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Til

Den:

Klubberne i Jyllands Tennis Union

c.c.: DTF

Jyllands Tennis Union indbyder hermed til ordinær generalforsamling

TIRSDAG DEN 4. MARTS 2014 KL. 18.00
Arena Randers
Viborgvej /Fyensgade 1
8900 Randers
Se mere på www.arenaranders.dk

Program:

Tilmelding:

Kl. 18.00 – 18.45

JTU er vært ved en mindre buffet

Kl. 18.45 - 19.00

Indtegning til Generalforsamling

kl. 19.00 -

Generalforsamling

Tilmelding bedes foretaget via email til
info@jtu.dk

senest den

25. februar 2014.
Tilmeldingen skal indeholde klubnavn og navne på deltagere
samt navn og telefon og email på kontaktperson.

Med venlig hilsen
JYLLANDS TENNIS UNION

Bestyrelsen
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KØRSELSVEJLEDNING

Til
Arena Randers
Fyensgade 1
8900 Randers

Fra nord:
Tag afkørsel 40 – (E45) – kør 0,3 km
Sving til venstre ind på Viborgvej (16) – kør 2,0 km
Sving til venstre ind på Fyensgade – kør 0,2 km

Fra syd:
Tag afkørsel 40 – (E45) – kør 0,3 km
Sving til højre ind på Viborgvej (16) – kør 2,0 km
Sving til venstre ind på Fyensgade – kør 0,2 km
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DAGSORDEN

1.

Valg af dirigent

2.

Beretning fra bestyrelse og udvalg om det forløbne år

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.

Eventuelt indkomne forslag

5.

Fastsættelse af kontingent for 2014
Bestyrelsen foreslår kontingentet til DTF/JTU for 2014 opkrævet således:

Grundkontingent kr. 500,- og kr. 89,- pr. medlem udover 50.
- dog reguleret som DTF måtte vedtage på sin generalforsamling.
6.

Fremlæggelse af indeværende års budget til godkendelse.

7.

Valg af formand
John Sloth, Hammel er valgt for 2013-2014.

8.

Valg af kasserer
Henning Damsgaard, Hasle er på valg for 2014-2015

Fortsættes på næste side

-6-

JTU GENERALFORSAMLING 2014

9.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Peter Sonnichsen, Kolding er på valg for 2014-2015. Er ikke villig til genvalg.
Morten Riisgaard-Dam er på valg for 2014-2015. Er ikke villig til genvalg.
Lone Tørnes Andersen er valgt for 2013-2014.
Ann Hansen er valgt for 2013 – 2014.

10.

Appeludvalg
Poul Erik Pedersen er valgt for 2013 – 2016
Erik Segel, Risskov er valgt for 2012 – 2015
Carsten Palsgaard, Randers er valgt for 2012 – 2014 er villig til genvalg

11.

Valg af to revisorer og 1 suppleant
Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjarne Aaen, Hadsten og Henrik Aaen, Århus.
Bestyrelsen foreslår også genvalg af Poul Henning Vietz, Hasle som
revisorsuppleant.

12.

Eventuelt.
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Bestyrelsens beretning
2013 er igen været et år med stor aktivitet på de jyske tennisanlæg. Klubledere,
ildsjæle, trænere og spillere har endnu engang sørget for at vores jyske tennisbaner
bliver brugt til formålet – At spille tennis så mange dage i ugen som det er muligt.
Vi har i år set en fremgang i Jylland i det samlede medlemstal på 5,8 % til knap
17.000 tennisspillere ud fra de tal der årligt bliver meldt ind fra klubberne til Dansk
Tennis Forbund. Det samlede antal tennisudøvere i Danmark er nu på ca. 61.000 og
Jylland andrager således 28 % heraf. Vi er den union i Danmark der har noteret den
største fremgang hvilket vi på klubbernes vegne er meget glade for.
Vi ser ligeledes den positive udvikling målt på antal hold i vores holdturnering i
Jylland, som er steget med 8 % hvilket primært stammer fra JTU’s
seniorholdturnering.
Endelig er den positive udvikling sidst men ikke mindst påvirket positivt af den store
tilgang af nye medlemsklubber, som vi igennem de seneste 2 år har set, hvor i alt 47
klubber er blevet nye medlemmer i JTU. Disse klubbers bidrag til den positive
udvikling i medlemstallet er afgørende for at tennissporten i Jylland fortsat kan
bevæge sig i positiv retning. En stor velkomst til disse klubber skal lyde fra JTU’s
bestyrelse og vi glæder os rigtig meget til samarbejdet og håber at i som nye
medlemsklubber sammen med alle vore eksisterende medlemsklubber vil benytte så
mange af vore gode tilbud som muligt.
JTU’s produktudbud er stort og vi arbejder hele tiden på at vedligeholde og forbedre
de muligheder vore medlemsklubber har for at få succes med disse. Som det fremgår
af de efterfølgende beretninger for vore forskellige områder samt vores hjemmeside,
har vi mange produkter som er forsøgt rettet til efterl de behov der er i en moderne
tennisklub og som supplement til de tilbud som findes i klubberne i forvejen.
Af nye spændende aktiviteter skal specielt nævnes ”Tøsetennis”, som er vores nye
produkt rettet direkte til kvinder/piger som ønsker at spille turneringstennis og
samtidig hygge sig i et hyggeligt og inspirerende miljø som JTU sammen med en
værtsklub faciliterer. Med Ann Hansen som bestyrelsesmedlem i JTU som ildsjæl og
som formand for vort ”tøse-tennis-udvalg” bliver der arrangeret stævner i hele Jylland
både udendørs og indendørs med stor succes. Et område som vi også i fremtiden
forventer os meget af. Stævnerne er bygget op således at der både er indeholdt
konkurrence samt instruktion og socialt samvær for de deltagende.
Af andre kerneområder som også i 2013 har været velbesøgt er vores TennisAmbassadørbesøg, motionisttræf samt klub-samarbejdsmøder. Disse aktiviteter ser vi
som ekstremt vigtige for dialogen klubberne imellem og naturligvis også i den løbende
dialog mellem JTU og klubberne. Vi håber på fortsat stor opbakning til disse aktiviteter
– også fra alle de nye medlemsklubber.
I 2013 blev der indført en ny kontingentstruktur der gjorde det billigere for stort set
alle klubber i Jylland at være medlem i DTF/JTU.
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En af de andre store tiltag i 2013 var introduktionen af de ”rene” herrer og dame-hold
i JTU’s holdturnering. Opdelingen var forud for gennemførelsen godt belyst og
debatteret i både DTF og JTU samt i dialog med klubberne og det er derfor glædeligt
efterfølgende at se en holdturnering der er vokset i antal hold – Dermed er
fastholdelsen af specielt kvinder/piger i sporten fortsat intakt. Vi ser i JTU fortsat et
stort potentiale i holdturneringen og ser netop dette område som et unikt produkt til
fastholdelse af medlemmer i en lokal tennisklub, samt til at øge klubånden og
loyaliteten for det enkelte medlem i forhold til tennisklubben. Vi vil derfor fortsat
gerne motivere til at klubberne tilmelder endnu flere klubhold i JTU’s holdturnering i
fremtiden.
Vores årlige Jyske Mesterskaber er som altid et stort tilløbsstykke – Hundredevis af
tennisspillere i alle aldre deltager på alle niveauer og fra alle dele af Jylland. Det er
glædeligt at ”JM-kulturen” lever og at der er så stor opbakning til at deltage både
indendørs og udendørs. Vi har i 2013 i lighed med tidligere år haft JM for Juniorer,
seniorer, veteraner, Play & Stay og minitennis. Samtidig er JM blevet afholdt både for
hold og individuelt. Et stort JM-show med mange involverede personer samt dygtige
værtsklubber der stiller baner, klubhus og frivillige til rådighed for disse
arrangementer. En stor tak skal lyde fra JTU’s bestyrelse til værtsklubber og frivillige
der medvirker til at JM-eventen fortsat trives og er eftertragtet af jyske tennisspillere.
En særlig tak skal lyde til turneringsarrangør Peter Sonnichsen der efter en lang
årrække i spidsen for JM-udvalget nu har valgt at trække sig tilbage og i samme
forbindelse træder ud af JTU’s bestyrelse. Tak til Peter Sonnichsen for alle de frivillige
timer du har givet tennissporten i Jylland.
Ud over vores egne Jyske Mesterskaber skal også nævnes at to jyske klubber af DTF
blev udvalgt som arrangørklubber for store landsdækkende mesterskaber. Esbjerg
Tennis Klub var værtsklub for det årlige udendørs DH-medaljespil for juniorhold og
Aarhus 1900 var værtsklub for DM for veteranhold. Begge stævner var velarrangeret
og dejligt at Dansk Tennis Forbund også bruger de jyske klubber til at være vært og
medarrangør til de store landsdækkende DM-titler. En særlig tak skal gives til alle de
frivillige klubfolk i Esbjerg og deres positive tilgang til problemløsning pga.
vejrmæssige udfordringer samt til Niels Emery som igen og igen sørger for at
veterantennis-mesterskaberne er en begivenhed som alle deltagere nyder at være
med til samt for den gode atmosfære som stævnet gennemføres i.
2013 var også året vor JTU fik ansat ny unionstræner. Adam Juel-Blicher tager sig nu
af unionstræningen og giver alle vore jyske talenter en fantastisk træning og sparring
i jagten på dygtiggørelse som tennisspiller. Vi er glade for samarbejdet med Adam og
JTU’s bestyrelse vil samtidig lykønske Adam for den fine hæder som ”Årets Juniortræner 2013” som uddeles af Dansk Tennis Forbund. Jyllands Tennis Union og Fyns
Tennis Union, hvor Adam også er unionstræner, havde sammen indstillet Adam til
netop denne pris.
En anden jyde der i 2013 opnåede en flot hædersbevisning var junior-stortalentet
Patrick Kristensen. Patrick fik Af Dansk Tennis Forbund overrakt hæderspris fra Ejner
Ulrichs Fond som gives til årets største juniortalent i Danmark. Patrick er 14 år og har
allerede vundet utallige danske mesterskaber, jyske mesterskaber og deltaget i en
række internationale turneringer. JTU ønsker Patrick al mulig held og lykke i
fremtiden.
Endnu en jyde der har gjort en stor indsats for jysk tennis er Peter Leth Andresen, der
valgte at stoppe som JTU-formand i marts 2013. Du har i mange år præget
udviklingen i tennis-Jylland med dit altid positive sind og din problem-løsende tilgang
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til nye udfordringer. Dette kombineret med dit smittende engagement har altid været
højt værdsat af alle omkring dig. JTU siger dig tak for alle dine år i tennissporten.
Nye vinde blæser for vores elskede sport og i fremtiden viser sig mange nye
udfordringer og muligheder. Ikke mindst på den politiske scene har indførelsen af den
nye skolereform. Hvad skolereformen får af betydning for tennissporten er for mange
endnu uvist. I JTU følger vi udviklingen i tæt samarbejde med DTF og DIF. Vi ser at
området er præget af store forskelligheder blandt kommunerne og endda også blandt
de enkelte skoler imellem. Det kan være vanskeligt som tennisklub at navigere i dette
farvand, men vi anmoder alle interessenter om at trække på vor viden og den erfaring
vi i JTU får i den løbende dialog vi har med alle vore medlemsklubber. Et billede der
tegner sig er at den enkelte tennisklub helst skal gøre sig synlig og aktivt forsøge at få
etableret en god kontakt og en fælles løsning med kommunen og de enkelte skoler for
denne vej at opnå fordele ved blandt andet medlemsrekruttering samt etablering af
skoletennisforløb og så videre der øger kendskabet til tennissporten i lokalområdet.
For at følge den generelle udvikling i informationssøgning har vi på JTU’s hjemmeside
lagt vores politik, mål og strategier således at disse er offentligt tilgængelige. Vi
mener at det er helt naturligt at vise hvilke mål og værdisæt vi arbejder ud fra hvilket
også vil gøre det lettere for interesserede at give input og erfaringsudveksling til at vi
fortsat kan forbedre og løfte tennissporten i den jyske region af Danmark. Samtidig
har vi i bestyrelsen ligeledes besluttet at offentliggøre referater fra vore
bestyrelsesmøder således at disse også er tilgængelige på vores hjemmeside
WWW.JTU.dk.
Af andre nye tiltag som vi i 2014 vil introducere er ATK (Alders-relaterede Trænings
Koncepter). DTF har netop udgivet en bog om dette internationale anerkendte
træningskoncept som blandt andet i stor grad gør op med tidligere tiders
træningsmetoder – I særdeleshed med hensyn til hvilke bolde man spiller med på de
forskellige udviklingstrin, antal træningstimer samt den enkelte spillers individuelle
udviklingsfaser. Et rigtig spændende område som vi i JTU håber på vil medvirke til at
endnu flere spillere får glæde af tennisspillet og at vi fortsat fostrer nye talenter også i
fremtiden.
Vi ser frem til et nyt spændende tennis-år i Jylland i tæt samarbejde med vores
hovedorganisation DTF og alle vore medlemsklubber i Jylland. Helt afgørende for
sporten er, at vi har frivillige der ønsker at bruge kostbar fritid på at forædle sporten
og motivere andre til også at bidrage. Derfor er vores vision i JTU følgende:
”At få flest mulige i Jylland til at spille tennis og hjælpe dem med at
fastholde glæden ved denne sport og bringe budskabet videre!”
JTU’s bestyrelse ser frem til et fortsat godt samarbejde med Tennis-Jylland.

John Sloth
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Turneringsudvalget
Årets indendørs mesterskaber blev som de øvrige år afviklet over 3 weekender i
januar. Seniormesterskaberne blev afviklet i Århus 1900’s tennishal på Lyseng Alle.
Juniormesterskaberne blev afviklet i Kolding, Randers og Esbjerg.
Der har været mange tilmeldinger, hvorfor vi i de store rækker har medtaget fredagen
fra kl. 16.00.
Vi er nødsaget til at benytte de store haller kraftigt, de skal helst ligge så centralt i
Jylland som muligt, og underlaget må helst ikke være for hurtigt.
Vi er sluppet for det værste vintervejr, så alle spillere har haft mulighed for at møde
frem på spillestederne.
Finalestævnet blev igen afholdt i Kolding KetcherCenter.
Finaleresultater:
Række

Vinder

Finalist

Resultat

U12 Pigesingle A

U14 Drengesingle B
U14 Drengesingle A
Herresingle Mester

Thor Due, Årh.1900
Patrick Kristensen, Skovbk.
Pierre Guerenbourg,Randers

U14 Drengesingle C
U18 Drengesingle
U12 Drengesingle
Damesingle Mester
U16 Drengesingle A

Christoffer Nørby,Årh.1900
Asger Buus And.,Skovbk.
Elmer Møller, Årh.1900
Diane Filip, Årh.1900
Tobias Lenz, Skovb.

U12 Pigedouble

Anne-Sofie Molkte-Leth/
Sofie Jansen,Skovb/Vejle

U16 Pigesingle
Herredouble Mester

Sarah Sommer, Årh.1900
Pierre Guerenb./Thomas
Krogh-Nielsen,Randers
Josefine Axelsen/Mettelise
Sejr Gad, Skovb.
Patrick Kristensen/Frederik
Dalager, Skovb.
Marcus Svendsen,Vejle/
Jonas H.Mathiasen, Esbjerg

Cecillia G. Lee,
Randers
Oscar Findal, Skovbk.
Metteline S. Gad, Skovbk
Daniel Halgaard,
Holstebro
Oliver Gunvall, Aalb.TK
Nicolas Ø.Hellsten, Esbj.
Andreas H.Pedersen,
Årh.1900
Lucas Sørensen, Hasle
Anders Bagai, Årh.1900
Jens P.Klausen, Silkeborg
Camilla Therkildsen
Christopher Wejs,
Sønderb
Rebecca Bloch
Jensen/Cecillia Lee,
Silkeb./Randers
Alexandra Sinik, Silkeb.
Christian Rievers/
Jan Lohse,Randers
Camilla S.Nørager,Vejle/
Caroline Buch, Esbj.
Simon J.Jensen/Nikolas
Hellsten, Esbj.
Mads Tagesen/
Nopa S.Holmvang,
Årh.1900
Oliver Grann-Frankild,Årh
1900/Tobias Lenz, Skovb
Frederikke H.Hansen,
Silkeborg

7/6 7/5

U16 Drengesingle B
U14 Pigesingle A
Herresingle B

Anne-Sofie Molkte-Leth,
Skovbk.
Nicolai Gerber, Haderslev
Josefine Axelsen, Skovbk.
Jes Harfeld, Skovbk.

U14 Pigedouble
U14 Drengedouble
U12 Drengedouble
U16 Drengedouble
U14 Pigesingle B

Christopher Wejs,Sønderb/
Chr.Bjerrehus, Skovb.
Stinne Kirk,Silkeborg
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6/4 6/0
6/4 6/4
6/4 6/3
6/2 6/4
6/3 6/1
7/6 7/5
6/0
6/4
6/0
6/3
6/4

6/0
4/6 10/8
6/1
rtd.
6/2

7/5 4/6 10/8
6/0 6/4
6/3 6/2
6/2 6/0
6/3 6/4
6/3 6/1
26 7/6 10/6
6/4 6/4
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Glade jyske mestre og finalister ved finalestævnet i Kolding

Årets udendørs mesterskaber blev spillet i Kolding, Hjørring og HEI, Århus.
Vejret var igen med Jysk tennis og spillerne. Det var atter et vejr, der kunne betegnes
som hedebølge. U16 og U18 spillede i Kolding sammen med seniorerne. U12 spillede i
HEI Tennis og U14 spillede i på Hjørrings dejlige anlæg.
Finalestævnet blev denne gang spillet i Himmerland på den meget aktive klub Aars
Tennis Klubs baner. Aars Tennis Klub fyldte 100 år. Også finalerne blev afviklet i
strålende sommervejr. Så mange tilskuere var mødt op til tennis denne dag.
I sommerferien var Aars endvidere vært ved de danske veteranmesterskaber.
Række

Vinder

Finalist

Resultat

Herresingle Mester
Herresingle A
Herresingle B
U14 Drengesingle C

Andreas Molkte-Leth,Skovb
Mikkel Østergaard,Aalb.Ø
Laurids Hansen, Erritsø
Mads Henningsen, Aars

6/4
7/5
6/4
6/1

6/4
6/0
6/2
5/7 10/6

U12 Drengesingle B
Damesingle Mester
U14 Drengesingle A
U18 Drengesingle
U14 Pigesingle A
U12 Pigesingle A
U16 Drengesingle B
U16 Drengesingle A
U16 Pigesingle A

Anders Grinderslev, Esbj.
Tobias Lentz,Skovb.
Jes Harfeld, Skovb.
Anders Palsgaard Gorritzen,
Randers
Carl-Emil Johansen, Skanderb
Cindie Andersen, Esbj.
Thomas Støttrup, Vejle
Andreas Wejs, Sønderborg
Josefine Axelsen, Skovb.
Anne-Sofie Molkte-Leth, Skovb
Daniel Pedersen, Haderslev
Tobias Lentz, Skovb.
Sarah Sommer, Årh.1900

6/0
2/6
6/0
7/6
6/2
6/3
6/3
6/4
7/6

6/2
6/3 6/4
6/1
6/4
6/2
6/3
6/4
6/1
6/3

U12 Drengesingle A

Elmer Møller, Årh.1900

Anders Simoni, Aars
Amina Hadzic, Esbj.
August Bloch Münster, Esbj.
Michael V.Jensen, Esb j.
Metteline Sejr Gad
Cecillia G.Lee, Randers
Andreas Alkemade, Vejle
Christopher Wejs, Sønderb.
Christine Henningsen,
Hjørring
Noah S. Holmvang, Årh.1900
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Herredouble Mester
U14
U14
U12
U14

Drengesingle B
Pigesingle B
Pigesingle B
Drengedouble

U12 Drengedouble
U16 Drengedouble
U14 Pigedouble
U12 Pigedouble

Andreas Molkte-Leth/Oliver
Abildsted, Skovb.
Chr. Andersen, Sønderb.
Sissel Esbensen, Sønderb.
Mathilde A. Lundegaard,Skanderb
Th.Støttrup/Philip Hyldedal,
Vejle/Kolding
Elmer Møller/Noah Holmvang,
Årh.1900
Christ.Wejs, Sønderb./
Chr. Bjerrehus, Skovb.
Nadia Tørnes Andersen, Kolding/
Dzenana Hadcic, Esbj.
Anne-Sophie Molkte-Leth,Skovb./
Sofie Jansen, Vejle

Niels Dam, Årh.1900/Andreas
Wejs, Sønderb.
Johannes Bruun, Årh.1900
Sofie Landbo, Skive
Camilla Buch, Esxbjerg
Chr.Elkhauge/Frederik
Skriver, Årh.1900
Mads Tagesen, Årh.1900/
Jakob Guldmann, Skovb.
Benj.Bundgaard/
Kristian Uldbjerg, Skovb.
Laura Pedersen,Skovb./
Katinka Nielsen, Randers
Rebecca Bloch Jensen/
Cecillia Lee, Randers

6/3 6/3
1/6
5/7
6/1
6/4

6/3 10/5
6/2 15/13
6/2
7/5

6/2 6/3
4/6 7/6 10/7
6/4 7/6
6/1 6/7 11/9

Sommerstemning fra Aars Tennisklub under JM finalerne

I JTU synes vi, at der er for få ungdomsspillere i alle aldre, der deltager i turneringer.
Det er vores plan, at sætte kræfter ind på, at vi bliver mange flere fremover. Vi vil
fortsat gøre en indsats for at få mange børn interesseret i ”tennis U10”. Det vil
naturligvis kræve en indsats fra både JTU og de jyske klubber. vi er allerede godt i
gang med at lave stævner for de helt unge. Vinterens første minitennisstævne blev
afholdt i Hadsten. Det blev en kæmpesucces med 70 deltagere.

- 13 -

JTU GENERALFORSAMLING 2014

JTU har mange år med hjælp fra vores boldsponsor HEAD bakket op omkring om
afholdelse af indendørs stævner og turneringer i Jylland ved at give tilskud i form af
bolde og præmier til de turneringsafholdende klubber
Til slut vil jeg takke de mange klubber, der hjælper med at udbyde og afholde
turneringer for de unge tennisspillere. Tak til de mange ildsjæle, som igen og igen
stiller op, når klub og union kalder.
Uden disse ildsjæles hjælp ville det være meget vanskeligt, at gennemføre de mange
aktiviteter til gavn for de unge og Jyllands tennisfremtid.

Peter Sonnichsen
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JM Veteraner
JM Veteraner blev i 2013 afviklet i henholdsvis Århus 1900 (indendørs) og Horsens
(udendørs). Mesterskaberne afvikles typisk over en weekend, så der er normalt ”fuldt
program” og en del kampe for de spillere der er så ”heldige” (eller dygtige) at spille
sig frem til finaler i 2-3 rækker. Men omvendt så gør rutinen jo at man løber ”de
rigtige meter”, så på trods af ømme ben, dårlige tennisalbuer, slidgigt og andre
småting, så er humøret altid højt til disse mesterskaber. Den gode stemning fylder
mest, selvom det naturligvis gælder om at vinde ☺
Deltagerfeltet til JM for veteraner har i nogle år ligget stabilt, således tæt på 90
deltagere indendørs, mens der udendørs ”kun” er omkring 60 deltagere. JTU har
bestemt en målsætning om at få flere deltagere med – specielt til JM Udendørs. I 2014
afvikles JM for veteraner således i Århus både indendørs og udendørs – i henholdsvis
Århus 1900 og ALTS. Så vi krydser fingre for stor deltagelse til begge arrangementer.

Fakta om JM Veteraner 2013:
Deltagere indendørs:
Deltagere udendørs:

85
60

Jyske Mestre 2013:
Indendørs:
Række: Finalister (vinder nævnt først):
Lars Elkjær (Randers)
HS 40
Jacob Bagai (Århus 1900)
Jens Lonka (Randers)
HS 45
Lars Lynge (Risskov)
Erik Eibye (Risskov)
HS 50
Erik Sejersen (ALTS)
Anders Barfod (Brabrand)
HS 55
Thorkild Bisgaard (ALTS)
Claus Pedersen (Århus 1900)
HS 60
Flemming Sørensen (Vejle)
Einar From (ALTS)
HS 65
Christian Arenbrandt (Fredericia)
Thyge Christensen (Brabrand)
HS 70
Max Bendixen (Århus 1900)
Helle Nisted (Stautrup)
DS 40
Birgitte M. Berg (Århus 1900)
Lisbeth Nielsen (Viborg)
DS 50
Merete Andersen (Risskov)
Nina Løchte, Henriette Malcom Løvborg (Silkeborg)
DD 40
Birgitte M. Berg (Århus 1900), Helle Nisted (Stautrup)
Tina Bagai, Anni Michelsen (Risskov)
DD 50
Lone Dall, Merete Andersen (Risskov)
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Resultat:
62 64
60 62
76 75
76 26 (1210)
64 64
61 62
36 60 (10-4)
64 67 (11-9)
62 64
62 75
76 36 (10-7)
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DD 55
HD 40
HD 50
HD 55
HD 65
MD
35/40
MD
45/50
MD
55/60

Birgit Skovgaard (ALTS), Dorte Popenda (Å.1900)
Conni Kassow, Lise Jakobsen (Skagen)
Lars Elkjær (Randers), Jacob Bagai (Århus 1900)
Søren Laursen, Poul V. B. Pedersen (Århus 1900)
Erik Sejersen (ALTS), Anders Lange (Risskov)
Anders Barfod, Jochim Kempe (Brabrand)
Morten Thomsen, Jørn Harder (Århus 1900)
Flemming Jørgensen (Vejle), Christian Arenbrandt
(Fredericia)
Niels Emery, Erik Bredahl (Aalborg TK)
Viggo Holm (Århus 1900), H.P. Mortensen (AGF)
Jacob Bagai (Århus 1900), Tina Bagai (Risskov)
Helle Nisted, Mick Salling (Stautrup)
Asger Gade, Anni Michelsen (Risskov)
Anders Lange, Merete Andersen (Risskov)
Erik Segel, Kirsten Hermansen (Risskov)
Birgit Skovgaard, Børge Guldbrandt (ALTS)

Udendørs:
Række:
HS 40
HS 45
HS 50
HS 55
HS 60
HS 65
DS 45, 50
DS 55, 60
DD 45, 50
DD 55, 60
HD 40, 45
HD 50, 55
HD 60, 65
MD 40/45
45/50

Finalister (vinder nævnt først):
Jan Christoffersen (Århus 1900)
Jacob Bagai (Århus 1900)
Bjørn De Place (Hornslet)
Lars Lynge (Risskov)
Erik Eibye (Risskov)
Jens Lonka (Randers)
Torkild Bisgaard (ALTS)
Steffen Storgaard (Risskov)
Erik Segel (Risskov)
Einar From (ALTS)
Christian Arenbrandt (Erritsø)
Kaj Kjær Nielsen (Horsens)
Susanne Wiese (Randers)
Birgitte M. Berg (AGF)
Anni Michelsen (Risskov)
Lisbeth Nielsen (Viborg)
Anni Michelsen (Risskov), Tina Bagai (ALTS)
Susanne Weise (Randers), Birgitte Berg (AGF)
Birgit Skovgaard (ALTS), Dorte Popenda (Å1900)
Inge L. Hansen (ALTS), Kirsten Hermansen (Risskov)
Jacob Bagai (Århus 1900), Leif Nielsen (ALTS)
Jan Christoffersen (Århus 1900), Lars Lynge (Risskov)
Erik Eibye (Risskov), Lars Knudsen (Risskov)
Jens Lonka (Randers), Lasse Kaae (Randers)
Erik Segel (Risskov), Einar From (ALTS)
Christian Nissen (Viborg), Mads Jensen (Nykøbing Mors)
Jacob Bagai (Århus 1900), Tina Bagai (ALTS)
Erik Eibye (Risskov), Birgitte M. Berg (AGF)
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62 62
62 64
75 64
62 63
62 61
61 61
64 64
63 26 (10-3)

Resultat:
64 61
76 46 (10-4)
62 60
62 61
26 23 rtd.
62 63
64 26 (10-5)
75 26 (10-7)
61 64
64 62
76 76
62 63
64 61
75 64
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MD 50/55
Erik Segel (Risskov), Kirsten Hermansen (Risskov)
55/60, 60/65 Einar From (ALTS), Birgit Skovgaard (ALTS)

Wo.

Slutteligt skal der lyde en stor tak til Troels Klausen/Århus 1900 Tennis og Kaj Kjær
Nielsen/Horsens Tennisklub for flot værtskab af henholdsvis JM Indendørs og JM
Udendørs 2013. Endvidere tak til Niels Emery og Erik Segel for rutineret assistance i
forbindelse med programlægning, seedninger og andet praktisk i forbindelse med
mesterskaberne.
Flere af Dansk Tennis Forbunds arrangementer afviklet i Jylland i 2013:
I 2013 var Aars Tennisklub på allerflotteste vis vært for Danske Mesterskaber for
Veteraner. Mesterskaberne er omtalt i Dansk Tennis Forbunds årsberetning, men er
her medtaget for at anerkende at en jysk klub igen på meget flot vis var vært for et af
DTFs arrangementer. Århus 1900 Tennis dannede rammerne for slutspillet for
Veteranhold – så på alle måder var Jylland stærkt placeret på det danske tennis
veteran landkort i 2013.

Lars Elkjær
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JM Minitennis og JM Play & Stay
JM Play & Stay og JM Minitennis: Som en årlig tradition afvikles der både Jyske
Mesterskaber i Minitennis (indendørs) og Play & Stay (udendørs). Disse mesterskaber
er mest målrettet de knapt så øvede turneringsspillere. Det er en fornøjelse at se
lysten, engagementet og glæden ved tennis. Mange deltagere får nogle af deres første
turneringserfaringer ved disse mesterskaber og vi forsøger fra JTUs side at skabe gode
og hyggelige rammer. JM Minitennis afvikles via indledende runder – i 2013 i Randers
og Esbjerg. Dernæst et finalestævne i Esbjerg. JM Play & Stay afvikles via et stævne –
i 2013 i Randers. Stævnerne varsles i god tid på JTUs hjemmeside, så der er ingen
undskyldning for ikke at kunne planlægge at sætte de vigtige krydser i børnenes
”tennis kalender”. Det er vitalt at vi (JTU, klubber, trænere, forældre) er med til at
sikre børn og unge gode turneringsoplevelser, når de deltager i deres første stævner.
Der skal lyde en stor tak til de klubber, klubledere og forældre som gav et nap med i
2013.
Nedenfor er der fakta om stævnerne i 2013:
JM Minitennis:
JM Play & Stay:

83 deltagere
45 deltagere

Jyske Mestre og sølvvindere – Minitennis:
U10 piger:
1. Victoria Andersen, Randers
2. Sofie Kirk, Silkeborg
U10 drenge:
1. Richard Biagiotti, Kolding
2. Luka Stojanovic, Silkeborg
U12 piger:
1. Liv R. Johansen, Kolding
2. Ida B. Løvbjerg, Århus 1900
U12 drenge:
1. Gustav Andersen, Randers
2. Kristian Asgreen, Kolding
U14 Piger:
1. Cathrine Chröis, Viborg
2. Nanna Olsen, Esbjerg
U14 drenge:
1. Mads Henningsen, Aars
2. Oscar Christensen, Århus 1900
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Jyske Mestre og sølvvindere – Play & Stay:
U10 piger:
1. Charlotte Kehler, Kolding
2. Victoria Andersen, Randers
U10 drenge:
1. Julius Sejr Gad, Skovbakken
2. Julius Kostopoulos, Skovbakken
U12 piger:
1. Liv Johansen, Kolding
2. Martine Kibangula, Randers
U12 drenge:
1. Gustav Andersen, Randers
2. Kristian Asgreen, Kolding
U14 Piger:
1. Marianne Lentz, Silkeborg
2. Cathrine Anthony Chröis, Viborg
U14 drenge:
1. Anders Palsgaard, Randers
2. Aksel Leivdal Kristensen, Sønderborg
JTU kan kun opfordre til at klubberne arrangerer minitennis- og Play & Stay stævner
såvel indendørs som udendørs. Det er utroligt vigtigt for fastholdelse af de nye
juniorer, at vi kan tilbyde dem muligheden for at deltage i stævner. Er man ikke selv
arrangørklub, så kan man støtte op om andre stævner og sikre god deltagelse og ikke
mindst gode oplevelser for klubbens juniorer. Derfor: Lav fællesture, fyld bilerne op og
gør det til en tradition at tage til stævner i samlet flok. Som et konkret samarbejde
imellem flere klubber i et område kan nævnes ”Østjyllands Minitennis Tour”, der så
dagens lys i efteråret 2013 – et samarbejde mellem Silkeborg, Hammel, Hadsten og
Randers. Første stævne blev afviklet i november 2013 – med mere end 70 deltagere!
Utrolig flot opbakning og rigtig mange ”nye spillere” fik deres første stævne erfaring
på allerbedste vis.
På billedet nedenfor ses glade deltagere fra Østjyllands Minitennis Tour i Hadsten.
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Lars Elkjær

- 20 -

JTU GENERALFORSAMLING 2014

Klubudviklings- & Breddeområdet
Beretning Klubudviklings- og Breddeområdet 2013
Klubudviklings- og breddeområdet har igennem mange år haft meget høj prioritet i
JTU-regi, således ikke mindst med prioriteringen af at have en fuldtids aktivitets- og
klubudviklingskonsulent ansat i det jyske. Dette har også betydet at der igennem
årene er kommet flere og nye tiltag til - 2013 blev således et godt ”mix” af velkendte
aktiviteter suppleret af et par nye tiltag. I overskrifter favner JTUs område indenfor
dette felt meget bredt og nedenfor er nogle af de nye og prioriterede tiltag
fremhævet, mens alle øvrige tiltag og aktiviteter er nævnt i punktform efterfølgende:
Nye klubber i JTU-regi:
I 2012 startede Dansk Tennis Forbund og unionerne en offensiv indsats med
rekruttering af nye klubber. Kontingentstrukturen blev ændret primo 2013 som et led i
denne satsning, hvor man tilgodeser mindre og mellemstore klubber med et lavere
kontingent – suppleret med at mange af vores tilbud netop er målrettet mindre og
mellemstore klubber. Således har man i Jyllands Tennis Union via konsulent Lars
Elkjær haft meget stor succes med rekruttering af nye klubber – i 2012 blev det til 30
nye klubber, mens det i 2013 er blevet til yderligere 17 nye klubber i JTU-regi. Med
andre ord 47 nye klubber i vores union siden slutningen af 2011. Meget imponerende
– JTU ønsker alle nye klubber ”velkommen” og håber at se mange af klubbernes
ledere, trænere og medlemmer til nogle af alle vores tilbud og aktiviteter.
JTU Tøsetræf:
Se separat indlæg i slutningen af Klubudviklings- og Breddeområdets beretning.
JTU Motionisttræf:
Som et af de helt oplagte tilbud til alle JTU klubbers ”menige medlemmer” så har JTU
satset noget på at arrangere JTU Motionisttræf rundt om i jyske klubber. Setup er
ganske simpelt – det handler om at mødes, have nogle hyggelige timer på og udenfor
tennisbanen, møde ildsjæle/spillere fra andre klubber, etc.. JTU har i løbet af 2013
afholdt arrangementer i Nordborg, Randers, Sønderborg, Fjerritslev og Ribe, mens det
i indendørs 2013-14 bliver til arrangementer i Hjørring, Sønderborg, Skive og muligvis
et sted mere. Med andre ord en 8-10 arrangementer årligt, hvor klubbernes
medlemmer helt gratis kan møde op til doublehygge, forplejning og JTU-hygge.
Regions- og klubsamarbejdsmøder:
Jyllands Tennis Union afholder fortsat 2 årlige møder for klubberne rundt om i det
jyske. Således forårets 12 klubsamarbejdsmøder i de ”lokale områder” og efterårets 4
regionsmøder i de lidt større områder. Møderne er fortsat godt besøgt, der kommer
hele tiden nye klubber og nye ildsjæle med til møderne. Møderne giver god
erfaringsudveksling imellem klubberne, men er også JTUs mulighed for at sikre en god
og tæt dialog med alle jyske klubber. Således er mange aktiviteter og tiltag lanceret
som en direkte udløber af ideer og drøftelser på møderne. Derudover er der også
mange klubber, der får rigtig gode ideer til nye tiltag eller justering af nuværende
tilbud via input fra andre klubber. Med andre ord – deltag i møderne og vær med til at
sætte dit præg på udviklingen af jysk tennis! ☺
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JTUs øvrige tilbud til klubberne indenfor klubudviklings- og breddeområdet:
• JTU ambassadørbesøg – mere end 20 klubber fik besøg
• JTU banekurser – mere end 15 kursister fra 10 forskellige klubber
• JTU Tyrkiet Camp i oktober måned – omkring 35 glade deltagere
• JTU Nyhedsbrev – mere end 1250 brugere får nyhedsbrevet ca. 1 gang om
måneden
• Minitennis stævner annonceret via hjemmesiden
• Play & Stay stævner annonceret via hjemmesiden
• Øvrige turneringstilbud og træf for senior og junior ”motionister”
JTU klubbers brug af DTF tilbud: En del af JTUs budskab på klubsamarbejds- og
regionsmøder er naturligvis også at udbrede kendskabet til den store vifte af DTF
tilbud og aktiviteter. Derfor er det meget glædeligt at se at mange jyske klubber gør
flittigt brug af tilbuddene. Således har en række jyske klubber haft stor glæde af
deltagelse i Nationalt Tennisseminar, Trænerkurser, DTF Cup, Sommerskoler eller
DTFs nye satsninger Tennissportens Dag samt Voksenintroduktion. Man kan læse
meget mere om alle DTFs tilbud på DTFs hjemmeside eller i Årsberetningen fra DTF.
En stor tak til….
En række af ovenstående aktiviteter og tiltag kunne naturligvis slet ikke realiseres hvis
JTUs klubber ikke stod parat med faciliteter, ildsjæle, ledere og opbakning. På vegne
af JTU vil konsulent Lars Elkjær samt JTUs bestyrelse gerne sige tak for den parathed
som Lars møder i klubberne rundt omkring.
Derfor skal der lyde en stor tak til de klubber der i løbet af 2013 har været tovholder
på nogle af ovenstående arrangementer.
Slutteligt skal der også lyde en stor tak til JTUs ambassadører samt de jyske DTF
klubkonsulenter.

Morten Riisgaard-Dam og Lars Elkjær
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Tøsetennis:
Med den nye holdstrukturs opdeling i rene dame- og herrehold samt lige mange af
hver i mix blev der dannet gode rammer for at fremme kvindetennis i Danmark.
JTU skønnede dog, at der skulle gøres en særlig indsats for at få flere kvinder til at
spille tennis og fremme deres lyst til at stille op i holdkonkurrencer.
Derfor startede vi ud med at arrangere Damedouble-stævner i Jylland i samarbejde
med den klub, hvor stævnet fandt sted. Det var i HEI den 26. maj og i Kolding
Tennisklub den 25. august 2013.
TØSETRÆFFENE blev lagt på søndage og varede fra kl. 9 – 16, inklusive morgenkaffe
og frokost samt undervisning i doubletaktik. Det var diplomtræner Birgit Brink Lund,
som sørgede for undervisningen, og Tøse-træffene blev en succes!
Der afholdes to indendørs damedouble stævner, den 2. februar 2014 i Kolding
Tennisklub og den 4. april i Skovbakken. Se: http://jtu.dk/Calendar.aspx
Vi vil fortsætte med at arrangere udendørs damedouble-stævner i 2014, og to er
allerede planlagt, den 10. maj i Hadsten samt den 31. august i HEI og hvis andre
klubber måtte ønske at være vært for lignende damedouble-stævner, vil JTU gerne
være med.
En ting, som virkeligt ville kunne fremme kvindetennis i Danmark ville være, at de
enkelte klubber afsatte baner i to timer pr. uge til damerne i klubben, det kunne
f.eks. være søndag formiddag kl. 9 – 11 og så kalde det ”Søndagsdamerne” – i lighed
med, at der f.eks. er ”Lørdagsmændene” om lørdagen fra kl. 8 – 10!

Ann Hansen
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Ungdomsudvalget
UU-2013
Unionstræningen:
I 2013 har UU fokuseret på at udvide antallet af spillere i unionstræningen i forhold til
2012. Vi har haft 40 spillere med mod 20 spillere i 2012. Spillerne har været opdelt
efter alder og styrke, og blev udvalgt efter en stor samling i Århus 1900 i januar
(u.10-14)
Ambitionen var at få laget lige under de bedste i Jylland hævet, så de kan presse de
bedste mere. Det skulle gerne give alle spillerne ekstra lyst til at træne hårdt.
Vi har haft fokus på spillernes fysik, og havde i den forbindelse 2 samlinger med Kim
Lykke, som er Idrætsfysioterapeut på Klinik For Fysioterapi, uddannet Diplomtræner
og underviser også nye tennis trænere. I forhold til det mentale og taktiske så har
Adam overværet, så mange spillere så muligt til Gudenå cup, hvor der også var
morgentræning. Adam var coach for spillerne før og efter deres kampe.
Kommunikationen i forbindelse med Unionstræningen har været varetaget af
ungdomsudvalget og planlægningen har trukket godt på ressourcerne, da der er
dobbelt så mange deltagere som i det forgangne år. Vi har sendt indbydelser ud til
hver gang og styret tilmelding og afbud.
Adam Juel Blicher startede som Unionstræner i 2013 og jeg vil gerne sige en stor tak
til Adam for indsatsen og engagementet. Adam tog også titlen som årets junior træner
- og STORT tillykke herfra. Derudover er Adam startet på Diplomtræner uddannelsen,
så det bliver spændende at følge med i udviklingen og træningen i 2014.
I slutningen af 2013 har ungdomsudvalget haft møde med trænere fra nogle af
klubberne, vi har i den forbindelse lavet om i vores struktur for unionstræningen om
og tager yngre spillere med i unionstræningen i 2014. (u.9-13) der kommer lidt mere
træning i 2014 end 2013 og antallet at spillere er ca. det samme. Da vi udvider
træning i 2014 er Mark Frøslev Unionstræner for u.13, og Adam er Unionstræner for
u.9 og u.11.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de klubber, som har stillet faciliteter til
rådighed til udviklingen af de jyske talenter, samt de frivillige forældre, som støtter op
med planlægning, madlavning og overnatter sammen med børnene under
samlingerne.
Bobler camps:
Boblercamps var et nyt tiltag i 2013. Ungdomsudvalget vil gerne spotte yngre spillere
tidligere, så der har været fri tilmelding til Boblercamps - og vi må sige vi blev
overrasket. Vi har holdt 2 camps i 2013 og på den sidste i september kom der 27
dejlige unger, så vi måtte skaffe ekstra trænere. Her skal lyde en stor tak til de
frivillige forældre der har hjulpet med at sikre lidt spiseligt til trænere og børn.

- 24 -

JTU GENERALFORSAMLING 2014

SEB Unionsrunden:
Unionsfinalen blev i år afholdt i Silkeborg på et helt nyt og flot anlæg.
Ungdomsudvalget agerede turneringsleder. Stor tak til Silkeborg og hjælpere for dette
arrangement.
SEB Tennis camp:
DTF har i samarbejde med JTU afholdt 3 SEB tennis camps for spillere i alderen U10U14 udvalgt af DTF. SEB tenniscamps er kendte for et godt højt niveau i træningen og
at det også har et socialt aspekt, og derfor har de fået stor ros fra deltagerne, som
alle håber de igen kan komme af sted i 2014 - stor tak til SEB, trænere og specielt
Simon Verner der trådte til og gjorde det muligt.
STORT TAK til mine 2 kollegaer i ungdomsudvalget, Troels Klausen og Anders
Kristensen, samt alle jer andre der har givet en hjælpende hånd i 2013 - uden jer var
det ikke muligt ;-)

Lone Tørnes Andersen

- 25 -

JTU GENERALFORSAMLING 2014

Holdturnering
Beretning Holdturnering 2013:
Dansk Tennis Forbund delte med virkning fra udendørs 2013 senior og junior divisions
rækkerne op i rene herre og dame rækker. Jyllands Tennis Union valgte at følge denne
nationale og internationale udvikling i tennissporten. Dermed sikrer vi i JTU en rød
tråd i tennisstrukturen på nationalt plan og regionalt plan hvor mange klubber i Jylland
jo er repræsenteret i begge interessezoner.
Forud for ændringen lavede vi i JTU en grundig undersøgelse af sagen ved blandt
andet at invitere klubber til at melde ind hvilke fordele og ulemper man så i denne nye
struktur. Emnet var samtidig med på dagsordenen og til drøftelse ved alle klubmøder
hvor ca. 50 klubber deltog. Tilbagemeldingerne og argumenterne for og imod var
meget forskellige, men overvejende har der været stemning for at dele holdene,
specielt hvis DTF valgte at gøre dette. JTU valgte desuden at sende vores forventede
opdeling af holdene i ”høring” hos vores klubber. De efterfølgende kommentarer var
ligeledes af meget forskellig karakter, men overvejende for en deling. Samlet set
brugte vi summen af alle disse inputs til at træffe den endelige beslutning om at følge
DTF og dermed dele alle hold i vores holdturnering i herrer og damehold. Samtidig
etablerede vi en ny mix-række for stadig at give klubberne mulighed for at stille hold
med både herrer og damer. I forlængelse af ovennævnte drøftelser og inputs fra
medlemmer og klubber besluttede vi at alle veteran-rækker skulle fortsætte uændret
– altså med mixede hold.
Vi valgte i holdturneringsudvalget at tilbyde det første år gratis for alle damehold
samtidig med at JTU’s bestyrelse søsatte projekt ”Tøsetennis” med Ann Hansen fra
HEI Tennisklub i spidsen, med fokus på at samle kvinder/piger i tennismiljøer og
således fortsat motivere til at spille tennis i turneringsregi.
Vigtigt var det at implementeringen af den nye opdelte struktur sikrede succes og
netop medvirkede til at flere får glæde af tennisspillet og tennismiljøet i de enkelte
klubber og naturligvis her i vores region i det jyske. Vi valgte for få år siden at opdele
juniorrækkerne i rene drenge og pigehold hvilket efterfølgende viste sig at være en
succes - Dette er heldigvis også lykkes her i det første år (2013) med seniorholdende!
Ser vi på antallet af holdfordelingen i senior-holdturneringen, kan vi konstatere en
stigning i på hele 27 % til i alt 120 seniorhold. Dette signalerer at fastholdelsen af
kvindelige turneringsspillere er intakt og dermed er der særdeles god grobund for en
fortsat positiv udvikling i særdeleshed også med inspiration og hjælpe fra projektet
”Tøsetennis”.
Det samlede antal hold i JTU’s holdturnering er steget med 7 %. Vi ser et fald på 8 % i
antal juniorhold og vi kan se at det er junior-jyllandsserie-holdende der er tilbagegang
på. Vi har derfor undersøgt disse rækker nøjere. Der viser sig ud fra vore
undersøgelser et stort behov for at etablere de bedste juniorhold som ”to-mands-hold”
ligesom på regionsholdene for at det er muligt for de deltagende klubber at stille et
fuldtalligt og stærkt hold på spil-terminerne. Det er tilsyneladende vanskeligt at have
en kritisk masse til junior- jyllandsserierne med de nuværende fire-mands-hold i
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klubberne og samtidig har der generelt været utilfredshed i klubberne med at det har
været muligt at blande piger og drenge i netop disse jyllandsserie-rækker. Vores plan
er derfor i 2014 at gennemføre en ændring på dette punkt og udbyde juniorjyllandsserierne fra U12 til U18 som to-mandshold og samtidig gøre disse rækker til
rene pige- og drengehold samt at fjerne U17-dispensationen.
Antallet af veteranhold ligger meget stabilt på nuværende niveau, som vi forventer
også vil præge fremtiden. Der er god opbakning til holdturneringen og klubber og
medlemmer melder generelt om tilfredshed med turneringsformen hvor tennis
sæsonen er opdelt i en indledende pulje inden sommerferien og et slutspil efter
sommerferien. I 2014 planlægger vi at ændre veteran-holdturneringen således at
aldersintervallerne starter med +40 år for både herrer og damer efterfulgt af +50,
+60 og +70 år. Dette stiller herrer og damer helt lige aldersmæssigt, samtidig med at
det harmonerer fuldt ud med den overordnede struktur på international veterantennis
i landende omkring os, Tyskland, Norge, Sverige etc.
Vi har ud over ovennævnte nye tiltag på senior- og juniorsiden også i 2013
gennemført en kosmetisk ændring i senior-holdturneringen ved at ændre navnet
”kvalifikationsrækken” til Serie 1 og vice versa i de underliggende rækker Serie 2, 3
og 4. Dette blot for at vise en bedre sammenhæng rækkerne imellem.
I JTU’s holdturneringsudvalg er som altid meget opmærksomme på geografi når der
etableres puljer – særligt i de åbne rækker og vi kan konstatere at klubberne melder
om stor tilfredshed med at nogle puljer opererer med ude- og hjemmekampe når
geografien ikke tillader en stor pulje med mange hold grundet uacceptable store
kørselsafstande.
Vi håber på at alle disse nye initiativer generelt har medvirket til at mange flere
tennisspillere får endnu mere ud af at tennislivet i Jylland og har skabt gode sociale
relationer mellem klubber og aktive udøvere. Samtidig med de nye initiativer følger vi
i holdturneringsudvalget hele tiden med i den overordnede udvikling og nye tendenser
i vores omverden. JTU vil løbende følge denne trend og hele tiden forsøge at bidrage
med nye ideer, initiativer og aktiviteter, der til sammen vil understøtte og forhåbentlig
udvikle tennissporten for alle med så mange gode og attraktive tilbud som muligt.
Dermed sikrer vi at alle vore tennisentusiaster i Jylland kan vælge netop den/de
aktivitet/-er der passer til den enkeltes ønsker og behov.
I JTU’s holdturneringsudvalg vil vi takke klubberne for at have medvirket til at
gennemføre nye ændringer til vores elskede sport og modtaget alle de nye initiativer
med positivitet og optimisme.
Vi håber på at den positive udvikling i holdturneringen fortsætter og at vi alle (JTU,
klubber, trænere, frivillige) motiverer så mange som muligt til at spille
turneringstennis og holdtennis, da vi mener at det øger glæden ved spillet samt
medvirker til at fastholde medlemmer og måske endda også på længere sigt fostrer
nye ildsjæle der kan give tennissporten den frivillige hjælp og støtte som sporten også
har brug for i fremtiden.
Vi ser frem til et nyt spændende tennis-år i Jylland i tæt samarbejde med vores
hovedorganisation DTF og alle vore medlemsklubber i Jylland.
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Nedenfor ses udviklingen i antal hold i holdturneringen i JTU. Oversigt over deltagende
hold 2010-2013:

Junior
Veteran
Senior
I alt

2010
71
72
114
257

2011
89
66
106
261

John Sloth
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2012
89
69
94
252

2013
82
68
120
270
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Jyllands Tennis Union

Regnskab 2013
Budget 2014
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INDTÆGTER

REGNSKAB
2012

BUDGET
2013

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

Kontingent

366

366

334

352

Sponsorer

160

160

160

160

27

27

22

23

553

553

516

535

Andre
Indtægter i alt

UDGIFTER
Bestyrelse

REGNSKAB
2012

BUDGET
2013

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

75

68

67

65

Sekretariat

158

151

134

147

Holdturnering

(68)

(71)

(80)

(80)

Jysk Mesterskab – indendørs

(6)

(7)

4

4

Jysk Mesterskab – udendørs

(46)

(48)

(52)

(52)

65

82

43

82

7

65

40

55

(5)

(5)

(7)

(5)

Seniorudvalg

1

1

3

3

Generalforsamling – DTF

2

2

2

3

Generalforsamling – JTU

8

9

9

10

Hjemmeside – drift

0

2

1

2

Projekt Klubudvikling

378

318

316

323

Udgifter i alt

569

567

480

557

-16

-14

36

-22

Ungdomsudvalg
Breddeudvalg
Minitennisudvalg

Resultat
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BALANCE PR. 31. december 2013

Aktiver:
Bankindestående ..................................................................................... kr.
Tilgodehavender ...................................................................................... kr.
Aktier/obligationer ................................................................................... kr.

484.865,83
63.776,39
637.483,48

Aktiver i alt ........................................................................................... Kr.

1.186.125,70

Passiver:
Skyldige omkostninger ............................................................................. kr.
Egenkapital
Primo
Årets overskud

kr. 997.074,09
kr. 36.615,86

152.435,75

......................................... kr.

1.033.689,95

Passiver i alt ......................................................................................... kr.

1.186.125,70

Foranstående regnskab har vi revideret Århus den 4. februar 2014

Bjarne Aaen

Henrik Aaen

John Sloth

Henning Damsgaard

Morten Riisgaard-Dam

Lone Tørnes Andersen

Peter Sonnichsen

Ann Hansen

I bestyrelsen
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BESTYRELSE
Bestyrelsesmøder

REGNSKAB
2012

BUDGET
2013

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

42

42

35

37

9

5

9

5

12

8

13

10

Telefon

6

8

8

8

Diverse

6

5

2

5

75

68

67

65

Møder DTF og unioner
Repræsentation / gaver

Bestyrelse i alt

SEKRETARIAT

REGNSKAB
2012

BUDGET
2013

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

Husleje

24

24

24

24

Løn incl. Feriepenge - regulering

86

80

77

100

2

2

3

3

11

11

1

4

Porto

5

5

4

5

Telefon

3

3

3

3

Tryksager

-

-

-

-

Bogføring

18

18

18

-

Diverse nyanskaffelser

6

5

2

5

Licenser

3

3

2

3

158

151

134

147

Kopimaskine/EDB
Kontorartikler

Sekretariat i alt

BREDDEUDVALG

REGNSKAB
2012

BUDGET
2013

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

Møder og administration

9

8

8

8

Klubkonsulenter

1

4

4

4

Projekt Tennisambassadører

7

15

8

10

(10)

38

20

33

7

65

40

55

Nye aktiviteter
Breddetennisudvalg i alt
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PROJEKT KLUBUDVIKLING
Løn incl. Feriepenge - regulering
Kørsel og transport
Tilskud DIF/DTF
Møder / tlf.
Projekt Klubudvikling i alt

HJEMMESIDE – DRIFT

REGNSKAB
2012

BUDGET
2013

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

437

377

378

385

44

44

36

36

(134)

(134)

(132)

(132)

31

31

34

34

378

318

316

323

REGNSKAB
2012

BUDGET
2013

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

Driftsomkostninger

-

2

1

2

Bannerreklamer

-

-

-

-

Hjemmeside – drift i alt

-

2

1

2

HOLDTURNERING
Gebyrer – inde
Gebyrer – ude
Præmier

REGNSKAB
2012

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

(87)

(87)

(93)

(93)

10

8

9

9

9

8

4

4

(68)

(71)

(80)

(80)

Administration
Holdturnering i alt

BUDGET
2013
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JM – INDENDØRS

REGNSKAB
2012

BUDGET
2013

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

Deltagergebyrer – senior

(20)

(20)

(18)

(18)

Deltagergebyrer – veteraner

(18)

(18)

(16)

(16)

Deltagergebyrer – junior

(49)

(49)

(45)

(45)

Halleje – senior

12

12

10

10

Halleje – veteraner

15

15

16

16

Halleje – junior

32

32

30

30

Præmier – senior

10

10

10

10

Præmier – junior

5

5

7

7

Præmier – veteraner

4

3

6

6

Finalestævne og officials

3

3

4

4

(6)

(7)

4

4

JM – indendørs i alt

JM – UDENDØRS

REGNSKAB
2012

BUDGET
2013

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

Deltagergebyrer – senior

(16)

(16)

(17)

(17)

Deltagergebyrer – veteraner

(11)

(12)

(13)

(13)

Deltagergebyrer – junior

(39)

(40)

(44)

(44)

Præmier – senior

10

10

10

10

Præmier – junior

3

3

4

4

Præmier – veteraner

4

4

4

4

Finalestævne og officials

3

3

4

4

JM – udendørs i alt

(46)

(48)

(52)

(52)

SENIORUDVALG

REGNSKAB
2012

Møder / administration
Seniorudvalg i alt
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BUDGET
2013

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

1

1

3

3

1

1

3

3
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UNGDOMSUDVALG

REGNSKAB
2012

BUDGET
2013

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

Møder

1

2

-

2

Administration

0

0

-

-

Ungdomsmesterskaber – inde

0

0

-

-

Ungdomsmesterskaber – ude

0

0

-

-

64

80

43

80

65

82

43

82

Unions-/talenttræning+træningslejr
Ungdomsudvalg i alt

MINITENNISUDVALG

REGNSKAB
2012

Møder og administration
Stævner og bolde
Minitennisudvalg i alt

BUDGET
2013

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

0

0

0

0

(5)

(5)

(7)

(5)

(5)

(5)

(7)

(5)
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