
 

Det fremtidige junior træningstilbud for unge op til 18 år i regi af JTU 

 

Formål 

Et vigtigt praktisk formål for JTU er at være katalysator for flere tværgående træningsstilbud til juniorer på 
tværs af klubberne i Jylland. Herunder at medvirke til styrkede sociale relationer på tværs mellem jyske 
juniorer samt at skabe øget turneringsaktivitet blandt de spillere, der deltager i disse træningssamlinger. 

Ovennævnte formål vil også styrke ”fødekanalen” til elitemiljøet i dansk tennis. Det er en bevidst 
prioritering fra JTU, at et sådant tværgående træningstilbud alene omfatter juniorer. Seniortræning sker 
alene i regi af enkeltklubber, klubnetværk og for eliten i DTF regi. 

De enkelte klubber giver egne juniorspillere træningsstilbud i varierende omfang. I de 13 klubnetværk i 
Jylland er intentionen, at der også efter lokalt netværks-initiativ tilbydes supplerende fælles junior-
træningspas for klubnetværkets juniorer. 

De jyske juniorspillere, der er med i DTF talentmiljøet (pt. ca. 45 juniorspillere), får deres tværgående 
træning i regi af nationalt Elite Center (NEC) og dertil knyttede lokale elitecentre i regi af DTF. 

De juniorer, der er så gode og talentfulde, at de efterspørger mere end det deres egen klub og klubnetværk 
kan tilbyde, men ikke endnu er med i DTF talentniveauet, har et behov for, at vi i JTU tilbyder noget 
tværgående træning for dem – og især i vintersæsonen, hvor tennismulighederne er mindre end om 
sommeren – især i de mindre klubber. 

Dette naturligvis også for at fastholde de unge og for at sikre og udvikle fødekanalen til eliten. 

Målgruppe 

U10, U12, U14, U16 og U18 drenge og piger, der spiller rutineret og talentfuldt, men som endnu ikke er 
med i DTF’s talentmiljø. DTF ajourfører en liste over juniorspillere, der er med i DTF talentmiljøet. 
Tilmelding af juniorer til disse træningspas sker fra hjemklubben ved kontakt til JTU konsulenten, der i 
dialog med hjemklubben sørger for at ”niveauet” for de tilmeldte svarer til målgruppen. Et stærkt 
vejledende kriterium er, hvorvidt den tilmeldte junior aktuelt spiller med i JM eller vil/kan det til 
næstkommende JM. Hermed opnås et ekstra incitament til JM junior deltagelse. 

Træningssamlinger 

JTU udbyder 2 sådanne 1-dags trænings-samlinger i udesæsonen – 1 før og 1 efter sommerferien. 

I vintersæsonen udbydes tilsvarende 4 gange 1-dags trænings-samlinger – 2 før og 2 efter nytår. 

Niveau/aldersfordeling på det enkelte træningspas foretages ad hoc efter de tilmeldtes aldre/niveauer, 
men niveauet er generelt den rutinerede og talentfulde juniorspiller, der endnu ikke er med i DTF 
talentmiljøet.  

Trænerne er alle erfarne og uddannede klubtrænere. Træneruddannelse minimum svarende til DTF 
klubtrænerpakken KT1-KT2-KT3-(KT4) og tilstræbt skal alle tilknyttede trænere have minimum coach-
uddannelsen. Antal trænere pr. træningssamling tilpasses antal tilmeldte, idet 1 træner for samme 



niveau/alders-kategori har max. 4 spillere pr. bane og max. 2 nabobaner at træne på (dvs. max. træning af 8 
spillere fordelt på 2 nabobaner pr. træner).  

Afhængigt af antal tilmeldte kan U10 og U12 evt. slås sammen og tilsvarende kan U14 og U16 evt. slås 
sammen. Minimum antal tilmeldte pr. ”kategori” (U10/U12, U14/U16, U18) er 8 juniorer før et træningspas 
gennemføres. 

Den enkelte junior må meget gerne deltage i flere eller alle de udbudte træningspas indenfor sin alders-
/niveau-kategori. 

Pris for deltagelse 

For juniorer, der er medlemmer af JTU, betaler for hvert træningspas et ”symbolsk” beløb på 100 kr. til JTU. 
Det er op til den enkelte klub, hvorvidt klubben helt eller delvist vil dække denne egenbetaling. JTU betaler 
trænere og dækker udgifter til baneleje, bolde, mv. Transport til og fra træningslokationen samt fortæring 
er for deltagernes egen regning. 

Et fælles træningspas vil foregå en lørdag eller en søndag fra kl. 9 til kl. 15.  

 

Træningslokationer 

JTU vil placere de i alt 6 tværgående træningsspas tilpas spredt i Jylland til, at alle får mulighed for at 
deltage uden meget lang transporttid. 

Vinter-lokationerne fordrer selvsagt en tilstrækkelig hal-kapacitet. Mulige helårs-lokationer er: Sønderborg, 
Esbjerg, Kolding, Vejle, Ålborg/Nørresundby, Skive, Randers, Århus (Skovbakken, AGF, Århus 1900), og om 
sommeren er klubber som Horsens, Hjørring, Holstebro, ALTS, Brabrand, Silkeborg, Erritsø, Skive og 
Hirtshals også blandt mulighederne. 

 

Start på JTU træningstilbud til juniorer på tværs af Jylland 

Ovenstående starter fra og med 1. oktober 2018 – dvs. med 4 træningspas i vintersæson 2018/2019.  

 

Besluttet på JTU bestyrelsesmøde 19.06.2018 


