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Til

Den: 11-02-2015

Klubberne i Jyllands Tennis Union

c.c.: DTF

Jyllands Tennis Union indbyder hermed til ordinær generalforsamling

TIRSDAG DEN 10. MARTS 2015 KL. 18.00
Skyline 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

Indlæg:

JTUs hovedsponsor HEAD/Coolsport
v/ Claus Ketterle

kl. 19.00 -

Generalforsamling

Indlæg:

Cardio tennis – En ny spændende
måde at dyrke tennis og fitness på
v/Karina Ildor Jacobsgaard

Tilmelding bedes foretaget via email til
info@jtu.dk

senest den

1. marts 2015.
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
Bestyrelsen foreslår kontingentet til DTF/JTU for 2015 opkrævet således:
Grundkontingent kr. 500,00 og kr. 89,00 pr. medlem udover 50.
- Dog reguleret som DTF måtte vedtage på sin generalforsamling 21/3-2015

6.
7.

Godkendelse af indeværende års budget
Valg af formand
John Sloth, Hammel er på valg for 2015-2016, bestyrelsen foreslår genvalg

8.

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

Fortsættes på næste side
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9.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Laura Biagiotti, Kolding er valgt for 2014-2015.
Thomas Jacobsen, Hobro er valgt for 2014-2015.
Ann Hansen er på valg for 2015-2016, bestyrelsen foreslår genvalg.
Lone Tørnes Andersen er på valg for 2015-2016, bestyrelsen forslår genvalg.

10.

Valg til appeludvalg.
Poul Erik Pedersen er valgt for 2013-2016
Erik Segel er på valg for 2015-2018, bestyrelsen foreslår genvalg.
Carsten Palsgaard er valgt for 2014-2017

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
2014 har 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 desværre i år set en lille tilbagegang i Jylland i det samlede medlemstal på ca. 2
% til knap 16.600 tennisspillere ud fra de tal der årligt bliver meldt ind fra klubberne
til Dansk Tennis Forbund. Dette er dog efter at der året forinden var en fremgang på
5,8 % i antal tennisudøvere.
Det samlede antal tennisudøvere i Danmark er nu ca. 59.000 og Jylland andrager
således 28 % heraf, hvilket er samme niveau som året før. JTU følger dermed den
generelle tennisudvikling på landsplan. Dette er en negativ udvikling, som vi
naturligvis ikke kan være tilfredse med i JTU. Derfor håber vi meget på at de seneste
års mange nye tiltag vil ændre denne tendens, så vi igen ser fremgang for
tennissporten. P.t. er der 126 medlemsklubber i Jylland hvilket er ca. 1/3-del af alle
medlemsklubber i DTF. Dette antal er nogenlunde status quo efter at vi for et par år
siden havde meget fokus på klubrekruttering, som dengang gav hele 47 nye klubber
over en toårig periode. At vi her nogle år efter fortsat ligger på dette høje niveau er
tilfredsstillende.
Modsat det overordnede fald i antal medlemmer på landsplan, oplever vi dog i Jylland,
at vi får aktiveret flere medlemmer til at spille tennis. JTU’s holdturnering vokser støt
og roligt - vi ser i år igen en fremgang (9%) i antal hold, hvilket nu er at regne som
den anden sæson efter at vi i 2013 delte herrer og damer i holdturneringen – endda
på trods af at vi helt ekstraordinært i år har ”afleveret” en hel del ekstra damehold op
til DTF’s divisionsrækker. Vi er meget tilfredse med den positive udvikling i vores
holdturnering overordnet set, men ønsker stadig i fremtiden at præge klubber og
spillere til at deltage med flere hold, da vi i JTU mener at dette er medvirkende til at
fastholde og på længere sigt også rekruttere nye medlemmer samt flere frivillige til
vores fælles passion tennissporten.
Et andet område der kører på anden sæson er JTU’s nye Tøsetenniskoncept. Her ser vi
ligeledes et flot stigning i antal stævner og antal deltagere. Ligeledes er tilfredsheden
med disse tøsetennis-stævner meget høj. Deltagerne er en god blanding af nye og
gengangere og alle roser afviklingen af disse arrangementer som indeholder en
blanding af konkurrence (Damedoubler) samt instruktion (Tennistræner/instruktør).
Tøsetennis-aktiviteterne er i høj grad medvirkende til at vi i dameholdturneringen
oplever fremgang her efter de to første sæsoner med opdelte herrer og dame-rækker
jf. afsnittet ovenfor. Der er tale om en klar afsmittende effekt fra JTU’s
tøsetennisaktiviteter over til dameholdturneringen, og med de fortsat stigende
indsatser på JTU’s tøsetennisområde, er det helt bestemt et felt, som vi fortsat i de
kommende år ønsker at afsætte yderligere ressourcer til.
Ligeledes oplever vi en øget aktivering af de jyske tennisspillere når vi måler på
udviklingen for de årlige to Jyske Mesterskaber (Udendørs og indendørs). I 2014
udvidede vi JM-konceptet til at have mere karakter af en event/begivenhed, hvor det
ikke alene er tennis der er i fokus men også det sociale samvær, synliggørelse af
sponsorer, anvendelse af nye digitale medier med videre. Vi samlede alle indledende
runder ved årets JM udendørs i Århus og startede desuden de nye aktiviteter til JM
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ude 2014 med ny JTU facebookside indeholdende en løbende nyhedsstrøm som bestod
af diverse konkurrencer samt nyheder af relevant tennismæssig karakter. Samtidig
ændrede vi JM konceptet ved at udbyde bonusrunde i alle rækker samt at alle kampe i
hovedturneringen (dog kun single) spilles med et almindeligt 3. sæt og ikke
matchtiebreak. Vi arrangerede gratis players evening hvor der blev hygget på tværs af
alder, køn, og klubmæssig tilhørsforhold og tilbød gratis opstrengningsservice,
sponsorkonkurrencer, flyers og plakater samt meget mere. Samtidig introducerede vi
et meget stort frivilligt korps i fællesskab med arrangørklubberne, Kolding,
Skovbakken, Aarhus 1900 og ALTS. Et frivilligt korps på i alt 35 personer. Tusind tak
til klubberne og de frivillige for den store hjælp der blev ydet og som var stærkt
medvirkende til JM-successen. Aktiviteterne til JM ude 2014 medførte at vi fik en
stigning i antal deltagere på hele 40% i forhold til JM ude året før, når vi måler på JM
samlet (junior, senior og veteraner). Fantastisk tennisvejr og de i alt 335 deltagere
sikrede et JM med masser af spilleglæde, konkurrenceiver og skønt socialt samvær og
helt sikkert noget som JTU ønsker at gentage næste år.
2014 var også året, hvor JTU fik ansat nyt trænerteam efter at vor tidligere træner
Adam Juel-Blicher er flyttet til København og dermed ikke har haft tid til
træneropgaverne i JTU-regi. Det nye trænerteam består nu af Jeppe Frantzen, Aarhus
1900 og Simon Verner, Esbjerg som sammen og i tæt samarbejde nu står for
unionstræningen. Vi er i JTU meget glade for at have et tilbud med disse dygtige
trænere, som giver alle vore jyske talenter en fantastisk træning og sparring i jagten
på dygtiggørelse som tennisspiller.
Af andre kerneområder som også i 2014 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. Det er vigtige fora, hvor alle kan komme til orde og hvor ide- og
erfaringsudveksling kan medvirke til opgaveløsning på tværs af klubber og
kommunegrænser.
Nye vinde blæser for vores elskede sport og i fremtiden viser sig mange nye
udfordringer og muligheder. Ikke mindst på den politiske scene ved implementering af
den nye skolereform efter sommerferien i 2014. Hvad skolereformen får af betydning
på lang sigt for tennissporten og idrætslivet generelt 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 af denne vej
at opnå fordele ved blandt andet medlemsrekruttering samt etablering af
skoletennisforløb der øger kendskabet til tennissporten i lokalområdet.
Indenfor kommunikationsområdet har vi i 2014 taget et stort skridt for at komme
tættere på ikke kun den lokale tennisklub, men også den enkelte tennisspiller. Vi
etablerede i foråret JTU på Facebook og lancerede denne side med konkurrencer og
interesseskabende tennisnyheder og sjove indslag med omdrejningspunktet tennis!
Ideen er at være aktive i dette sociale medie løbende hen over hele kalenderåret, dog
med ekstra fokus på helt specifikke aktiviteter og arrangementer i JTU-regi.
Eksempelvis Jyske Mesterskaber og andre lignende aktiviteter som vedrører den
enkelte tennisspiller. Det er et spændende medie hvor vi i lighed med vores WWW-
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hjemmeside samt de månedlige nyheds-mails kan promovere JTU-tilbud samt i høj
grad også vore sponsorer. På rekordtid opnåede JTU at få over 600 ”likes” på
Facebooksiden og dette er vi meget tilfredse med. Vi ønsker at fortsætte med at få
dette antal ”følgere” til at vokse og vil også i fremtiden kommunikere med jyske
tennisspillere via dette medie ved kommende JTU-arrangementer.
I sensommeren spillede Danmark Landskamp i Davis Cup-regi mod Moldova på
hjemmebane og DTF valgte i tæt samarbejde med Kolding Kommune og Kolding
Tennis Klub at afvikle landskampen i Jylland/Kolding. Som en del af DTF ønsker JTU
naturligvis at bakke en sådan event op og lagde utrolig mange kræfter og ligeledes
økonomi i at tilbyde alle interesserede i Jylland til at få en sublim tennisoplevelse i
Kolding. Som en del af JTU’s Frivillighedsstrategi inviterede JTU til en VIP oplevelse til
fredagens to single-kampe med VIP lounge og gode siddepladser i fanzonen lige bag
landsholdets lejr på banen. I alt 100 gæster deltog i denne begivenhed og vi er i JTU
meget glade for denne opbakning. Stemningen var i top og der var ingen tvivl om at
Danmarks 2 bedste herre-tennisspillere Frederik Løchte Nielsen og Martin Pedersen fik
maksimal opbakning. Spillerne ydede en fantastisk indsats og der blev spillet to meget
velspillede og medrivende kampe som gav stillingen 1-1 efter fredagens singleopgør.
Heldigvis vandt Danmark senere i weekenden det samlede opgør med 3-2 med
afgørelse i sidste kamp og i fem sæt og der er ifølge spillerne ingen tvivl om at den
rekordstore publikumsindsats i Kolding henover hele weekenden var en afgørende
parameter, da de sidste vigtige bolde skulle spilles og dermed stærkt medvirkende til
at Danmark efter kampen kunne udråbes til vinder, hvilket gav oprykning til World
Group 1 i Davis Cup-regi. Som ekstra succesfuldt indslag havde Jylland for første gang
i over 30 år en spiller med i Davis Cup truppen i figur af Søren Hess-Olesen. Tillykke
med det!
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 til at spille tennis i Jylland og hjælpe dem med at fastholde
glæden ved denne sport samt bringe budskabet videre!”
JTU’s bestyrelse ser frem til et fortsat godt samarbejde med Tennis-Jylland.

John Sloth
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JM Junior og Senior
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.

Du kan se resultaterne fra finalestævnet vedlagt som bilag

4 spillere fra Aarhus 1900 tog turen til Kolding Ketcher Center for at afgøre
herredoublefinalen
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Årets udendørs mesterskaber blev en enorm succes. JM udvalget havde lavet en”JMevent” og samlet alle rækker så alle indledende kampe blev afviklet i Århus. U12 og
U14 blev spillet i Århus 199 og U16, U18 og senior blev spillet i Skovbakken.
Deltagerantallet var rekord højt med 117 tilmeldinger til arrangementet i Århus 1900
og 198 tilmeldinger til arrangementet Skovbakken. Det betød også at vi blev nødsaget
til at flytte nogle af kampene fra Skovbakken til Århus 1900 for at kunne få afvikle alle
kampene.
Til arrangementet var der arrangeret gratis opstrengningsservice til alle deltagerne, og
fredag aften var alle deltagerne inviteret til players evening, hvor der var tændt op i
grillen i både Skovbakken og Århus 1900.
Det hele blev sluttet af søndag i Kolding Ketcher Center med et finalestævne der bød
på mange gode og tætte kampe.
Finaleresultaterne er vedlagt som bilag.

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.

Thomas Jacobsen
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JM Veteraner
JM Veteraner blev i 2014 afviklet i henholdsvis Århus 1900 (indendørs) og ALTS
(udendørs). Som noget nyt blev mesterskaberne i ALTS afviklet samme weekend som
alle øvrige JM-afdelinger i Århus. Så der blev samlet spillet på 30 baner rundt om i
Århus denne weekend i forbindelse med den store JM event.
Såvel indendørs som udendørs var der i 2014 en flot stigning i antal deltagere.
Således har man de seneste år haft et deltagerantal på omkring 80-85 indendørs og
omkring 60 deltagere udendørs. I 2014 var tallene knap 100 deltagere indendørs og
godt 75 deltagere udendørs. FLOT! Vi håber på at fastholde eller endda øge dette
antal i 2015 og fremefter.
Fakta om JM Veteraner 2014:
Deltagere indendørs:
Deltagere udendørs:

96
76

Jyske Mestre 2014:
Indendørs:
Række:
HS 40
HS 45
HS 50
HS 55
HS 60
HS 65
HS 70
DS 40-45
DS 50-55
60-65
DD 40-45
DD 50-55
DD 60-65

Finalister (vinder nævnt først):
Lars Elkjær (Randers)
Jan Christoffersen (Århus 1900)
Jacob Bagai (Århus 1900)
Scot Christensen (Herning)
Erik Eibye (Risskov)
Lars Knudsen (Risskov)
Torkild Bisgaard (ALTS)
Anders Barfod (Brabrand)
Flemming Jørgensen (Vejle)
Jan Folkerman (Aars)
Claus Pedersen (Århus 1900)
Einar From (ALTS)
Thyge Christensen (Brabrand)
Erik H. Pedersen (Tarm)
Helle Nisted (Stautrup)
Birgitte Berg (Århus 1900)
Kirsten Lund Hermansen (Risskov)
Merete Andersen (Risskov)
Birgitte Berg, Charlotte Lauridsen (Århus 1900)
Nina Løchte, Henriette Malcolm Løvborg (Silkeborg)
Tina Bagai (ALTS), Anni Michelsen (Risskov)
Berit S. Larsen, Karen Meyer (HEI)
Birgit Skovgaard (ALTS), Dorte Popenda (Å.1900)
Inge-Lise Gade Hansen (ALTS), Kirsten Hermansen (Risskov)
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Resultat:
46 62 (12-10)
75 62
61 60
64 60
62 75
61 75
57 61 (10-5)
62 63
67 61 (10-7)
64 62
61 61
W.O.
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HD 40
HD 45
HD 50
HD 55-60
HD 65-70
MD 40-45
MD 50-55
MD 60-65

Lars Elkjær (Randers), Scot Christensen (Herning)
Jacob Bagai, Jan Christoffersen (Århus 1900)
Christian Buus, Leif Nielsen (ALTS)
Bjørn De Place, Jan Lindblad (Hornslet)
Anders Barfod, Jochim Kempe (Brabrand)
Martin Skovgaard, Asger Gade (Risskov)
Poul V.B. Petersen, Henrik Bjerrehus (Århus 1900)
Morten Thomsen, Jørn Harder (Århus 1900)
Niels Emery, Erik Bredahl (Aalborg TK)
Erik Segel, Niels-Jørgen Pihlkjær (Risskov)
Jan Christoffersen, Birgitte Berg (Århus 1900)
Jacob Bagai (Århus 1900), Tina Bagai (ALTS)
Asger Gade, Anni Michelsen (Risskov)
Lars Knudsen, Lone Dall (Risskov)
Erik Segel, Kirsten Lund Hermansen (Risskov)
Birgit Skovgaard, Einar From (ALTS)

36 76 (10-8)
63 62
75 64
46 75 (10-7)
46 62 (10-8)
75 36 (10-8)
62 61
61 76

Udendørs:
Finalister (vinder nævnt først):
Jan Christoffersen (Århus 1900)
HS 40
Lars Elkjær (Randers)
Scot Christensen (Herning)
HS 45
Jan Lindblad (Hornslet)
Erik Eibye (Risskov)
HS 50
Lars Knudsen (Risskov)
Torkild Bisgaard (ALTS)
HS 55
Erik Sejersen (ALTS)
Jan Folkerman (Aars)
HS 60
Jens Sørensen (Silkeborg)
Erik Segel (Risskov)
HS 65
Einar From (ALTS)
Erik H. Pedersen (Tarm)
HS 70
Thyge Christensen (Brabrand)
Henriette Malcolm Løvborg (Silkeborg)
DS 40, 45
Birgitte Berg (Århus 1900)
Merete Andersen (Risskov)
DS 50
Lone Dall (Risskov)
Inge Lise Gade Hansen (ALTS)
DS 55, 60, 65
Lisbeth Nielsen (Viborg)
Birgitte Berg (Århus1900), Charlotte H. Lauridsen
DD 40, 45,
(Århus1900)
50
Merete Andersen (Risskov), Lone Dall (Risskov)
Birgit Skovgaard (ALTS), Dorte Popenda (Å1900)
DD 55, 60,
65
Inge L. Hansen (ALTS), Kirsten Hermansen (Risskov)
Scot Christensen (Herning), Lars Elkjær (Randers)
HD 40, 45
Morten Nielsen (Risskov), Søren Højgaard (Risskov)
Erik Eibye (Risskov), Jan Erik Ørum Petersen(Risskov)
HD 50
Lars Knudsen (Risskov), Lars Lynge (Risskov)
Række:
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Resultat:
W.O.
62 61
46 63 (10-8)
61 62
63 62
62 76
63 64
63 46 (10-5)
62 63
63 62
75 57 (10-8)
63 60
64 61
61 75
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HD 55, 60

HD 65
HD 70
MD 40, 45,
50, 55
MD 60, 65

Erik Sejersen (ALTS), Anders Lange (Risskov)
Frank Steen (HEI), Kaj Ambrosius (HEI)
Niels Emery (Aalborg TK), Erik Bredahl (Aalborg TK)
Erik Segel (Risskov), Einar From (ALTS)
Hans Peter Mortensen (AGF), Viggo Holm (Århus 1900)
Thyge Christensen, Ole Bjørn Kristensen (Brabrand)
Alan Rasmussen (Århus 1900), Käthe Lisa Rasmussen
(Århus 1900)
Jan Christoffersen (Århus 1900), Birgitte Berg (Århus 1900)
Flemming Jørgensen (ALTS), Birgit Skovgaard (ALTS)
Erik Segel (Risskov), Kirsten L. Hermansen (Risskov)

60 61
62 63
16 75 (10-8)
63 16 (10-8)
62 62

Slutteligt skal der lyde en stor tak til Århus 1900 og ALTS for flot værtskab af
henholdsvis JM Indendørs og JM Udendørs 2014. Endvidere tak til Niels Emery og Erik
Segel for rutineret assistance i forbindelse med programlægning, seedninger og andet
praktisk i forbindelse med mesterskaberne.

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 JTU´s side at skabe
gode og hyggelige rammer. JM Minitennis afvikles via indledende runder – i 2014 i
Randers og Esbjerg. Dernæst et finalestævne i Esbjerg. JM Play & Stay afvikles via et
stævne – i 2014 i Randers. I 2014 så vi et lille fald i deltagerfeltet til JM Minitennis,
men en ret stor stigning til JM Play & Stay. Stævnerne varsles i god tid på JTU´s
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 2014.
Nedenfor er der fakta om stævnerne i 2014:
JM Minitennis:
JM Play & Stay:

74 deltagere
54 deltagere

Finalister – Minitennis:
2014
U10 Piger:

U10 Drenge:

1. Johanne Svendsen, Kolding

1. Niklas N. Jensen, Kolding

2. Felicia Damm, Kolding

2. Villads S. Svendsen, Randers

3. Lykke Bertelsen, Grindsted

3. Johannes Monrad, Horsens

4. Freja B. Løvbjerg, Århus 1900

4. Viktor Holm, Skanderborg

U12 Piger:

U12 Drenge:

1. Liv Bertelsen, Esbjerg

1. David Isager, Vejle

2. Martine B. Christensen, Horsens

2. Tobias Aagaard, Aars

3. Caroline A. Chröis, Viborg

3. Andreas G. Olsen, Randers

4. Kirstine Nejmann, Randers

4. Anders Simoni, Aars

U14 Piger:

U14 Drenge:

1. Anasatcia Damm, Kolding

1. Mads Henningsen, Aars

2. Marija Calov, Esbjerg

2. Rasmus S. Møller, Silkeborg

3. Nanna D. Rathmann, Esbjerg

3. Malte Winsley, Kolding

4. Celina Kjær-Christensen, Aars

4. Mathias Hyldager, Aars
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Finalister – Play & Stay:
2014
U10 Piger:

U10 Drenge:

1. Johanne Svendsen, Kolding

1. Niklas N. Jensen, Kolding

2. Lykke Bertelsen, Grindsted

2. Villads S. Svendsen, Randers

3. Nanna G. Thomsen, Sønderborg

3./4. Julius Rokkjær, Aalborg TK
3./4. Ejner W. Melchiorsen, Hasle

U12 Piger:

U12 Drenge:

1. Martine B. Christensen, Horsens

1. Christoffer H. Hjelm, Skovbakken

2. Charlotte Kehler, Kolding

2. Tobias Johannesson, Holstebro

3. Christine C. Schmidt, Sønderborg

3./4. Jonathan Dyring, Kolding
4. Marius Lei, Silkeborg

U14 Piger:

U14 Drenge:

1. Louise Dupont, Støvring

1. Rasmus S. Møller, Silkeborg

2. Celina Kjær-Christensen, Aars

2. Malte Winsley, Kolding

3./4. Marija Calov, Esbjerg

3. Daniel R. Bech, Randers

3./4. Anastacia D. Nielsen, Kolding
Det er utroligt vigtigt for fastholdelse af de nye juniorer, at vi kan tilbyde dem
muligheden for at deltage i stævner. Derfor: Lav fællesture, fyld bilerne op og gør det
til en tradition at tage til stævner i samlet flok. På billedet ses glade finalister fra JM
Minitennis 2014.

Lars Elkjær
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Klubudviklings- og Breddeområdet
I beretninger fra tidligere år vil man kunne læse en afsluttende tak til en række
personer. Men i år skal det være anderledes ☺.
Det vigtigste budskab først! En stor tak til alle klubledere, ildsjæle, trænere, DTF
klubkonsulenter, bestyrelsesmedlemmer, JTU ambassadører – I har alle været en
vigtig ingrediens i et meget højt aktivitetsniveau indenfor klubudviklings- og
breddeområdet i JTU-regi. Uden jeres bidrag, deltagelse og engagement havde det
ikke været muligt at kunne præstere den lange række af arrangementer, tiltag og
events som JTU har stået for indenfor dette område.
Derfor – EN STOR TAK TIL JER ALLE!
Derudover skal der også lyde en stor tak til HEAD der bidrager med bolde og præmier
til en del af aktiviteterne indenfor klubudviklingsområdet.

Årets gang indenfor klubudviklings- og breddeområdet i punktform:
•

Velkommen til nye klubber: 6 nye klubber er kommet til i 2014 –
velkommen til alle nye klubber. Der er således rekrutteret mere end 50 nye
klubber til JTU igennem de seneste 3 år.

•

Regions- og samarbejdsmøder: I lighed med tidligere år er der afholdt
klubsamarbejdsmøder i foråret og regionsmøder i efteråret. Omkring 60
klubber har deltaget i møderne, målt på medlemstal har vi ”kontakt” til 80% af
vores medlemmer via disse møder.

•

JTU Ambassadørbesøg: Besøgene med inspiration til klubbens motionister er
meget populære og ordningen har kørt igennem en årrække. Der er fortsat
mange klubber, der har det som en årlig tradition og i 2014 havde 20 klubber
besøg af ambassadørerne.

•

Rosmalen tur: JTU arrangerede som noget nyt en tur til toptennis i Rosmalen.
Som opfølgning på et ønske om at JTU også havde tilbud af denne karakter på
hylden valgte vi at starte med en tur til Rosmalen i 2014. I 2015 bliver det
sikkert til både Rosmalen og French Open tur.

•

Tyrkiet Camp: Det er efterhånden blevet en tradition at JTU laver en årlig tur
til Tyrkiet. I 2014 havde knap 40 glade JTU motionister fornøjelsen af en tur til
det forrygende tennismekka Club Alibey.

•

JTU Sommercamp: Som et nyt tiltag i 2014 lancerede JTU en sommercamp i
Tversted. Godt 20 deltagere havde nogle forrygende dage i Tversted – høj
solskin, masser af tennis, gode fif til tennisspillet, doubleturnering og meget
mere blev det til i løbet af dagene i starten af juli måned.
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•

JTU Motionisttræf: 8 gange har klubber i samarbejde med JTU været vært for
JTU Motionisttræf. Konceptet er meget enkelt – 4 timers hygge med doubler,
skiftende makkere og modstandere, smil og masser af vinderslag ☺

•

JTU Tøsetræf: Se omtale af dette i separat afsnit senere i denne beretning.

•

JTU Banekurser: For 5.år i træk inviterede JTU i samarbejde med Sport
Trading til banekurser. Godt 15 deltagere fra jyske og fynske klubber fik gode
fif til arbejdet med banerne – både før, under og efter sæsonen.

•

Hjemmeside: På vores hjemmeside annonceres tiltag, aktiviteter og nyheder
af forskellig karakter. Hjemmesiden er blot en lille del af vores ”kontakt” til
klubber og medlemmer. Men vi har godt 1.300 brugere af vores nyhedsbrev.
Så hvis jeres medlemmer skal være opdateret – så skal de tilmelde sig JTU´s
nyhedsbrev.

•

JTU på Facebook: I forbindelse med JM Udendørs lavede JTU en Facebook
event side – med stor succes. Så vi fik smag for mere i denne retning og har
ultimo 2014 prioriteret at gå i luften med en officiel JTU Facebook side.
Målsætningen for denne var 300 ”likes” inden årsskiftet og vi er langt over
dette antal. Vi vil løbende lave sjove konkurrencer, annoncere nye tiltag, etc.
på vores facebook side. Så der er al mulig grund til at få den ”liket”.

•

Minitennis stævner, Play & Stay stævner: Henover året udbydes der
udover JM Minitennis og JM Play & Stay en lang række stævner via JTU
klubberne. Det er vitalt for fastholdelse af juniorer, at der mulighed for nogle
gode stævneoplevelser. Så det er bare med at få dem afsted til nogle af disse
stævner -

•

Events – Davis Cup, JM Udendørs: I 2014 lavede JTU nogle større events i
forbindelse med flere af årets store begivenheder. Således blev både JM
udendørs og Davis Cup i Kolding afsæt for nogle store events med masser af
deltagere fra jyske klubber. Man kan læse mere om dette i formandens
beretning.

•

Beach Tennis: Som noget helt nyt lancerede DTF Beach Tennis i 2014. JTU
var meget godt repræsenteret indenfor dette område, således blev DTF Beach
Tennis Tour startet i Tversted, DM blev afviklet i Randers og der var events i
Aars og i Kolding (i forbindelse med JM finalestævnet). JTU havde dermed en
stor aktie i ”kickstart” af DTF Beach Tennis Tour og det var i det jyske, at der
var flest deltagere til Beach Events.

•

Tilbud fra DTF Klubudvikling: Udover alle ovenstående JTU tilbud, så
benytter en lang række klubber sig flittigt af den store vifte af tilbud fra DTF
Klubudvikling – her nævnt i punktform:
- Nationalt Seminar
- Voksenintroduktion
- Tennissportens Dag
- Sommerskoler
- Skoletennis forløb
- Klubudviklingsforløb
- Beachtennis
- Moderklub og Vidensbank
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Med håb om at se lige så mange klubledere, ildsjæle, bestyrelsesmedlemmer, trænere
og ikke mindst JTU medlemmer til aktiviteterne i 2015. Endnu engang en stor tak for
samarbejdet omkring ovenstående aktiviteter til alle, der har bidraget med stort eller
småt i denne forbindelse!

Lone Tørnes Andersen og Lars Elkjær

Tøsetennis
Med vellykkede indendørs Tøsetræf i såvel Kolding som Skovbakken samt udendørs
Tøsetræf i Hadsten, Fjerritslev, HEI og Nordborg i 2014 nåede JTU ud til mange damer
i Jylland, og fik gjort opmærksom på muligheden for sammen med JTU at afholde
Tøsetræf.
Ved alle stævnerne var der deltagere fra flere klubber, og især naboklubber, som også
var inviteret specielt ud over, at indbydelsen var sat på JTUs hjemmeside, hvor man
kunne tilmelde sig.
Tøsetræffene har medvirket til, at der er opstået tennisvenskaber på tværs af
klubberne, da damer altid gerne vil have nye udfordringer, og venskabsdyster med
naboklubber er altid en god idé, så glæden ved at konkurrere og hygge sig sammen
bagefter, går hånd i hånd!
Det er også vejen fremad til at deltage i JTUs holdturneringer, hvor der skal være
mindst to damer på et hold, men det er en fordel at være tre eller fire, og så kan man
fordele kampene imellem sig, og de, der ikke spiller med, kan sørge for forplejningen
og opbakningen til holdet. Jo flere damehold, der tilmelder sig til holdturneringer, jo
kortere bliver afstanden også at køre, når der skal spilles kampe. Der vil også være
tre medaljer til to-personersholdene, når der er en tredje spiller med på holdet.
I 2015 er der foreløbigt aftalt fem Tøsetræf. Et indendørs stævne i Randers
Tennisklub lørdag, den 22. februar kl. 12 – 16 med Lars Elkjær og Niels Rokkjær som
trænere, og i udendørs sæsonen i Fjerritslev, Holstebro, Nordborg og Skive
Tennisklub, og oplysninger om og tilmeldinger til Tøsetræffene vil kunne ses på
http://jtu.dk/Calendar.aspx .
Alle klubber i Jylland er velkomne til at være vært for et Tøsetræf, hvilket blot
indebærer, at klubben afsætter et antal baner i 4 timer, og JTU vil sørge for alt det
praktiske med indbydelse, tilmelding, evt. undervisning, bolde og præmier fra HEAD.
Det er for alle piger/damer, og man aftaler med værtsklubben for hvilke
aldersgrupper, man ønsker at afholde Tøsetræffet.
Forplejning til Tøsetræffene aftales separat, og til Tøsetræffet i Nordborg på en meget
flot lørdag, den 13. september sørgede mændene for hele forplejningen, og tog
masser af billeder. En supergod idé, som vi gerne vil bringe videre til andre Tøsetræf,
og så ved mændene i klubben også lidt om, hvad der egentligt foregår på disse
såkaldte Tøsetræf!
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Billeder fra alle Tøsetræf kan ses på: http://www.jtu.dk/gallery.aspx og herunder ét
af nogle seje nordjyske damer til Tøsetræf i Fjerritslev.

Ann Hansen
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Ungdomsudvalget
Unionstræning:
I forlængelse af UU- og træner stormødet i efteråret 2013 omkring målsætningen for
2014 unionstræningen, startede det nye tennisår ud med udtagelsestræning for U9U11 spillerne. Adam Juel-Blicher, ansvarlig unionstræner for U9 og U11 afholdte 2
åbne træningssamlinger i henholdsvis Århus og Kolding. Stort set alle interesserede
tennisbørn i disse aldersgrupper blev på baggrund af atletisk-, motorisk- og tennistest
udtaget til 2014 unionstræningen. 5 drenge og 4 piger på U9 holdet og 8 drenge og 8
piger på U11 holdet.
Ansvarlig for U13 holdet Mark Frøslev havde på forhånd udtaget 9 spillere, heraf 5
piger og 4 drenge.
Sidste halvår af unionstræningen bød igen på en åben udtagelsestræning. Denne gang
i Kolding, og med lidt udskiftninger, omrokering samt knap så skarpe aldersopdelinger
på de 3 hold, har det stadig samlet været ca. 35 tennisbørn på unionstræning frem til
de sidste samlinger i december 2014.
Adam Juel-Blicher valgte at fratræde jobbet som unionstræner i sommeren 2014 og
med udgangen af 2014 har Mark Frøslev desværre også valgt at stoppe som
unionstræner. På vegne af JTU’s ungdomsudvalg vil jeg gerne sige mange tak for
rigtig god træning, veltilrettelagte samlinger og stort engagement.
I stedet har vi til opstarten efter sommerferien været så heldige at kunne byde
velkommen til Simon D. Verner og Jeppe K. Frantzen. De har i fællesskab varetaget
træningen af U9 og U11 i efteråret 2014 og vil fra 2015 træne alle årgange på JTU’s
unionstræning.
Igennem året har følgende trænere assisteret på samlingerne og hermed også mange
tak til Alexander K. Rejnhold, Anders Grinderslev, Camilla Therkildsen og Christian
Berg Thuesen.
Alle 3 hold har over året ca. haft 10 samlinger og heraf nogle som weekendscamps. På
træningssamlingerne, især i udesæsonen har vi været lidt omkring på de jyske
tennisanlæg og hermed mange tak til de klubber, der har stillet faciliteter til rådighed
og dermed bidraget til udviklingen af jysk juniortennis. Stor tak til jer forældre og
trænere der har gjort det muligt at lave trænings samlinger med overnatninger da I
flittigt hjælper med madlavning, transport og andre praktiske opgaver udenfor
træningsbanerne.
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SEB Cup, unionsrunde og landsfinale:
Landsfinalen for 2013/2014 udgaven af SEB Cup blev afholdt i Slagelse Tennis Klub i
maj måned. Turneringsvært og DTF sponsor (nu tidligere!) SEB havde sørget for at
Jyllands Tennis Unions spillere blev indkvarteret på Slagelse vandrehjem med fuld
forplejning. Alle børnene havde mulighed for at koble sig på en ledsaget togrejse med
en frivillig JTU forælder om bord og Adam Juel-Blicher stod for morgentræningen af
JTU’s deltagere, samt coaching før og efter kampene hvor det var muligt. Tina
Kristensen, Trine Skriver, Jan Kudsk og Erik Bertelsen varetog alle praktiske- og
omsorgs opgaver for hele den jyske tennis børneflok på knap 30 børn. Mange tak til
jer alle for at gøre det muligt at give juniorerne sådan en stor oplevelse.
Silkeborg Tennis Klub stod igen i år for afviklingen af unionsrunden af SEB Cup
2014/2015 og JTU kan også til næste års SEB landsfinale sende ca. 30 tennisbørn.
Til sidst vil jeg også gerne sige mange tak for jeres indsats og for godt samarbejde til
mine kollegaer i ungdomsudvalget Anders Kristensen og Troels Klausen der begge
desværre har valgt at stoppe i udvalget.

Laura Biagiotti

- 23 -

JTU GENERALFORSAMLING 2015

Holdturnering

”At spille holdkamp for sin klub er fastholdelse og skaber loyale
og aktive medlemmer i tennisklubben”
Skema udvikling i antal hold i JTU’s holdturnering de seneste 5 år:
2010
2011
2012
2013
2014
Junior
71
89
89
82
101
Veteran 72
66
69
68
63
Senior
114
106
94
120
130
I alt
257
261
252
270
294
Vi er i JTU meget tilfredse med udviklingen i antal hold i vores holdturnering. Samlet
set er trenden positiv med et støt stigende antal hold. Går vi bag tallene ser vi dog at
det ikke er i alle vore kategorier at tendensen er positiv.
Veteranrækkerne er dalende efter et par år med fremgang. Faldet her er på ca. 10%
og er ikke en tendens vi ønsker der fortsætter i de kommende år. Flere forskellige
tiltag herunder tøsetennis håber vi medvirker til at flere får lyst til også at spille
holdturnering for sin klub i fremtiden hvilket vi også tror på den lange bane medfører
en større grad af fastholdelse af de mange både nye og eksisterende medlemmer vi
har i vore jyske klubber.
Faldet i antal veteranhold kompenseres dog i stor stil ved fremgang i vore junior og
seniorrækker. Antal juniorhold stiger med 23% og seniorhold med lidt over 8% i 2014.
Dette giver i alt 29 nye junior/seniorhold i forhold til faldet på 5 veteranhold – Altså en
samlet stigning i JTU’s holdturnering på 24 hold svarende til en stigning på næsten
9%.
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Sæson 2014 er det andet år med såkaldte ”rene” herrer og damehold og vi kan
konkludere at vores beslutning om at gennemføre denne opdeling har båret frugt målt
i antal. Hele 36 flere seniorhold – 38% fremgang – viser at beslutningen var rigtig og
at den vigtige opgave i at fastholde både herrer og damer i sporten er lykkedes. Dette
er meget tilfredsstillende.
På juniorsiden besluttede vi i 2014 at udbyde alle hold som såkaldte ”2-mandshold”
hvilket har gjort det væsentligt nemmere at stille hold i jyllandsserien i diverse
juniorårgange. Vi ser en fortsat stigning i antal juniorhold hvilket er tilfredsstillende.
Vi tror i JTU på at vi fortsat kan få vores holdturnering til at vokse, således at
geografiske udfordringer udviskes og at tennisspillere i hele Jylland spiller mange
jævnbyrdige og spændende holdkampe uden al for megen transporttid.
På vegne af JTU’s Holdturneringsudvalg

John Sloth
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Jyllands Tennis Union

Regnskab 2014
Budget 2015
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INDTÆGTER

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

REGNSKAB
2014

BUDGET
2015

Kontingent

334

352

342

342

Sponsorer

160

160

160

122

22

23

22

21

516

535

524

485

Andre
Indtægter i alt

UDGIFTER
Bestyrelse

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

REGNSKAB
2014

BUDGET
2015

67

65

86

82

Sekretariat

134

147

159

171

Holdturnering

(80)

(80)

(86)

(91)

Jysk Mesterskab – indendørs

4

4

(2)

(15)

Jysk Mesterskab – udendørs

(52)

(52)

(48)

(60)

Ungdomsudvalg

43

82

26

42

Breddeudvalg

40

55

82

55

Minitennisudvalg

(7)

(5)

-

-

Seniorudvalg

3

3

-

-

Generalforsamling – DTF

2

3

1

1

Generalforsamling – JTU

9

10

15

15

Hjemmeside – drift/ Facebook

1

2

6

12

Projekt Klubudvikling

316

323

335

291

Udgifter i alt

480

557

574

503

36

-22

-50

-18

Resultat
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BALANCE PR. 31. december 2014

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

459.936,83
73.544,13
600.547,64

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

1.134.028,60

Passiver:
Skyldige omkostninger ............................................................................. kr.
Skyldige feriepenge, A-skat
................................................................. kr.
Egenkapital
Primo
Årets underskud

kr.
kr.

1.033.689,95
50.262,85

87.034,07
63.567,43

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

983.427,10

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

1.134.028,60

Foranstående regnskab har vi revideret Århus den 2. februar 2015

Bjarne Aaen

Henrik Aaen

John Sloth

Henning Damsgaard

Laura Biagiotti

Lone Tørnes Andersen

Thomas Jacobsen

Ann Hansen

I bestyrelsen
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BESTYRELSE
Bestyrelsesmøder

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

REGNSKAB
2014

BUDGET
2015

35

37

67

54

9

5

-

5

13

10

9

10

Telefon

8

8

7

8

Diverse

2

5

3

5

67

65

86

82

Møder DTF og unioner
Repræsentation / gaver

Bestyrelse i alt

SEKRETARIAT

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

REGNSKAB
2014

BUDGET
2015

Husleje

24

24

24

24

Løn incl. Feriepenge - regulering

77

100

108

120

Kopimaskine/EDB

3

3

-

-

Kontorartikler

1

4

5

5

Porto

4

5

5

5

Telefon

3

3

2

2

Kørsel

-

-

2

2

18

-

4

4

Diverse nyanskaffelser

2

5

3

3

Licenser

2

3

6

6

134

147

159

171

Bogføring/Revisor

Sekretariat i alt

BREDDEUDVALG

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

REGNSKAB
2014

BUDGET
2015

Møder og administration

8

8

9

8

Klubkonsulenter

4

4

4

4

Projekt Tennisambassadører

8

10

12

10

20

33

57

33

40

55

82

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
2013

BUDGET
2014

REGNSKAB
2014

BUDGET
2015

378

385

436

447

36

36

33

30

(132)

(132)

(164)

(210)

34

34

30

24

316

323

335

291

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

REGNSKAB
2014

BUDGET
2015

Driftsomkostninger/Facebook

1

2

6

12

Bannerreklamer

-

-

-

-

Hjemmeside – drift i alt

1

2

6

12

HOLDTURNERING
Gebyrer – inde

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

REGNSKAB
2014

BUDGET
2015

(93)

(93)

(96)
(8)

(104)

Præmier

9

9

14

9

Administration

4

4

4

4

(80)

(80)

(86)

(91)

Gebyrer – ude

Holdturnering i alt
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JM – INDENDØRS

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

REGNSKAB
2014

BUDGET
2015

Deltagergebyrer – senior

(18)

(18)

(25)

(25)

Deltagergebyrer – veteraner

(16)

(16)

(24)

(24)

Deltagergebyrer – junior

(45)

(45)

(58)

(58)

Halleje – senior

10

10

16

16

Halleje – veteraner

16

16

15

15

Halleje – junior

30

30

27

27

Præmier – senior

10

10

10

10

Præmier – junior

7

7

12

9

Præmier – veteraner

6

6

5

5

Finalestævne og officials

4

4

20

10

4

4

(2)

(15)

JM – indendørs i alt

JM – UDENDØRS

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

REGNSKAB
2014

BUDGET
2015

Deltagergebyrer – senior

(17)

(17)

(32)

(32)

Deltagergebyrer – veteraner

(13)

(13)

(18)

(18)

Deltagergebyrer – junior

(44)

(44)

(53)

(53)

Præmier – senior

10

10

12

12

Præmier – junior

4

4

6

6

Præmier – veteraner

4

4

5

5

Finalestævne og officials

4

4

32

20

JM – udendørs i alt

(52)

(52)

(48)

(60)

SENIORUDVALG

REGNSKAB
2013

Møder / administration
Seniorudvalg i alt
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BUDGET
2014

REGNSKAB
2014

BUDGET
2015

3

3

-

-

3

3

-

-
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UNGDOMSUDVALG

REGNSKAB
2013

BUDGET
2014

REGNSKAB
2014

BUDGET
2015

Møder

-

2

2

2

Administration

-

-

-

-

Ungdomsmesterskaber – inde

-

-

-

-

Ungdomsmesterskaber – ude

-

-

-

-

43

80

24

40

43

82

26

42

Unions-/talenttræning+træningslejr
Ungdomsudvalg i alt

MINITENNISUDVALG

REGNSKAB
2013

Møder og administration
Stævner og bolde
Minitennisudvalg i alt

BUDGET
2014

REGNSKAB
2014

BUDGET
2015

0

0

-

-

(7)

(5)

-

-

(7)

(5)

-

-
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Finaleresultater JM ude 2014
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Finaleresultater JM inde 2014 i Kolding

- 34 -

