
 

 

ÅRETS JTU TENNISKLUB 2016  
JTU skal vælge den tennisklub i Jylland, som fremstår som den mest progressive Tennisklub i JTU regi. Den 

Tennisklub, som JTU vælger til Årets JTU Tennisklub, deltager i hovedkonkurrencen om at blive Årets Tennisklub i 

DTF regi. Hovedkonkurrencen om at blive årets tennisklub i DTF regi står mellem de fire tennisklubber, som 

tennisunionerne (JTU, FTU, KTU og SLTU) under DTF indstiller til Årets Tennisklub.  

DTF har opstillet tre kriterier for kåringen til Årets Tennisklub. Årets Tennisklub skal være progressive i forhold til 

at rekruttere og fastholde medlemmer samt bedrive talentudvikling.  Kriterierne kan læses ved at klikke HER  

På baggrund af kriterierne om at rekruttere og fastholde tennisspillere har vi i JTU foretaget en analyse af 

medlemsudviklingen i JTU klubber i perioden fra 2012-2015. Medlemstallene for 2016 indgår ikke i denne 

analyse, fordi disse ikke er tilgængelig før (tidligst) marts 2017. Derfor skal klubber, som ønsker at deltage i 

konkurrencen om at blive Årets JTU Tennisklub, oplyse medlemstallet for 2016.    

På baggrund af medlemsanalysen er der fundet i alt syv JTU tennisklubber, som i perioden har haft relativ stabil 

medlemsvækst. Disse klubber inviteres til at lave et oplæg til hvorfor netop deres Tennisklub skal være Årets 

Tennisklub. De syv tennisklubber er:  

 Aalborg Tennisklub  

 Skovbakken Tennis 

 Sønderborg Tennisklub 

 Randers Tennisklub 

 Horsens Tennisklub 

 AGF Tennis 

 Aarhus Lawn-Tennis Selskab 

HAR VI OVERSET EN KLUB?  

Spørgsmålet er om vi i JTU har overset en oplagt klub, som kandidere til Årets Tennisklub. Mener du vi har 

overset jeres klub, skal du skrive til Pia Vedel Ankersen, formand på mail formand@jtu.dk senest 25/1 2017.  

PROCEDURE FOR VALG AF ÅRETS TENNISKLUB I JTU  

Tennisklubber der deltager i konkurrencen skal beskrive, hvad de har gjort for at rekruttere og fastholde 

medlemmer, samt hvorledes talentudviklingen foregår i klubben. Dette er DTF’s kriterier. Udover disse kriterier 

lægger vi i JTU vægt på, at Årets Tennisklubs bestyrelsesarbejde og daglige beslutninger er baseret på 

gennemsigtighed og principper om ansvarlighed og forklarlighed.  JTU ser også gerne, at Årets JTU tennisklub er 

en klub, som tager et medansvar for udviklingen af tennis i lokalområdet i Jylland og i Danmark, samt at klubben 

er innovativ og kan inspirere til efterfølgelse af det gode eksempel. 

Der er udarbejdet et ansøgningsskema, som ansøgningsklubber skal anvende. Det er vigtigt, at klubben er reel, 

men også uddybende i sin beskrivelse af de enkelte punkter, således at man også medtager gode eksempler, 

som ikke indgår i beskrivelserne under de enkelte punkter.  

  

https://tennis.dk/om-os/historie/haedersbevisninger/aarets-tennisklub/
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Der nedsættes et bedømmelsesudvalg til vurdering af Årets Tennisklub. Udvalget består af  

 Frits Rasmussen fra JTU 

 Pia Vedel Ankersen, Formand i JTU 

 Torben Hocksdahl freelance DTF konsulent 

 Michael Mogensen, Formand i Skive Tennisklub 

Har du spørgsmål eller kommentarer til kåringen af Årets JTU tennisklub så kontakt Pia Vedel Ankersen på mail 

formand@jtu.dk eller ring på 2498 4928.  

Bedste hilsner  

JTU og bedømmelsesudvalget  
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