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Jysk Mesterskab i Skumtennis 

2019 

Jyllands Tennis Union inviterer 

både JUNIOR, SENIOR og VETERANER til JM i Skumtennis 

i Hobro Idrætscenter den 31. marts 2019   

Indbydelsen er netop ude nu, så kom frisk og vær med til at få en sjov, hyggelig og 

aktiv tennisdag med andre børn og voksne spillere. 

Skumtennis er sjovt, forbedrer teknikken og giver sved på panden, så på med 

tennisskoene og kom afsted, så vi i fællesskab kan få en god dag med en masse god 

tennis. ALLE kan deltage - fra nybegynder til landsholdsspiller.  

Tilmeldingsfristen er den 18. marts 2019. 

Indbydelsen med praktiske informationer findes på JTU's hjemmeside eller på 

følgende link - Her  

Tilmelding foregår via JTU's hjemmeside eller på følgende link - Her 

https://jtu.us17.list-manage.com/track/click?u=ccc46401f9ce25bbb96b668fa&id=07f2a92fd1&e=ca72d5298d
https://jtu.us17.list-manage.com/track/click?u=ccc46401f9ce25bbb96b668fa&id=9db2815a8f&e=ca72d5298d


 

Husk som noget nyt i år er JM i Skumtennis en del af den Jyske SkumTennisTour 

2019 og dermed pointgivende. JM giver dobbelt så mange point som de resterende 

stævner i den Jyske SkumTennisTour. Du kan ved at deltage dermed højne dine 

muligheder for at udtages til DTF Skumtennismesterskab, som løber af stablen den 7-

8. december 2019 på Fyn.  

 

 

Jysk SkumTennisTour 2019  

- Et samarbejde mellem JTU og DGI  

 

Skumtennis er sjovt, forbedrer teknikken og giver sved på panden 

 

Den Jyske SkumTennisTour 2019 er i fuld gang rundt omkring i Jylland og vi nærmer os 

snart sidste weekend med Touren, som sluttes af med JM i Skumtennis. Det er både børn 

og voksne der deltager i disse stævner. For at se hvem som har deltaget samt vundet de 

forskellige stævner er der blevet udarbejdet en rangliste for drenge/herre og en for 

piger/damer. Denne rangliste bliver løbende opdateret og kan findes på JTU's hjemmeside 

eller ved at klikke - Her  

 

https://jtu.us17.list-manage.com/track/click?u=ccc46401f9ce25bbb96b668fa&id=7f00d7eded&e=ca72d5298d


 

 

 

 

JTU'S GENERALFORSAMLING 2019 

Generalforsamlingen afholdes den 13. marts 2019 i Kulturhuset Skanderborg, Parkvej 

10, 8660 Skanderborg. Tilmeldingsfristen til spisning til JTU's Generalforsamling er slut, 

men i er selvfølgelig mere end velkommen til at møde op til selve generalforsamlingen, 

hvor der vil være indskrivning fra kl. 18.50. I JTU bestyrelse håber vi at se mange til 

generalforsamlingen.  

 

 

DTF'S GENERALFORSAMLING 2019 

 



 

 

JTU bestyrelsen opfordrer alle 

medlemsklubber i JTU til at møde op 

personligt ved DTF generalforsamlingen 

den 16. marts 2019 i Kolding.  

Da generalforsamlingen dette år foregår på 

jysk jord (Kolding) skulle det give rigtig 

mange mulighed for fysisk at møde op, sige 

sin mening og gøre indflydelse 

gældende.  Der er 6 pladser i bestyrelsen 

på valg i år (herunder formand, 

næstformand og kasserer), så alle 

stemmer og alle kandidater er mere end 

velkomne. 
 

 

Der er også hele 2 forslag til vedtægtsændringer - et fra bestyrelsen og et ændringsforslag 

hertil fra det nordjyske. 

I JTU og i det jyske tennismiljø vil vi ændre kursen for dansk tennis - frem mod langt mere 

fokus, prioritet og finansiering af den indenlandske danske tennis (både bredde og talent). 

I den siddende bestyrelse er der for mange der nu har mest fokus på udlandet. 

  

Mød op eller giv fuldmagt til en indflydelse på dette fremadrettet. 

  

Hans Martin Brøndum, formand for JTU 

 

 



 

Holdturnering ude 2019  

- Et tilbud til alle   

Vintersæsonen er stadig i fuld gang og JTU håber at alle de klubber, som har haft 

mulighed for at spille indendørs har fået og stadig får spillet en masse god tennis. 

Sommersæsonen nærmer sig med hastige skridt og dette betyder at mange spillere 

glæder sig til at komme udendørs og spille.  

  

Udendørssæsonen byder selvfølgelig som de foregående år på en masse 

muligheder for at spille holdturnering. Det er både muligt at spille holdturnering som 

junior, senior og veteran.  

Fra sommeren 2019 kommer der ny holdturneringsstruktur for seniorspillerne. Dette 

betyder at den traditionelle seniorholdturnering med jyllandsserie, serie 1-3 laves om 



 

til divisioner og ligaer og vil administreres af DTF. I stedet for den traditionsrige 

seniorholdturnering udbyder JTU i sommeren 2019 en fleksibel holdturnering. 

Endvidere udbyder JTU den velkendte holdturnering for både junior og veteraner.  

Man behøver ikke licens for at være med og der er rækker for spillere i alle 

aldersgrupper og på alle niveauer.  

 

Se hvilke muligheder i har som klub og spillere til at spille holdturnering ved at kigge i 

pjecen - Her   

Tilmeldingsblanketter samt spilledatoer findes på JTU's hjemmeside eller ved at 

klikke - Her 

Tilmeldingsfrist er den 8. maj 2019, men hvorfor vente! 

 Støt op om den jyske holdturnering, og tilmeld så mange hold som muligt så vi kan 

prøve at undgå al for meget kørsel 🎾 

 

Tournament Software  

Sommersæsonen nærmer sig og dermed også den udendørs 

holdturnering.  Spillere der skal spille med i de forskellige holdturneringstilbud 

opfodres til at oprette en brugerprofil i Tournament Software, da det er 

turneringsprogrammet som vil anvendes i den kommende udendørssæson. 

Dette gælder både hvis man spiller DTF og JTU. Det er i Tournament Software 

at spilleprogrammet bliver offentliggjort og det ydermere her holdkaptajnerne 

kan ændre spilletidspunkter samt indberette resultater for de pågældende 

holdkampe. En brugerprofil er ganske gratis og tager kun ganske få minutter at 

oprette.   

En manuel til oprettelse af ens brugerprofil findes ved at klikke - Her 

https://jtu.us17.list-manage.com/track/click?u=ccc46401f9ce25bbb96b668fa&id=907548bc3d&e=ca72d5298d
https://jtu.us17.list-manage.com/track/click?u=ccc46401f9ce25bbb96b668fa&id=958ceee86e&e=ca72d5298d
https://jtu.us17.list-manage.com/track/click?u=ccc46401f9ce25bbb96b668fa&id=3d3060e751&e=ca72d5298d


  

 

 

Send tennisklubbens piger på camp 

 

 



 

Nu har alle JTU-klubber mulighed for at søge om økonomisk støtte til at afholde pigecamps 

og give teenagepiger en stor oplevelse med tennis. 

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har indgået et partnerskab med Procter & Gamble, der står 

bag produktet Always. Sammen lancerer de en kampagne, som har til formål at motivere 

endnu flere piger til at være aktive i foreningslivet.  

Alle foreninger under DIF – herunder tennisklubber i JTU – som har aktiviteter for piger i 

alderen 12-15 år kan søge. Der kan søges om op til 10.000 kroner som maksimum, hvis 

campen har en overnatning. For camps uden overnatning er maksimumbeløbet 6.000 

kroner.  

Ansøg og læs mere Her 

 

 

Banekursus i Aalborg  

 

 

 

Dansk Tennis Forbund afholder et 

banekursus, hvor I kan få helt styr på 

klargøringen af det røde grus.  

Kurset ligger 19. marts 2019 i Aalborg 

Tennisklub. Prisen for deltagelse er 300,- 

kr., hvor der er inkluderet sandwich og 

drikkelse i prisen. 
 

 

På banekurset får du og din klub masser af praktiske råd og vejledning, samt ikke mindst 

muligheden for at møde og udveksle erfaringer med andre klubber. Det er DTF’s 

anlægspartner i Vestdanmark Sport Trading, der står for undervisningen. 

Kurset er for alle interesserede, men oplagte deltagere er naturligvis alle, der arbejder med 

banerne henover året: Lønnede og frivillige banemænd, kommunalt ansatte medarbejdere 

og ildsjæle med interesse for området. Der er plads til 16 deltagere, som fordeles efter 

først til mølle. 

Tilmeldingfristen er den 10. marts og tilmelding kan ske ved at klikke Her 

 

https://jtu.us17.list-manage.com/track/click?u=ccc46401f9ce25bbb96b668fa&id=28ed52c748&e=ca72d5298d
https://jtu.us17.list-manage.com/track/click?u=ccc46401f9ce25bbb96b668fa&id=718c8a4675&e=ca72d5298d
https://jtu.us17.list-manage.com/track/click?u=ccc46401f9ce25bbb96b668fa&id=cf5b61ece6&e=ca72d5298d


 

 

DTF sætter jagten ind for at finde 

Årets Ildsjæl i Dansk Tennis 2019 

Hver eneste dag året rundt er der personer, der på hver deres måde gør en kæmpe forskel 

i de danske tennisklubber. 

Dansk Tennis Forbund vil gerne hædre og anerkende en af disse ildsjæle, der har vist et 

engagement ud over det sædvanlige, og som har gjort en mærkbar forskel for sin klub og 

tennissporten lokalt, regionalt eller på landsplan. 

Vinderen får prisen som Årets ildsjæl. Med prisen og æren følger desuden to billetter til 

Wimbledon 2019. 



 

Ildsjælene i dansk tennis indtager mange roller, så som træner, turneringsarrangør, 

bestyrelsesmedlem, banemand eller noget helt femte. Derfor er det ikke til at sige, hvilken 

funktion Årets ildsjæl i dansk tennis udfylder. Men det vægter højt, hvis… 

• ildsjælens engagement kommer mange tennisspillere til gode 

• ildsjælen med succes har søsat initiativer, der kan tjene som inspiration for andre 

klubber 

• ildsjælen har været med til at tiltrække og/eller fastholde medlemmer i tennissporten 

• ildsjælens engagement rammer grupper, der traditionelt er underrepræsenterede i 

tennissporten 

• ildsjælens virke er med til at sætte tennissporten i det bedst mulige lys. 

Alle har mulighed for at indstille en kandidat. Det er et krav, at kandidaten er medlem af en 

klub under Dansk Tennis Forbund. Deadline for at indstille en ildsjæl er senest 10. marts 

2019. Indstil jeres kandidat ved at følge dette link - Her 

 

Se alle nyheder her  

 

 

 

Kommende begivenheder  

 

13. Marts 2019 - JTU Generalforsamling 2019 i Kulturhuset Skanderborg  

16. Marts 2019 - DTF Generalforsamling 2019 i Kokholm 2, 6000 Kolding  

19. Marts 2019 - DTF banekursus i Aalborg Tennisklub 

23. Marts 2019 -  Jysk SkumTennisTour 2019 i Horsens  

24. Marts 2019 -  Jysk SkumTennisTour 2019 i ØBG Silkeborg  

https://jtu.us17.list-manage.com/track/click?u=ccc46401f9ce25bbb96b668fa&id=a66f6d8402&e=ca72d5298d
https://jtu.us17.list-manage.com/track/click?u=ccc46401f9ce25bbb96b668fa&id=793383c67e&e=ca72d5298d


 

24. Marts 2019 -  Jysk SkumTennisTour 2019 i Støvring 

24. Marts 2019 -  Jysk SkumTennisTour 2019 i Hjørring  

31. Marts 2019 - Jysk Mesterskab i Skumtennis 2019 

 

 

Se alle kommende begivenheder her  
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info@jtu.dk  
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