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REFERAT 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

JYLLANDS TENNIS UNION 

DEN 9. MARTS 2010 

ELRO ARENA RANDERS 

 

 
TILSTEDE: 
Klubber: Billund, Brabrand, Esbjerg, Fjerritslev, Fredericia, Hammel, HEI, Hirtshals, 

Kristrup, Nørresundby, Odder, Randers, Riisvangen, Risskov, Skive, 
Skanderborg, Støvring, Sønderborg, Viborg, Aars1 

Bestyrelse: Peter Leth Andresen, Jens Leth, Henning Damsgaard, Peter Sonnichsen, 
Lene Steffensen og Søren Normann Rasmussen, konsulent Lars Elkjær 

Gæster: Michael Grube Andersen, DTF, Jørgen Torpe Kann 
 

 
 
Peter Leth Andresen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen, hvorefter 
der var navneopråb blandt de fremmødte repræsentanter fra klubberne, gæster samt 
bestyrelse. 
 
 
Ad. 1: Valg af dirigent 

 
Peter Leth Andresen foreslog på bestyrelsens vegne Jørgen Torpe Kann, der 
blev valgt med akklamation. 
 
Jørgen Torpe Kann konstaterede jf. vedtægterne, at generalforsamlingen 
skulle afholdes inden udgangen af marts måned et centralt sted i Jylland. 
Da den afvikles i Randers den 9. marts og er varslet rettidigt, erklærede 
dirigenten generalforsamlingen for lovlig. 
 

Ad. 2: Beretning fra bestyrelsen og udvalg om det forløbne år 

 

                                                   
1 Der henvises til bilag 1 for den komplette liste over deltagere 
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Peter Leth Andresen indledte med en mundtlig beretning som supplement til 
de skriftlige beretninger, der allerede var udsendt til klubberne. Peter 
Andresen mundtlige beretning følger nedenstående: 
 

 

Kære venner af jysk tennis.           JTU Generalforsamlingen d. 9 marts 2010 i Randers. 
 
Velkommen til denne jubilæums-beretning. Jeg håber I har haft en god middag og at vi 
får nogle gode timer sammen her i aften. Først og fremmest tillykke til os alle sammen – 
tillykke med de 10 første leveår af Jyllands Tennis Union.  
 
Vi skal i aften tale om Jyllands Tennis Unions første 10 år og vi skal selvfølgelig tale om 
det forgangne år, ganske som vi plejer.  
 
Vores tennisfællesskab startede sit virke d. 1. januar 2000 efter en stiftende 
generalforsamling 30. okt. 1999. Samlingen af tennissporten i Jylland blev startet tilbage 
i efteråret 1998, hvor den daværende formand for NTU, Haakon Löe rettede den første 
henvendelse til den daværende formand for STU, Jens Leth. En travl periode med mange 
forhandlinger endte med dannelsen af JTU. 
 

Den første bestyrelse for JTU bestod af: 
 
Formand: Haakon Löe, Aalborg 

Næstformand: Jens Leth, Esbjerg 

Kasserer: Henning Damsgaard, Hasle 

Senioransvarlig: Mette Hansen, Harlev 

Uddannelsesansvarlig: Peter Andresen, ALTS 

Ungdomsansvarlig: Kim Wæver, Hasle 

Bestyrelsesmedlem: Peter Sonnichsen, Kolding 
 
I en længere årrække havde Michael Mogensen, Skive en plads i bestyrelsen med 
ungdomsarbejdet som hovedområde. Han blev efterfulgt af Jette Weinkouf. Både Michael 
og Jette, samt Kim, Mette og Haakon er udtrådt af bestyrelsen. Ind er kommet Lene 
Steffensen, Nørresundby som er ansvarlig for sekretariatet og Søren Normann 
Rasmussen som har overtaget styrpinden på juniorsiden.  
På formandsposten fulgte Kim Wæver fra 2001 – 2007 da Haakon Löe kort tid efter 
sammenlægningen trådte tilbage. Og siden 2007 har jeg altså været unionsforvalteren.  
 
Det har været et op ad bakke hverv at være i Jyllands Tennis Union de sidste 10 år. 
Medlemstallet har været kraftigt nedadgående. En sprit ny analyse fra Idrættens Analyse 
institut afslører at 1/5 af de udmeldte tennisspillere er direkte relateret til de klubber som 
har udmeldt sig af unionen, mens hele 4/5 jo så er direkte medlemstilbagegang i 
unionens nuværende klubber. Det er selvfølgelig ikke noget overraskelse for jer klubfolk 
som mange steder også har kunnet mærke op mod en halvering af medlemstallet over 
de sidste 10 til 20 år.  
 
Hvad betyder så det?  
 
Har vi i unionen, i tennis forbundet eller klubberne fejlet. Havde tennissporten blot et 
mode-peak og er nu på vej mod medlemsstabilisering? 
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Svaret skal nok findes et sted midt i mellem. Tennissporten havde vind i sejlene og var i 
1990erne en decideret modesport, som golf var for få år siden. Nye tennisklubber blev 
oprettet og allerede etablerede klubber fik et par ekstra tennisbaner eller 5. At bygge 
ekstra tennisbaner var naturligvis et oplagt svar mod medlemsfremgangen set fra 
klubplan. Unionen udbyggede deres aktiviteter og dens organisation, holdturneringen 
blev selvsagt meget større, Jysk Mesterskab forsøgte man at opgradere og der blev ikke 
mindst brugt ressourcer på professionelt personale. 
 
Så vendte det. Medlemstallet dalede og dalede. Man forstod ikke rigtig hvad der skete. 
Der var forskellige forestillinger om hvad der skete. Måske gik spillerne over til golf, 
måske var spillet for svært, så man stoppede hurtigt igen. En kombination af at folk 
stoppede og at der ikke længere var så stor tilstrømning til klubberne var også en mulig 
forklaring på netto nedgangen. Der blev fra forbundets side satset på klubudviklingstilbud 
og der blev ansat breddekonsulenter i en hidtil uset størrelse. Fra unionens side blev der 
arbejdet på forskellige fronter for at hjælpe unionens klubber bedst muligt. Kort efter 
sammenlægningen blev der i et forsøg på at kunne tilbyde gode vilkår til alle dele af 
Jylland nedlagt regionale bestyrelser. Det var der meget politisk storm omkring. Nogle 
steder fungerede det godt med politiske bestyrelser og andre steder virkede det ikke som 
om det var den optimale løsning på tennissportens problem. På en generalforsamling 
besluttede med efter bestyrelsens indstilling at nedlægge de regionale bestyrelser og 
genfødte dem herefter som regionale aktivitetsudvalg. Dette viste sig desværre ikke 
umiddelbart at være en bedre ide. De regionale udvalgt var indenfor ganske få år også 
blevet til historie og bestyrelsen måtte i gang med at evaluere og finde på nye løsninger. 
En arbejdsgruppe med bestyrelsen og en række personer fra tennis Jylland mødtes 4-5 
gange med en konsulent fra Dansk Idræts Forbund og ligeså langsomt blev ”projekt 7 i 
et område” beskrevet. Da jeg først kom frem med ideen til bestyrelsen havde jeg kaldt 
det ”6 i et område”, men det faldt lige som ikke i god jord. Projekt 7 i et område var et 
klubsamarbejdsprojekt, som vi i løbet af de kommende år ville søsætte. Projektet blev 
beskrevet, Lars blev ansat og kort tid efter havde vi et bud på hvordan Jylland kunne 
inddeles i 13 områder. Vores planer var ikke at sortere klubberne i store og små klubber, 
men i områder med både store og små klubber. 
Dette projekt har nu kørt i små 3 år og vi I bestyrelsen er overordnede godt tilfreds med 
projektet indtil nu. Ting går op og ned. Organisationsformer og systemer brydes ned for 
igen at opstå – og det er sådan vi i bestyrelsen ser denne udvikling. Vi er nu her 10 år 
efter sammenlægningen samlet med 13 mindre regionale enheder som fasciliteres og 
udvikles af unionen og af hinanden. 
 
Hvordan går det så nu? 
 
Der var mange klubber som i 2009 kunne berette om medlemstilgang. Det er jo dejligt – 
men hvad skyldes denne tendens som viser sig over hele Jylland?  - Her kommer tre 
bud! 
 
1. Caroline Wozniacki har vel sin del af æren. For Jer i klubberne handler det primært om 
at have træningstilbud klar til nye sultne medlemmer – og det fortsætter forhåbentlig 
også næste år. 
2. Så er der ”projekt klubfællesskaber” som vi i bestyrelsen også håber, har spillet en 
afgørende rolle for de jyske tennisklubber. Med ansættelsen af Lars Elkjær har vi gennem 
de sidste 2½ år haft en tættere kontakt til jer i medlemsklubberne end nogen sinde før. 
Lars har dels kunnet fortælle om og lavet aftaler omkring unionens og forbundets 
forskellige tilbud, og dels har klubberne i de 13 områder haft mulighed for at formidle 
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gode ideer til hinanden. Vi fornemmer at det fællesskab man har skabt klubberne 
imellem har givet en ny energi (og nye aktiviteter) som man har kunnet tage med hjem 
og bruge konstruktivt med sine øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
3. En tredje forklaring kan være at I fra Jeres nøgleposter – de vigtigste aktører i 
organisationen – har været heldige og dygtige til at skabe en palet af træningstilbud, 
aktiviteter og turneringsmuligheder, som har fanget både gamle og nye medlemmer i 
2009. Måske har I gjort noget ekstra ud af de fysiske rammer og måske har i fundet en 
god sammenhængskraft mellem motionistspillerne og elitespillerne. Hvad end i har gjort 
– husk at del den med os andre på kommende klubsamarbejdsmøde. 
 
Nu refererede jeg i starten af denne jubilæumsberetning til Idrættens Analyse Institut. 
Dansk Tennis Forbund har i samarbejde med Dansk Idræts Forbund bedt IDAN om at 
lave en analyse af tennissporten. 18 tennisklubber, heraf 5 jyske, har deltaget i 
spørgeskemaundersøgelse. En lang række tennis-ledere har deltaget i møder og en 
række ansatte, politiske aktører er blevet interviewet. Rapporten er netop blevet færdig. 
Jeg har læst den (den er på 159 sider – Puha) og jeg synes der er rigtig mange gode 
betragtninger og ideer til hvad vi i union, forbund og klubber kan gøre for at holde fast i 
vores medlemmer og måske få flere i gang med verdens bedste sport – tennis. På DTF’s 
generalforsamling d. 20/3 i Kolding kommer IDAN og fremlægger rapportens 
hovedtendenser og jeg vil anbefale alle som har mulighed for at komme, til at dukke op i 
Kolding og lytte med.  
Tilmeldingsfristen til frokosten er overskredet, men deltagelse i selve general-
forsamlingen er åben, ligesom formødet med DIF formand Niels Nygaard også er åbent 
for alle unionens medlemsklubber. 
 
I den skrevne beretning kan man læse om de forskellige aktiviteter vi har arbejdet med i 
2009 men jeg vil her kort nævne et par hovedområder… 
 
På Juniorsiden  
 
… har vi, med Viborg formand og ny mand i bestyrelsen Søren N. Rasmussen i spidsen, 
arbejdet på at opkvalificere talent-udviklingen i JTU. Det har altid været, og vil stadig 
være, afgørende for Dansk talentudvikling, at klubberne har LYSTEN og FORSTÅELSEN 
for hvor vigtigt det er at prioritere dette. En velsmurt juniorafdeling, hvor forskellige 
”niveauer” kan få lov at udvikle sig er fødekæden ikke bare til talentcentre og 
”verdensstjerner”, det er også fødekæden for kommende liv i klubberne. Der er herfra vi 
i fremtiden skal finde vores turneringsspillere, vore motionist spillere, vore trænere, 
vores kommende bestyrelsesmedlemmer etc. 
I JTU har i vinteren 2009 haft 3 ”Kom og vis dit talent – dage”. Vores nyansatte JTU-
træner Mark Frøslev har væres gennemgående figur alle tre dage. Mark står nu sammen 
med ungdomsudvalget i spidsen for unionstræningen, JTU-kontakten til de 5 Team 
Danmark elite-klubber, samt kontakten til de 3 JTU-Talentcentre. Tak til de implicerede 
klubber for tilsagn om samarbejde og… ”En opfordring” - tak til de KLUBFÆLLESSKABER 
som i kommende sæson kobler sig på udviklingen ved at lave regionalt talenttræning 
som overbygning på klubtræningen og fødekæde til talent-centre. I forbindelse med 
Ungdomsudvalget vil jeg her nævne at vi meget gerne ser at der indtræder en eller flere 
personer i ungdomsudvalget evt. som medlem i bestyrelsen, her senere i aften når vi når 
til det punkt. Såfremt man ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen men blot deltage i 
ungdomsudvalgets arbejde skal man ikke betænke sig i at tage fat i udvalgets formand 
Søren.  
 
Holdturneringen! 
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Jyllands Tennis Union arbejder MÅLRETTET på at tilbyde landets bedste holdturnering. 
Ikke blot en elite-holdturnering, men en holdturnering for alle klubbernes medlemmer. Vi 
vil gerne tilbyde en stor og velfungerende turnering for både juniorer, seniorer, 
begyndere, letøvede, motionister, traditionelle turneringsspillere og 
eliteturneringsspillere. Vi skal naturligvis have hjælp fra jer ude i klubberne, både med 
gode ideer, men også hjælp til at sætte fokus på at alle jeres klubmedlemmer kan 
deltage i Jysk Holdturnering under JTU. Mange hold er løsningen på mange af de 
problemer holdturneringen står overfor i dag. Mange hold giver naturligvis kortere 
afstande for spillerne og dermed mindre spild og mere spil. 
 Vi skal senere i dag tale mere om holdturnering i forbindelse med et forslag fremsat af 
Nørresundby tennisklub.  
 
”Tennis-Tænke-Tank”, ”Den Jyske Tennis-mafia”, ”Ildsjælenes Klub”…..  
 
Kært barn har mange navne ☺ 
 
I indeværende sæson har vi haft 3 tennis-eksperter indkaldt til møde i nyskabelsen 
”Ildsjælenes klub”. Det var Poul Erik Pedersen (Års), Jacob Bagai (Skovbakken) og 
Asbjørn Nordam (Skive). De var blevet bedt om at diskutere dels junior holdturneringen 
og dels unionstræningen.  
 
Men hvad handlede det egentligt om? 
 

� Jyllands Tennis Union vil gerne samle en række kompetente og energiske tennis 
ildsjæle 

� Tennis diskussion henover bordet om forskellige udvalgte emner. 
� Referat fra debat kan bruges som input til bestyrelse, aktivitetskonsulent, 

klubsamarbejdsmøder og til hjemmesiden. 
� Gode ideer kan eventuelt omsættes via ad hoc udvalg, bestyrelse, 

aktivitetskonsulent eller klubberne. 
� Udvalget kan/skal udfordre organisationen (Dansk Tennis Forbund, Jyllands 

Tennis Union, klubberne) med nye tanker, initiativer og gode ideer.  
 
Gruppen kom med vigtig inspiration til begge områder. Som nævnt tidligere er der nye 
tiltag på både unionstræningsområdet og på junior-holdturneringsområdet.  
 
Tak for indsatsen. 
 
Årets udviklingsklub! 
 
I slutningen af året 2009 gik det op for os at vi var blevet 10 år. Det er værd at markere 
og vi lagde derfor hovederne i blød – op dette var vi kom op med. 
 
Vi indbyder hermed de jyske tennisklubber til at deltage i et stykke klubudviklingsarbejde 
– et arbejde, som måske ender ud i en økonomisk hjælpende hånd til visionerne. 
 
For at komme i betragtning til titlen ”Årets Jyske Udviklingsklub”, en økonomisk 
håndsrækning og ikke mindst en proceskonsulent med tennisbaggrund, skal klubbens 
bestyrelse udarbejde en visionsplan for tennisklubben. Visionsplanen skal indeholde en 
konkret målsætning for sæsonen 2010 samt en strategi-plan for de kommende 3 år. 
Planen skal naturligvis have bund i egen klub og det udviklingsstadie den befinder sig på. 
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Planen skal dermed forholde sig til klubbens formål, ”ånd” og muligheder. Derudover skal 
visionsplanen forholde sig til Idrættens Analyse Instituts netop afsluttede 
medlemsundersøgelse. Endeligt er det også et krav at visionsplanen på et eller andet 
niveau kan omsættes eller inspirere andre jyske klubber på tilsvarende udviklingstrin. 
 
Man kan med fordel inddrage en af de jyske klubkonsulenter i processen. De jyske 
klubkonsulenter kan kontaktes pr. telefon eller inviteres til et inspirationsmøde lokalt i 
klubben.  
 
De kreative, dygtige klubber der udvælges skal være indstillet på at stå til rådighed for et 
kort indlæg på JTU´s generalforsamling i foråret 2011, samt eventuelt være bidragsyder 
i forbindelse med en artikel i Tennisavisen" 
 
Hermed et par ideer til mulige emner hvorom visionsplanen kan spindes: 
 

1) Vi vil gerne opstarte et junior-talentprogram. Vi skal bruge trænere, 
opbakning i klubben etc... 
 
2) Vi vil gerne skabe nogle nye fysiske rammer i tennisklubben. Vi skal 
bruge fondsmidler, ny kontingentstruktur, medlemsinddragelse etc… 
 
3) Vi vil gerne udnyttet vores banekapacitet ved at skabe helt nye 
aktiviteter og samværsformer for nuværende og kommende medlemmer. Vi 
skal bruge instruktører, ghettoblaster, forskelligt udstyr og viden omkring fx 
fitness etc… 
 
4) Vi vil gøre tennisklubben til et levende samlingssted for både børn, 
voksne og ældre. Vi skal bruge en instruktør/igangsætter, en cafebestyrer 
etc… 
 
5) Vi vil lave et samarbejde med naboklubben omkring træning- og 
turneringshold. Vi vil bl.a. gerne have et fælles førstehold til vores to 
klubber. Vi skal bruge træner, principper for samarbejde, 
medlemsopbakning etc… 
 
6) Vi vil gerne udnytte Wozniacki-effekten optimalt. Vi skal bruge trænere, 
aftaler med skoler og SFO, udstyr, fastholdelsesplan etc… 

 
I forbindelse med projektet er følgende tidsplan værd at lægge mærke til: 
 
Marts – April  Visionsarbejde evt. med hjælp fra inspirerende klubkonsulent. 
 
20. Maj    Frist for ansøgning. 
 
Inden sommerferien Første besøg af proceskonsulent (Plan og opfølgningsbesøg 
aftales). 
 
Vi håber at rigtig mange jyske klubber har lyst at tage opgave på sig. Det er en proces 
som man fra tid til anden skal gøre sig i klubben – hvorfor ikke dette forår? 
 
Jeg er ved at nærme mig afslutningen på årets beretning – men nu er det tid til 
at bruge kroppen lidt. 
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Henning Damsgaard fik ved DTF generalforsamlingen 2009 DTF’s Ærestegn – Waage 
Petersen cigaret etui – Henning har arbejdet som frivillig leder i jysk tennis i 25 år. Heraf 
21 år i unionsbestyrelsen og 20 år som Kasserer.  Jeg vil gerne vi lige hilse på Henning. 
 
Men der er flere vi skal hilse på i dag.  
 
Peter Sonnichsen har ved afslutningen af dette år siddet i unionsbestyrelse i hele 25 år. 
Først 15 år i Sydjysk Tennis Union og nu 10 år i Jyllands Tennis Union – Tak for den store 
indsats for Jysk Tennis - Peter.  
 
Og endeligt har vi endnu en person som vi skal hilse på. Mens Peter og Henning 
fortsætter deres arbejde i unionsbestyrelsen, såfremt generalforsamlingen tillader det, 
skal vi i dag sige endeligt farvel til Jens Leth som bestyrelsesmedlem. Jens har haft langt 
over et helt tennis liv i sit liv og vi kommer i den grad til at savne Jens i bestyrelsen. Jens 
har været har været den største lederfigur i jysk tennis i de sidste 50 år. 
Jens Leth har været medlem af unionsbestyrelserne i STU og JTU i 43 år, heraf formand i 
STU i 25 år. 
Jens har endvidere været i Esbjerg Tennis Klubs bestyrelse også i mere end 40 år. 
Næsten hele tiden som klubbens formand. 
 
Når Jens har påtaget sig en opgave, kan man være sikker på, at den bliver udført med 
ug kryds og slange, guf, drys og flødebolle.  
Jens har været medlem af Forbundets bestyrelse som Unionsformand og både der og i 
vores unionsbestyrelse været garant for en god atmosfære - bestyrelsesmøder og Jens’ 
selskab har været noget man som medlem har set frem til.  
 
Der er ikke gået mange dage i de seneste godt 40 år, uden at Jens Leth har været 
beskæftiget med TENNIS. 
 
Det bliver et savn for Jyllands Tennis Union at skulle fungere uden Jens, men heldigvis 
har han udtrykt at han også fremover vil bistå både klub og union med ad hoc opgaver. 
I forbindelse med din udtrædelse af bestyrelsen vil vi gerne sige dig tak. Vi vil senere 
vende tilbage til Jens men lad os lige hilse.  
 
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til min bestyrelse for et godt stykke frivilligt arbejde i 
tennissportens tjeneste. Tak til holdturneringsleder Bent Kleinstrup, til sekretariatet-
tovholder Lene Steffensen, til vores nyansatte unionstræner Mark Frøslev, til vore tennis-
ambassadører, til Jørgen Toft Nørgaard med forskelligt turneringshjælp, til vores jyske 
DTF-klubkonsulenter, Erik Jan for sit engagement med juniortennis og endelig til 
unionens største aktiv - Det kan nok ikke ses direkte i vores balance som Henning 
gennemgår om lidt - men der er tale om vores aktivitetskonsulent Lars. Endnu engang 
Tak for den store flotte indsats Lars. 
 
Bestyrelsen vil ligeledes gerne takke alle de frivillige ledere og ildsjæle som vælger at 
bruge tid og kræfter på at gøre tennissporten til en livlig og spændende sport for både 
nuværende og kommende danske tennisspillere. 
 
Tak.  
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Jørgen Torpe Kann spurgte om der var kommentarer umiddelbart – ingen 
kommentarer fra forsamlingen indledningsvist.  
 
Udvalgenes beretninger var at finde i indkaldelsen til generalforsamlingen, 
men Jørgen Torpe Kann spurgte om nogle ville supplere den skrevne 
beretning.  
 
Søren Rasmussen – JTU´s ungdomsudvalg: Redegjorde for nye tiltag på 
ungdomsområdet i JTU-regi. Specielt orientering om unionstræning, 
talentdage, unionstræner, etc.. JTU vil gerne støtte op om det tiltag som 
Dansk Tennis Forbund har lavet i forbindelse med et samarbejde med 5 
jyske eliteklubber. JTU har derfor prioriteret at ansætte Mark Frøslev som 
gennemgående JTU-træner, der vil deltage i forbindelse med JM, UM samt 
forestå unionstræningen og diverse talentdage. Godt 20 spillere er udvalgt. 
Der arbejdes med 5 samlinger indendørs og 5 samlinger udendørs. Udover 
unionstræningen er det håb, at der kan startes noget talenttræning op 
regionalt forankret i henholdsvis Aars, Sønderborg og Aalborg. Næste skridt 
bliver at sikre opgradering og supervision af klubtrænere. Så JTU har lavet 
nogle tiltag, men der er stadig behov for udvikling på dette område. 
 
John Sloth, Hammel: Er der et samarbejde mellem Øst- og Vestdanmark?  
 
Søren Rasmussen: DTF´s tiltag røg ind i et vakuum i forbindelse med at 
både sportschef, Johan Sjögren, samt landstræner, Henrik Holm, stoppede 
med udgangen af 2009. Dog har Mikkel Nørby taget over så vidt det er 
muligt. Så der er en god dialog med DTF der igen skal intensiveres nu her.  
 
Michael Grube Andersen, DTF: Der er meget fokus på U10 via det nye Play 
& Stay tiltag. Således bliver der både en U10 landsdækkende Holdturnering 
samt en U10 Tour. Begge dele med afsæt i Play & Stay princippet. Fyns 
Tennis Union har motiveret klubberne til at samarbejde om at lave fælles 
hold, det kunne måske også være en mulighed imellem nogle jyske klubber, 
så vi kan bide skeer med de bedste klubber på Sjælland. Vigtigt at der 
arbejdes bevidst på at sikre gode tilbud for de talentfulde unge spillere.  
 
Poul Erik Pedersen, Aars: Det kan være svært at koordinere alt omkring 
talentarbejdet. De fleste udvalgte spillere er sikkert fra de 5 eliteklubber, 
JTU skal sikre muligheden for at talenter fra mindre klubber også får en 
mulighed for at blive set.  
 
Søren Rasmussen: Mark Frøslev arbejder med en ”boblertrup”, derudover 
har der været mulighed for at blive set via indledende talentdage. Indendørs 
kan der være en ”flaskehals” grundet få baner, men udendørs bliver der 
mulighed for at se endnu flere potentielle spillere.  
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Jørgen Toft Nørgaard, Nørresundby: Klubben har fokus på samarbejde 
imellem Aalborg klubber og har igennem 2 år haft et konkret samarbejde 
med Aalborg Tennisklub om juniortræning. Dette samarbejde udvides med 
invitationer til alle klubber i Aalborg. Det er vigtigt med en decentral indsats 
da de store afstande i Jylland kan være en udfordring. Nørresundby har 
udover ovenstående samarbejde lavet en ”åben klubtræning” hvor andre 
klubbers spillere er velkomne.  
 
Ann Hansen, HEI: For nyligt deltaget i kursus, hvor det blev gjort klart at 
”Talent” = ”Træning”. Med andre ord – uanset talentet er antal 
træningstimer en afgørende faktor for alle spillere.  
 
Søren Rasmussen: Helt enig. Erfaringen viser at der skal 10.000 
træningstimer til at skabe fundament for den rette talentudvikling. Forældre 
opbakning er ligeledes en afgørende faktor og en vital ingrediens i den 
cocktail der skaber gode spillere.  
 
Peter Sonnichsen, JTU: Som supplement til alle indlæg om talentudvikling 
skal klubberne forsøge at fokusere at skabe volumen blandt 
ungdomsspillerne, så talenter ikke ”står alene” i den enkelte klub.  
 
Asbjørn Nordam, Skive: Stor ros til JTU for de mange tilbud. Klubben har 
gjort brug af flere tilbud med stor tilfredshed. Glæder sig til IDAN´s analyse 
ligger klar, da klubben har medvirket i denne undersøgelse. Udover denne 
ros vil jeg gøre opmærksom på Lokale- og Anlægsfonden, som netop i disse 
år har fokus på tennisområdet. Fonden vil meget gerne kigge på 
tennisklubbers miljø udenfor banen, dermed kan Fonden være en vigtig 
medspiller i forbindelse med klubbens anlæg. Klubben har startet skolesport 
i 2009 med meget stor succes, der kan ende med ”at kvæle klubben”. 
Skolesporten kommer væltende og klubben skal arrangere 4.klasses stævne 
for over 800 elever. Klubben ”frygter” massiv tilgang af nye juniorer. En 
opfordring til klubberne: Benyt tilbud via JTU og DTF, sporten er på vej 
frem, klø på ude i klubberne! Afsluttende vil jeg lige pointere – Play & Stay 
er et kanon koncept. Klubben har brugt dette med kæmpe succes.  
 
Michael Grube Andersen, DTF: Med henvisning til formandens beretning – 
kan man løfte noget af sløret for IDAN´s analyse og de resultater der er 
kommet frem? 
 
Peter Leth Andresen, JTU: Ja, det kan man godt. IDAN arbejder med en 
inddeling af tennisudøvere i 4 forskellige kategorier. Klubben kan bruge en 
viden om hvilke kategorier deres medlemmer er i, i forhold til aktiviteter og 
klubbens tilbud. Men derudover vil jeg opfordre til at så mange som muligt 
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kommer til DTF´s generalforsamling den 20. marts i Kolding, hvor IDAN 
som sagt kommer og fortæller om deres undersøgelse. 
 
Carsten Billund, Fredericia: Bliver rapporten offentlig tilgængelig? 
 
Peter Leth Andresen, JTU: Ja, den bliver tilgængelig både via DTF´s og 
IDAN´s hjemmeside. Derudover kommer der 3 artikler som fortæller om 
hovedtendenser i undersøgelsen, hvis man ikke vil læse hele rapporten. 
Klubberne kan derudover rekvirere et eksemplar i udskrevet form mod 
afregning.  
 
Jørgen Torpe Kann: Da der tilsyneladende ikke er flere kommentarer vil jeg 
hermed tage beretninger til efterretning og afslutte dette punkt.  
 

Ad. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt 

godkendelse af indeværende års budget 

 
 Henning Damsgaard, JTU, gennemgik det udsendte regnskab og budget i 

hovedtal, med kommentarer til enkelte poster.  
 
Jørgen Torpe Kann: Konstaterede at han havde set et revideret og 
underskrevet regnskab. Kommentarer til regnskab og budget?  

  
 Henning Damsgaard, JTU: Der er grund til at knytte nogle enkelte 

kommentarer til vores balance, som viser en formue på ca. 1 million. Der er 
3 hovedfaktorer som kan få stor indflydelse på JTU´s fremtidige drift og 
balance. DIF´s driftstilskud til aktivitetskonsulenten – vil det fortsætte 
uændret? Store sponsoraftaler p.t. – vil de fortsætte efter udløb af den 
nuværende aftaleperiode der løber frem til udgangen af 2011? Sekretariatet 
kører p.t. med et lavt blus rent lønmæssigt, da det løses via stort frivillig 
indsats fra Lene Steffensen i bestyrelsen – kan den model fortsætte?  

  
 Peter Leth Andresen, JTU: Der er i 2009 og 2010 allokeret en del midler til 

indsats på talentudvikling og unionstræning. Derudover vil man gerne fra 
JTU´s side have midler til at imødegå store ændringer i nogle af de 3 
faktorer som Henning lige har skitseret.  

 
Jørgen Toft Nørgaard, Nørresundby: Man hører jo rygter ude i byen. Kan 
man regne med at der skal spilles med Prince bolde i den kommende 
udendørs sæson?  
 
Peter Leth Andresen, JTU: Ja, det skal der naturligvis. JTU har en aftale med 
Prince der løber indtil udgangen af 2011.  
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Jørgen Torpe Kann: Regnskab og budget er hermed godkendt.  
 
Generalforsamlingen holdt derefter en kort pause, hvor JTU i anledning af 
10-års jubilæet var vært ved konditorkage, kaffe og portvin.  
 

Ad. 4 Eventuelt indkomne forslag 

 
Jørgen Torpe Kann: Der er indkommet forslag fra Nørresundby Tennisklub.2 
Dermed vil jeg give ordet til Jørgen Toft Nørgaard, Nørresundby.  
 
Jørgen Toft Nørgaard, Nørresundby: Motiverede forslag som er fremsendt 
sammen med indkaldelsen. Indholdet i forslaget har været drøftet på 
tidligere generalforsamlinger. Det er affødt af nogle konkrete problemer i 
forhold til at kunne stille med det nødvendige antal damer til den 
nuværende holdturnering. Klubben har en tro på at dette forslag på lang 
sigt kan have en fremmende effekt på både herre- og dametennis i JTU regi.  
 
Asbjørn Nordam, Skive: Enig i formål med forslag som er et sympatisk 
forslag. Men den nuværende holdturnering skal ikke ødelægges. 
Herrerækken kan derfor tilbydes som et supplement til den nuværende 
holdturnering. Dermed får klubberne mulighed for at vælge hvad der passer 
dem bedst. Lad endelig den nuværende struktur fortsætte. Sideløbende 
herrerække er derfor Skives forslag.  
 
Niels Rytter, Brabrand: Klubben har deltaget med 4 seriehold i 2009. Vi har 
spurgt 8-9 damer i klubben, der spiller på vores hold. Alle vil helt klart spille 
på mixed hold og klubben er derfor modstander af det stillede forslag.  
 
Erik Segel, Risskov: Forslaget indeholder nogle problemer i forhold til 
oprykning, derudover er der flere problemer med det stillede forslag. Det er 
ikke givet at det vil fremme kvindetennis, snarere tværtimod. Forslaget har 
været mailet rundt i klubben til turneringsspillere. Der er kommet 8 
tilbagemeldinger, 7 talte klart imod forslaget om at inddele seniorhold i rene 
herre og damerækker. Seniorer vil spille med mixed hold. Alternativt kan 
klubber med problemer i forhold til det nødvendige antal spillere lave 
fælleshold via klubsamarbejderne. Man kan overveje at nedsætte en 
arbejdsgruppe der skal kigge på strukturen for JTU´s holdturnering.  
 
Poul Erik Pedersen, Aars: Der har været snakket en del om holdturnering de 
senere år. Klubben er uenig i forslaget, men enig i problemstillingen. En 

                                                   
2 Der henvises til særskilt bilag. Bilag 2 – forslag fra Nørresundby Tennisklub i forhold til Holdturneringen.  
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deling i rene rækker skal startes nedefra, altså fra juniorer. De øverste 
rækker i JTU´s holdturnering er nødt til at matche divisionsrækkerne. 
Således skal holdene have samme sammensætning som de rækker skal 
kunne rykke op i. Klubben opfordrer dermed til en deling på juniorsiden.  
 
Martin Leerhøy, Randers: Igennem mere end 25 års erfaring som 
turneringspiller og træner har jeg oplevet det som et stort problem at 
pigerne stopper, når de bliver ”alene” på et hold. Den nuværende struktur 
er ikke med til at fremme en såkaldt ”Caroline-effekt”. Rene pigehold vil 
være et godt fundament for at der på sigt er flere piger/kvinder der spiller 
tennis.  
 
Jens Leth, JTU: JTU arbejder med en model for dette års holdturnering, der i 
hovedtræk tilgodeser ønsket om en deling på juniorsiden. Derudover har 
man på seniorsiden afventet generalforsamlingens indstilling og holdning. 
Endeligt vil man fra JTU´s side motivere klubberne til at være en del af en 
Play & Stay tour, hvor der afvikles en række stævner efter dette koncept.  
 
Carsten Billund, Fredericia: Som en kommentar til Jens Leths indlæg om 
JTU´s overvejelser om en ny struktur for juniorholdturneringen, kan jeg kun 
opfordre alle klubber til at bakke op om dette og få tilmeldt nogle hold. 
Derudover vil jeg lige understrege at DTF Cup kan være en mulighed for 
klubber der på seniorsiden slet ikke kan stille med kvinder.  
 
Sicco Steenhuisen, Randers: Klubben vil gerne bakke op omkring at en 
inddeling startes helt nede fra de yngste juniorårgange. Strukturen for 
holdturneringen er afgørende for klubbernes mulighed for at fastholde de 
gode spillere, specielt på pigesiden.  
 
Peter Leth Andresen, JTU: Lige for at være helt sikker på hvad I klubber 
mener – kan rene herrerækker som et supplement forenes med de 
nuværende rækker?  
 
Morten Riisgaard-Dam, Skanderborg: Jeg kan godt frygte at forslaget fra 
Skive vil være med til at skære den nuværende holdturnering i stykker.  
 
Helle Friis, Kristrup: Som ny klub i JTU i 2009 tilmeldte klubben et serie 3 
hold som vandt rækken og rykkede op i serie 2. Klubben overvejer endnu et 
serie 3 hold i 2010. Umiddelbart kan jeg godt frygte at forslaget vil betyde 
at vi ikke kan stille med hold, da vores spillere meget gerne vil have den 
sociale dimension med mixed hold.  
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Lene Steffensen, JTU: Jeg har deltaget på forskellige hold i 2009 og således 
været ”fyld” på både 3.division og serie 2 hold. Det er ikke altid lige sjovt 
bare at være ”fyld”.  
 
Carsten Billund, Fredericia: Klubben har tidligere været aktiv i DGI-regi, 
men bruger ikke DGI mere da JTU´s holdturnering passer klubben bedre. 
Problemet kan være at folk ikke ønsker at bruge det meste af en lørdag på 
at spille holdkamp, afstandene er for store da transporttiden betyder at hele 
dagen går. Det er derfor vigtigt med mange hold i turneringen. Jeg tror ikke 
umiddelbart på at en deling vil fremme antal deltagende hold.  
 
Søren Rasmussen, JTU: Mixed hold er sjove at deltage på, det er styrken i 
tennissporten at mænd og kvinder deltager på samme hold. Så længe DTF 
arbejder med mixed hold bør JTU også have denne struktur. Forslaget fra 
Skive er sympatisk, men fokus må og skal være på udvikling af dametennis. 
Klubberne skal være opmærksomme på ikke at ekskludere kvinder ved 
træning, turneringer og andet.  
 
Poul Erik Pedersen, Aars: Skal vi ikke løfte diskussionen lidt op i en 
helikopter og ikke se blot på vores egen klub? Hvad er det bedste 
overordnet set? Klubben er imod forslaget om en deling af herrer og damer 
nu og her, til gengæld skal man arbejde målrettet på udvikling af 
tennissporten og de tilbud som de enkelte klubber, union og forbund har.  
 
Jørgen Torpe Kann: Tak for mange indlæg, måske Jørgen (Nørresundby) vil 
samle op ud fra de kommentarer der er kommet? 
 
Jørgen Toft Nørgaard: Fint med en opsamling, jeg havde nok håbet på mere 
opbakning fra andre klubber i forhold til forslaget. Intentionen med forslaget 
er at prioritere dametennis, så dermed vil vi godt fastholde forslaget og jeg 
ønsker en skriftlig afstemning om forslaget. Klubben er ikke tilhænger af en 
ekstra række som foreslået af Skive, da det vil være nedbrydende for den 
nuværende holdturnering. Derudover vil jeg opfordre til, hvis forslaget ikke 
går igennem, at JTU ændrer reglement så det bliver tilladt ikke at stille med 
fuldt hold i seniorrækkerne.  
 
Søren Rasmussen, JTU: Mine indlæg er netop gået i retning af at motivere 
til at klubberne er mere opmærksomme på udfordringer i forhold til dette og 
dermed er med til at sikre gode betingelser for dametennis.  
 
Ann Hansen, HEI: Vi har overskud af damer og låner dem gerne ud ☺ 
 
Peter Sonnichsen, JTU: Forslaget om at JTU ændrer reglement og gør det 
tilladt at stille med mangelfuldt hold virker ikke som nogen god ide. Det vil 
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være nedbrydende for holdturneringen om enkelte hold slet ikke stiller med 
en dame. JTU har overvejet at man kunne køre en ”forsøgsmodel” med rene 
rækker i Nord, for dermed at opsamle nogle erfaringer med henblik på 
eventuelle justeringer for resten af JTU. JTU har derudover den holdning at 
en eventuel inddeling i rene herre- og damerækker ikke kan nås allerede til 
udendørs 2010, men kan implementeres til 2011 sæsonen.  
 
Jørgen Torpe Kann: Som udgangspunkt er forslaget der skal til afstemning 
en politisk tilkendegivelse overfor JTU´s bestyrelse. Det er dermed ikke et 
forslag om det rent ”tekniske” i forbindelse med strukturen for 
holdturneringen. Så dermed er den kommende afstemning en anvisning til 
bestyrelsen om hvordan klubberne rent politisk ønsker rammerne for 
holdturneringen skal være.  
 
Poul Erik Pedersen, Aars: Forslaget om en forsøgsordning i Nord vil muligvis 
betyde endnu længere afstand for nogle hold, så det er jeg ikke tilhænger 
af.  
 
Jørgen Torpe Kann: Kan vi få 2 uvildige og frivillige tællere?  
 
(Mette Rishede, Odder, Poul Erik Pedersen, Aars blev tællere. Stemmesedler 
blev uddelt, stemmer blev afgivet og efterfølgende optalt) 
 
Resultatet af den skriftlige afstemning blev: 
For forslaget: 10 stemmer 
Blanke: 6 stemmer 
Imod forslaget: 48 stemmer 
 
Jørgen Torpe Kann: Forslaget er dermed forkastet.  
 

Ad. 5 Fastsættelse af kontingent 

  
 Bestyrelsen foreslog kontingent som følgende: 

Klubberne betaler til JTU kr. 14,00 pr. medlem for de første 100 
medlemmer og kr. 23,00 for yderligere medlemmer. 
Klubberne betaler til DTF kr. 42,00 pr. medlem for de første 100 
medlemmer og kr. 57,00 for yderligere medlemmer. 
 
Skulle DTF´s generalforsamling beslutte at ændre klubbernes kontingent, 
bemyndiges bestyrelsen til at ændre satserne for klubbernes kontingent til 
DTF med den sats pr. medlem, der vedtages på DTFs generalforsamling. 
 
Kontingentet blev vedtaget. 
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Ad. 6 Valg af formand 

 
Peter Leth Andresen, Skanderborg, valgt for 2009-10, er dermed først på 
valg i 2011. 

 
Ad. 7 Valg af kasserer 

 
Henning Damsgaard, Hasle, er valgt for 2008-09. Bestyrelsen foreslår 
genvalg. Genvalgt for perioden for 2010-11.   

 
Ad. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
Søren Rasmussen, Viborg, er valgt for 2009-10. 
Lene Steffensen, Nørresundby, er valgt for 2009-10. 
 
Peter Sonnichsen, Kolding, er valgt for perioden 2008-09, villig til genvalg. 
Genvalgt for perioden 2010-11. 
 
Jens Leth, Esbjerg, er valgt for perioden 2008-09, ikke villig til genvalg.  
Peter Andresen, JTU: Bestyrelsen foreslår John Sloth, Hammel. 
 
Jørgen Torpe Kann: Vil John eller bestyrelsen motivere dette forslag? 
 
John Sloth, Hammel: Har glædet mig til at komme og høre på den dialog 
der har været. Har med vilje ikke sagt for meget i debatten, da jeg ville lade 
mig inspirere af indlæg. Har spillet en del tennis tidligere, men holdt nogle 
års pause. Er startet igen for nogle år siden. Er turneringsspiller på vort 
seriehold i Hammel. Derudover er jeg bosiddende i Hammel og i klubbens 
bestyrelse. Endeligt er jeg ansat i et pengeinstitut.  
 
John Sloth, Hammel, valgt for perioden 2010-11.  
 
Jørgen Torpe Kann: For en ordens skyld er der jo en ledig plads i 
bestyrelsen, så hvis nogen i forsamlingen er interesseret skal man sige til?  
 

Ad. 9 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

 
 Bjarne Aaen, Hadsten og Poul Erik Pedersen, Aars blev valgt som revisorer, 

mens Karin Odgaard, Herning blev valgt som revisorsuppleant. 
 
Ad. 10 Eventuelt 

 
 Uddeling af Frede Lauritzen Prisen:  
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Peter Sonnichsen, JTU: Redegjorde kort for kriterierne for tildeling af Frede 
Lauritzen prisen. Klubberne havde placeret sig i 2008 som følgende: 
5. Randers og Esbjerg 
4. Nørresundby 
3. Århus 1900 
2. Kolding 
1. Skovbakken 
Skovbakken modtager prisen ved senere lejlighed.  
 
Erik Segel, Risskov: Jeg vil lige nævne at jeg er skuffet over at de store 
klubber fra Århus ikke møder op til generalforsamlingen.  
Derudover vil jeg lige fortælle 2 gode historier fra klubbens virke:  
1) Klubben afholdt i 2009 DM for Veteraner udendørs. Det var et rigtig godt 

arrangement med aktivering af en del frivillige ledere og hjælpere i 
klubben. Derudover en rimelig indtjening for klubben. Klubben vil meget 
gerne stå for sådan et arrangement en anden gang.  

2) Klubben har 2 helårsbaner (kunstgræs). Dette er et hit i Risskov hvor 12 
herrer har spillet hele vinteren. De har ryddet baner for sne, saltet, etc.. 
Det har virkelig været en succes. Så blot til inspiration for andre!  

 
Asbjørn Nordam, Skive: I 2009 var jeg inviteret med i en tænketank, hvilket 
var en meget spændende opgave. Det gav nogle tanker og ideer til arbejdet 
indenfor tennissporten. Måske kan noget fra IDAN´s rapport bruges til en ny 
omgang tænketank for tennissporten i Jylland? Tænketanks-ideen er rigtig 
god, da man risikofrit og upolitisk kan komme med gode ideer, indfald, etc.. 
Derudover vil jeg benytte lejligheden til at rette en STOR TAK til Jens Leth 
for mange års indsats i tennissportens tjeneste. En STOR TAK på vegne af 
mange tennisspillere, men i særdeleshed også på egne vegne. Det har altid 
været en fornøjelse af arbejde sammen med Jens og man har altid kunnet 
være sikker på godt humør, veludførte opgaver og lyst til at arbejde i 
tennissportens interesse. TAK!  
 
Michael Grube Andersen, DTF: Kort orientering om egen baggrund indenfor 
tennissporten, formand i Vester Skerninge, siddet i FTU´s bestyrelse, etc.. 
Nyansat som fuldtids klubudviklingskonsulent i DTF. Overordnede opgaver 
bliver: Skoletennis forløb, DTF Lederakademi, DTF Klubudviklingsforløb. 
 
Erik Jan Pedersen, Hirtshals: Som en kommentar til Michaels indlæg 
omkring klubudviklingsforløb, vil jeg kort fortælle om de udfordringer som 
tennissporten står overfor mange steder. Via min kasket som 
fritidskonsulent i Hjørring Kommune, har jeg fået en indsigt i kommunernes 
forpligtelser omkring banepleje af udendørs kommunale anlæg. Der er 
mange steder konflikter mellem det lovgrundlag der er og den måde 
opgaven udføres på. Jeg vil derfor gerne have input fra andre klubber (og 
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kommuner) tilsendt, så jeg kan få et overblik over de muligheder og 
modeller der findes andre steder. Det vil være godt om DTF/DIF kommer på 
banen i forhold til at bakke op omkring den store udfordring som mange 
klubber står med på dette felt.  
 
Peter Leth Andresen: Så er vi ved at være ved afslutningen af dette års 
generalforsamling. JTU har dog fornøjelsen af at skulle hædre nogle ledere, 
der igennem mange år har ydet en stor indsats i tennissportens tjeneste. 
 
Fra tid til anden udvælges blandt aktive tennispersonligheder i Jylland, 
modtagere af Jyllands Tennis Unions Fortjenstnål.  
Denne modtager har været en aktiv og fast deltager ved unions- og 
forbundsgeneralforsamlinger, samt aktiv deltager i det lokale 
klubsamarbejde i trekantsområdet. Modtageren, som altid har konstruktive 
input om jysk tennis, er formand for Fredericia Tennisklub. Tennisklubben 
har i 2009 udmærket sig ved at have højt aktivitetsniveau som blandt andet 
har resulteret i medlemstilgang. I 2009 blev klubben desuden valgt til årets 
sportsforening i kommunen. JTU takker for indsatsen og lykønsker hermed 
Carsten Billund med tildelingen af JTU´s Fortjenstnål. 
 
Peter Sonnichsen har igennem 25 siddet med i unionens bestyrelse (først i 
STU og siden i JTU). Vi vil gerne ønske tillykke med 25 års jubilæum. Tak 
for indsatsen igennem mange år.  
 
Jens Leth. Som tidligere omtalt vender vi nu tilbage til Jens Leth. JTU´s 
bestyrelse har besluttet at JTU´s Lederpris 2010 skal gå til Jens Leth. 
Derudover har bestyrelsen besluttet at JTU´s Lederpris fremover skal hedde 
Jens Leths Lederpris.  
 
Derudover vil JTU gerne tildele Jens Leth JTU´s Æresnål for mange års 
meget flot og ihærdig indsats for både Esbjerg Tennisklub, STU og JTU. 
 
Slutteligt en tak til Jørgen Torpe Kann for myndig ledelse af forsamlingen.  
 
Tak for i år – kom godt hjem.  
 
 

 
Den         /3 2010 Den         /3 2010 
 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
 Jørgen Torpe Kann, dirigent Peter Leth Andresen, formand 
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Billund  Folmer Mikkelsen   
Brabrand  Niels Rytter 
Esbjerg  René Lynge    
Fjerritslev  Dolf Handrup   
Fredericia  Carsten Billund   
Hammel  Peder Helbo   
Hammel  John Sloth 
HEI tennis  Karen Meyer 
HEI tennis  Ann Hansen   
Hirtshals  Erik Jan Pedersen    
Kristrup  Helle Friis    
Nørresundby Jørgen Toft Nørgaard 
Odder  Mette Rishede   
Randers  Sicco Steenhuisen   
Randers  Martin Leerhøy   
Riisvangen  Michael H.J. Stæhr   
Risskov  Erik Segel 
Skive  Thøger Berg Nielsen   
Skive  Asbjørn Nordam   
Skanderborg Morten Riisgaard-Dam 
Støvring  Morten Ørtved   
Støvring  Susanne Ørtved   
Sønderborg  Bent Kleinstrup  
Viborg  Christian Nissen   
Aars  Poul Erik Pedersen 
JTU  Peter Andresen 
JTU  Jens Leth 
JTU  Henning Damsgaard 
JTU  Peter Sonnichsen 
JTU   Søren Rasmussen 
JTU  Lene Steffensen 
JTU  Lars Elkjær 
Gæst  Jørgen Torpe Kann 
DTF  Michael Grube Andersen 


