Formand lavet udvalgsarbejde i JTU vedr. juniorer, udvidelse af anlæg. 

 


