JTU Nyhedsbrev November 2018

Jysk Mesterskab inde 2019
Så er det snart tid til Jyske Mesterskaber indendørs 2019 for junior, senior og
veteraner. Indbydelserne er netop ude nu, så skynd at tilmelde jer, så vi i
fællesskab kan få nogle gode dage med en masse god tennis. Ud over afholdelsen
af en masse tenniskampe bliver der til Mesterskaberne lagt vægt på hygge og socialt
samvær.
Veteraner spiller indledende runder den 4.-6. januar 2019 i Århus1900 og slutter af
med finaler den 6. januar. Juniorer og seniorerne spiller indledende runder
henholdsvis den 4.-6. januar og den 11.-13. januar forskellige steder i Jylland.
De pågældende rækker spilles:
U10 i Randers
U12 - U14 i Kolding U16 - U18 i Sønderborg
Senior i Kolding JM afsluttes med et finalestævne for juniorer og seniorerne den 19.
anuar i Århus1900.
Tilmeldingsfristen for junior og veteraner er den 9. december 2018 og den 16.
december 2018 for seniorer. Indbydelserne til JM findes på JTU's hjemmeside eller
på følgende link - Her
Tilmelding til junior og senior rækkerne foregår via. JTU’s hjemmeside og kan findes
på følgende link - Her
Tilmelding til veteranrækkerne foregår ved at sende en mail til Niels
Emery jmveteraner@gmail.com

JTU opfordrer alle uanset om du selv er tennisspiller eller interessere dig for tennis at
komme ud som tilskuer på de forskellige tennisanlæg og se en masse god tennis
samt opleve den fantastiske stemning der er ved et Mesterskab.

JTU/DGI Fællestræning
for børn og unge
Jyllands Tennis Union og DGI arrangerer i samarbejde fællestræning for børn og unge på
tværs af klubber. Så er du mellem 10-18 år og ønsker noget inspirerende træning og
muligheden for at spille mod spillere fra andre klubber i indedørs sæsonen, så er
fællestræningen lige noget for dig. Du får 2 timers træning med dygtige trænere fra JTU eller
DGI samt mulighed for en times "frit" spil.
Fællestræningen afholdes to forskellige steder i Jylland:
Den 2. december 2018 i Nørresundby Squash- og Tenniscenter
Den 3. marts 2019 i Kolding Ketcher Center
For tilmelding samt mere information se indbydelserne for henholdsvis den. 2 december HER og den 3. marts 2019 - HER

Kursus Skumtennis - for alle aldre
Skumtennissæsonen er i fuld gang rundt omkring i de jyske klubber.
Står du som skumtennistræner i din klub og måske mangler lidt inspiration til
træningen eller synes du bare at skumtennis er sjovt og gerne vil vide mere omkring
mulighederne indenfor dette, så har du nu muligheden.
Dansk Tennis Forbund udbyder sammen med Jyllands Tennis Union et 3-timers
skumtenniskursus, som afholdes i Nørresundby Idrætscenter lørdag den 15.
december fra kl. 10-13.
Kurset har fokus på struktur i skumtennistræningen og tager udgangspunkt i
opvarmningsøvelser, samt syv konkrete lektionsplaner suppleret med forskellige
spiløvelser. Der arbejdes med en spilbaseret tilgang til træning. Kurset har en
praktisk tilgang, hvor al tid foregår på banen og efterfølgende kan anvendes, når
man er hjemme i klubben.
Tilmeldingen er åben for alle, som er medlem af en tennisklub under Dansk Tennis
Forbund og fylder minimum 14 år i 2018. Der er 16 pladser på kurset, der tildeles
efter først til mølle. Så skynd at tilmelde jer.
Tilmelding kan ske - HER
Der arbejdes også på at få et kursus op at stå i Sydjylland. Mere information omkring
dette, når kurset er på plads.

JTU FORMANDEN INFORMERER
"Processen for dannelsen af Tennis Øst på Sjælland som overbygning/fusion af KTU og
SLTU er godt igang. Det kan nok ikke undre nogen, at der i den forbindelse har været
luftet i DTF regi, om tiden også er inde til noget tilsvarende vest for Storebælt. Det er i
øvrigt heller ikke første gang en sådan tanke er luftet.
Lad mig som formand for JTU på bestyrelsens vegne slå meget klart fast: JTU's
bestyrelse er ikke afvisende for en evt. fremtidig mere formaliseret samarbejdsorganisation ift. FTU. Bestyrelsen i FTU er pt. ikke indstillet på at starte dialog om en
egentlig "sammenlægnings"-proces, og det er helt fair og demokratisk.
Både JTU og FTU er jo selvstændige demokratisk funderede foreninger med egne
bestyrelser og generalforsamlinger.
I praktisk dagligt arbejde har FTU og JTU et rigtigt godt og stigende samarbejde om
mange aktiviteter - det vil vi fortsætte med og styrke - med respekt naturligvis for den
lokale nærhed.
I fald FTU senere gerne vil tale også en mere formel samarbejdstruktur de to unioner
imellem, er vi i JTU åbne for det. Men der skal altså to til en dans, og jeg løber ikke som
tennisspiller efter bolde, der ikke er i spil.

Jeg skal også sige, at jeg har hørt kræfter i DTF udtrykke, at en beslutning om en evt.
JTU/FTU sammenlægning bare kan tages centralt i DTF. Det er ikke tilfældet! Det er et
anliggende mellem FTU og JTU og vi kommer IKKE til at lægge op til en evt. beslutning
herom før aller tidligst i 2020 - og kun hvis begge parter vil overveje den retning - og
selvfølgeligt kun efter grundig information, dialog, forberedelse og udarbejdelse af
konkret samarbejdsmodel mht. organisation, ledelse, aktiviteter, økonomi, osv.
Og ingen sådan beslutning kan naturligvis tages udenom JTU/FTU
vedtægter/bestyrelser/generalforsamlinger. Det er naturligvis også helt OK for enhver i
det fynsk/jyske tennismiljø at være for en sådan tanke, være imod den eller være i tvivl samt at skifte mening undervejs i en oplyst proces. Vi lever i et forenings- og
medlemsdemokrati.
I lyset af ovenstående er det selvsagt vigtigt at det jyske tennismiljø støtter op om JTU
og JTU's bestyrelse i varetagelsen af de jyske tennisinteresser - uanset hvor fremtidens
landsstruktur ender.
DERFOR endnu engang en stor opfordring til at byde ind med kandidater til JTU's
bestyrelse. Lige nu mangler vi 2 medlemmer og 2 suppleanter, der kan tiltræde til næste
generalforsamling i marts 2019.
Jeg bliver som formand for JTU, hvis jeg bliver genvalgt - grundet opfordringer hertil og
grundet vigtigheden af at vi i jysk tennis nu står sammen. Vi kan nemlig godt, på vores
måde, matche Tennis Øst, den store nabo i øst....:)
Vi har i JTU mange nye spændende ting igang og på vej. Fælles indendørs
holdturnering med FTU kører nu, åbne juniorsamlinger i samarbejde med DGI er søsat
og lige om lidt igangsættes junior talent træninger på tværs af Jylland til brug for vore
unge trin 2 talenter, altså de rutinerede unge turneringsspillere, der ligger niveauet
under DTF talentmiljøet.
På sponsorsiden er vi midt i forhandlinger om en fornyet hovedsponsor-aftale gældende
fra 2019-2022 og hele 5 tennisudstyrs-leverandører er med i den proces - hvilket i sig
selv er positivt.
Også DGI er vi i forstærket praktisk dialog og samarbejde med - overalt hvor det giver
lavpraktisk mening.
Med ønsket om fortsat solide aktiviteter og indsatser i det jyske tennismiljø og rigtig god
indesæson til alle i 2018/2019
Hans Martin Brøndum
Formand for JTU"

Jysk SkumTennisTour 2019
- Et samarbejde mellem JTU og DGI

Skumtennis skal være sjovt, forbedrer teknikken og giver sved på panden
I indendørs sæsonen er skumtennis bare sagen og alle tennisspillere, lige fra let øvede til
rutinerede, kan udvikle sit spil ved at spille skumtennis. Skumtennis er godt, da spillerne skal
bruge den samme tennis som almindelig tennis. I skumtennis er der derfor gode muligheder
for at arbejde med benarbejde, forskellige slagteknikker samt forbedre dem ved det sikrere
spil, da mængden af uprovokerede fejl er betydeligt lavere end almindelig tennis. Spillerne
lærer dermed at bygge pointene op, afgøre de rigtige bolde samt få en masse kamperfaring.
JTU og DGI er derfor gået sammen om at udbyde individuelle skumtennisstævner rundt
omkring i Jylland. Nærmere information omkring spillesteder og datoer for de enkelte
stævner kan findes på JTU's hjemmeside ved udgangen af år 2018.

DTF Skumtennis Mesterskab 2019

NYT NYT NYT
Unionerne JTU, FTU og Tennis Øst er
enig om at der skal fokuseres mere på
skumtennis i vinterhalvåret og vi har derfor
indgået et samarbejde om at arrangere et
landsstævne for skumtennis, et DTF
Skumtennismesterskab, som løber af
stablen første gang i december 2019 i
Vester Skerninge på Fyn. Intentionen er
efterfølgende at unionerne skal skiftes til
at afholde mesterskabet
DTF Skumtennismesterskab indbefatter
alle spillere, hvilket betyder at der være
rækker for både juniorer U10-U18,
seniorer og veteraner. Spillerne kommer til
at dyste intensivt mod hinanden, men der
er også fokus på det sociale.
For at deltage i DTF skumtennismesterskab skal spillerne udtages via unionerne. Det er
dermed de enkelte unioner der udtager de bedste og stærkeste spillere for deres
unioner. Dette betyder at JTU udtager spillerne fra Jylland, ud fra dem som har deltaget i
den Jyske SkumTennisTour 2019.
De enkelte skumtennisstævner i den Jyske SkumTennisTour, som afholdes fra januar til
april 2019 er dermed pointgivende. Jysk Mesterskab i Skumtennis som afholdes den 31.
marts 2019 giver dobbelt så mange point som de resterende stævner i den Jyske
SkumTennisTour.

JTU's holdturnering ude 2018
JTU's holdturnering ude 2018 er veloverstået og indendørs sæsonen er i fuld gang. I den
udendørs holdturnering deltog i alt 229 hold fordelt på junior, senior og veteraner. Der
deltog i alt 65 juniorhold fordelt fra årrækkerne U10 til U18. Seniorholdene udgjorde 101
hold, hvor herrerne og damerne henholdvis havde 74 og 27 hold. Veteranerne stillede med
i alt 50 hold og i den fleksible holdturnering i Nordjylland var der repræsenteret 13 hold. På
de to nedenstående billeder ses hvilke hold der er blevet Jyske Mestre samt de øvrige top
placeringer i de forskellige kategorier.

JTU's Holdturnering ude 2018 - Placering
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Kommende begivenheder
2. December 2018 - JTU/DGI Fællestræning for børn og unge i Nørresundby
15. December 2018 - Kursus Skumtennis for alle aldre i Nørresundby
4.-6. Januar 2019 - Jysk Mesterskab Indendørs 2019 for Veteraner
4.-6. Januar 2019 - Jysk Mesterskab Indendørs 2019 for Juniorer
11.-13. Januar 2019 - Jysk Mesterskab Indendørs 2019 for Seniorer
6. Januar 2019 - Jysk Mesterskab Indendørs 2019 finalestævne for veteraner
19. Januar 2019 - Jysk Mesterskab Indendørs 2019 finalestævne for juniorer (U12U18) og seniorer.

3. Marts 2019 - JTU/DGI Fællestræning for børn og unge i Kolding
31. Marts - Jysk Mesterskab i Skumtennis
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