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ORGANISATION 
 

Bestyrelse: 
Formand: 
David Servé, Hørning   
Kasserer: 
Charlotte Wejs, Sønderborg  
Bestyrelsesmedlemmer:  
Frits Rasmussen, Ribe 
Louise Åstrøm, Århus1900 
Erik Jan Pedersen, Hirtshals 
Simon Dahl Verner, Esbjerg  
Orla Hoppe, Århus1900  
1. Suppleant – Morten Knudsen, Stautrup 
2. Suppleant – Pelle Lindahl, Vejen  

  
Dansk Tennis Forbund: 
Idrættens Hus Brøndby 
Stadion 20 
2605 Brøndby 
Tlf. 43 26 26 60 – Fax 43 26 26 70 
dtf@dtftennis.dk – www.dtftennis.dk 

 
Bestyrelse: 

Formand: Henrik Thorsøe  

Næstfmd.: Thomas Kønigsfeldt            
Økonomi:     Janne Theilgaard 

Medlem: Henrik Maris 
Dorte Klüwer  
Peder Helmuth Hansen 

 Michael Grube Andersen 
 Simon Dahl Verner 
 Joachim Thörring 
 

Direktør: 
Emil Bødker  

Sportschef: 
Jens Anker Buus Andersen  

Holdturnering: 
Ansvarlig: Orla Hoppe, Århus og Erik Jan Pedersen, Hirtshals 
Udvalg: Camilla Petersen, JTU konsulent; Orla Hoppe, 
Århus1900; Erik Jan Pedersen, Hirtshals og Troels 
Klausen, Silkeborg  

Appeludvalg: Erik Segel, Risskov 
Poul Erik Pedersen, Aars 
Asbjørn Nordam, Skive 

 Koordinatorer:               
Lone Bech 

Laura Holm Jørgensen  

Signe Hein Larsen 

JM-udvalg: Camilla Petersen, JTU konsulent; 
Troels Klausen, Silkeborg; Orla Hoppe, 
Århus1900 

  

Klubnetværk/regionssamarbejde:  

Frits Rasmussen, Ribe og Simon Verner, Esbjerg for Syd- og 
Vestjylland  

Erik Jan Pedersen, Hirtshals og Camilla Petersen, JTU-
konsulent for Nordjylland  

Louise Åstrøm, Århus1900 og David Servé, Hørning for Midt- 
og Østjylland  

 Projektkonsulent og teamleder for trænerhuset: 
Rasmus Rosendahl 

  Turneringskonsulent: 
Daniel Mølgaard  
Mia Mønster 
Tom Gustavsen  

Kommunikations- og presseansvarlig: 
Thomas Hansen 
Kommunikations- og marketingskonsulent: 
Anja Kostecki  

Minitennisudvalg: 
Tovholder: Erik Jan Pedersen, Hirtshals  
Udvalg: Camilla Petersen, JTU konsulent 

 
Aktivitetskonsulent  
Camilla Petersen 
Jtu.dk  

Holdturneringskonsulent og 
Sekretariat: 
Camilla Petersen 
holdturnering@jtu.dk 
camilla@jtu.dk  
info@jtu.dk  
 

  

mailto:dtf@dtftennis.dk
http://www.dtftennis.dk/
mailto:holdturnering@jtu.dk
mailto:camilla@jtu.dk
mailto:info@jtu.dk
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INDKALDELSE 

 
Til Klubberne i Jyllands Tennis Union (JTU) 

 

Jyllands Tennis Union indbyder hermed til ordinær 
generalforsamling 

 

MANDAG DEN 23. AUGUST 2021 KL. 18.00 
 

Arena Randers  

Fyensgade 1 

8900 Randers C 

Se mere på https://www.arenaranders.dk  
 

 
Program: Kl. 18.00 - 18.50 JTU er vært for et aftensmåltid 

 Kl. 18.50 - 19.00 Indtegning til generalforsamling 

 kl. 19.00 - Generalforsamling 
 
 
 

Tilmelding: Tilmelding til selve generalforsamlingen og spisning senest den 13. august 2021 på e-
mail til camilla@jtu.dk  

 

Tilmeldingen skal indeholde klubnavn og navne på deltagere samt navn, 

telefon og e-mailadresse på kontaktperson. Husk at noter om i deltager i 

bespisning eller kun generalforsamlingen.  

 
 

Med venlig hilsen 
 

JYLLANDS TENNIS UNION 

BESTYRELSEN 

https://www.arenaranders.dk/
mailto:camilla@jtu.dk
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DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, 

herunder fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag  

6. Valg af formand  

• David Servé fra Hørning Tennisklub modtager genvalg  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende er på valg  

• Erik Jan Pedersen fra Hirtshals Tennisklub modtager ikke genvalg  

• Simon Dahl Verner fra Esbjerg Tennisklub modtager genvalg 

 Følgende er ikke på valg 

• Frits Rasmussen fra Ribe Tennisklub  

• Orla Hoppe fra Århus1900  

• Louise Åstrøm, Århus1900 

• Charlotte Wejs fra Sønderborg Tennisklub 

8. Valg af 2 suppleanter  

• Pelle Lindahl fra Vejen Tennisklub modtager genvalg 

• Morten Knudsen fra Stautrup modtager ikke genvalg 

9. Valg af appeludvalg 

• Asbjørn Nordam er valgt for 2020-2023  

• Erik Segel er valgt for 2018-2021 modtager ikke genvalg 

• Poul Erik Pedersen er valgt for 2019-2022. 

10. Valg af revisorer og en suppleant 

• Bjarne Aaen og Henrik Aaen genopstiller  

• Poul Henning Vietz som revisorsuppleant  

11. Eventuelt 
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BESTYRELSENS BERETNING 
Et usædvanligt år er gået. Samtidig med at vores mulighed for at udfolde os i vores 

elskede sport har været stærkt begrænset, er der dog grund til at glæde sig over, 

at tennis var en af de sportsgrene, der har været nådigst ramt. Det har kunnet ses 

– på den gode måde - i rigtig mange jyske klubbers medlemstal, at vi kan tilbyde 

en idræt, der pr. definition arbejder med fysisk stor afstand, og vi derfor ikke har 

været udsat for nedlukning i samme grad som andre idrætsgrene.  

Det ser ud til, at vi har fået en del nye medlemmer på den baggrund. Selv da den 

indendørs aktivitet var lukket ned store dele af vinteren, fejlede ukueligheden 

intet. Således har kreativiteten været stor, når man har skullet finde alternative 

måder at træne på. Diverse opslag fra klubber på de sociale medier, vidner bl.a. 

om snerydning og spil på udendørs grusbaner, udendørs juniortræningssamlinger 

på asfalterede minitennisbaner og mange andre gode påfund. Med sådan en ildhu 

er der god grund til at være overbevist om, at vi vil fastholde rigtig mange af de 

nye fremover. 

Også arbejdet med JTU-kvindetennis og JTU-juniorsamlinger viser, at mange 

parter har været positivt indstillede på at samarbejde med os – hvilket vi selvsagt 

er rigtig glade for i bestyrelsen. Uden jer ville det ikke være muligt for JTU at 

arrangere gode centrale tiltag for hele Jylland. Så TAK for det. 

Bestyrelsens beretning vil indledningsvis beskrive medlemsudviklingen i JTU ift. 

antal klubber og ift. antallet af tennisspillere i klubberne. Der vil redegøres for 

JTU’s kerneaktiviteter, der er gennemført i 2020 samt nævnes hvilke nye 

initiativer, der er udbudt og hvilke der påtænkes at udbydes i 2021. Til sidst i 

beretningen vil JTU’s regnskab for 2020 samt budgettet for 2021 gennemgås. 

 

God læselyst – og vi håber at se dig som klubrepræsentant til generalforsamlingen 

den 23. august i Randers. 
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MEDLEMSUDVIKLING I JTU 

I dette afsnit beskrives medlemsudviklingen. Klubbernes medlemstal for 2020 er offentliggjort 

inden afholdelse af generalforsamlingen og tallene er derfor taget med. 

TENNISSPILLERE I KLUBBER I JTU  

I ultimo 2020 var der i alt 19.898 tennisspillere i tennisklubber i JTU-regi. Det betyder en stor 

fremgang i antal tennisspillere på 4034, som er medlem af en klub i JTU, idet der var 15.864 i 

2019, hvilket fremgår af figur 1. Det svarer til en stigning på 25,4 %. Ses der adskilt på junior, 

senior og 60+ spillere, er der i ultimo 2020, 4446 junior-, 10093 senior- og 5359 60+ spillere.   

På figur 1 ses endvidere JTU’s medlemsudvikling i perioden 2006-2020, hvilket viser at over de 

sidste 13 år er medlemstallet i tennisklubber i JTU-regi faldet, men i 2020 er medlemstallet 

steget med 9,7 % sammenlignet med 2006.  

 

KLUBBER I JTU 

Figur 2 er en illustration af medlemsudviklingen i klubberne i JTU i perioden fra 2006-2020. 

Det fremgår af figuren, at JTU har haft en lille medlemsfremgang det seneste år, da der i 2019 

var 114 medlemsklubber, men i 2020 er der 119 medlemsklubber.  
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FIGUR 1 - Medlemsudvikling i JTU i perioden 
2006-2020
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JTU lægger vægt på yderligere at udvikle unionens aktivitetstilbud, så medlemstilslutningen 

kan fastholdes og udvikles.   

 

JYSKE MESTERSKABER (JM) – JUNIOR OG SENIOR  

Jysk Mesterskab er et af JTU’s kerneprodukter. 

ÅRETS INDENDØRS MESTERSKABER 2020 

JM inde 2020 blev for spillere i rækkerne U10 til senior afholdt i de 3 første weekender af 

januar med indledende runder de 2 første weekender og finalestævne den 3. weekend.  

Der var en stor tilslutning til mesterskabet og 256 tilmeldinger betød, at der var ret stort pres 

på banekapaciteten de steder der blev spillet, hvilket er utrolig positivt. Der var 154 

tilmeldinger i juniorrækkerne og 102 tilmeldinger i seniorrækkerne. Der har været 25 flere 

tilmeldinger, hvis man sammenligner med indendørs 2019, hvor der var 231 tilmeldinger.   

JM 2020 inde blev afholdt følgende steder: 

 U10 – ØBG Silkeborg   

 U12 og U14 – Skovbakken  

 U16 og U18 – Kolding  

 Senior – Århus1900  

 Finalestævnet for junior og senior blev afviklet i Århus 1900  

Der blev spillet mange gode og tætte kampe, både i de indledende runder og ved 

finalestævnet.  
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FIGUR 2 - Udvikling i medlemsklubber i JTU i 
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Enkelte billeder fra finalestævnet, hvor de resterende billeder fra henholdsvis de 
indledende kampe, finalekampe samt præmieoverrækkelserne er tilgængelige på JTU’s 
hjemmeside –Følg linket  HER  - Finaleresultaterne er tilgængelige på JTU’s hjemmeside – følg 
linket HER 

 

ÅRETS UDENDØRS MESTERSKABER 2020 

JM ude 2020 for junior og senior blev udskudt grundet Covid-19 restriktionerne. Dette betød 

at seniorerne spillede indledende kampe + finalekamp fra fredag til søndag i uge 30, hvor 

juniorerne spillede indledende kampe + finalekamp fra fredag til søndag i uge 31.  

På trods af at mesterskabet blev afholdt i skolernes sommerferie var der stor tilslutning med 

229 tilmeldinger. Der var 144 tilmeldinger i juniorrækkerne og 85 tilmeldinger i 

seniorrækkerne. Der har været 29 flere tilmeldinger, hvis man sammenlignet med udendørs 

2019, hvor der var 201 tilmeldinger. Den større tilslutning kan skyldes at flere spillere var 

hjemme, da det ikke var muligt at tage ud af rejse grundet Covid-19 situationen.  

JM 2020 ude blev afholdt følgende steder: 

https://jtu.dk/jtu/index.php/om-jtu/diverse/galleri/2020
https://jtu.dk/jtu/index.php/spiller/individuelle-turneringer/jm-indendors
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 U10, U12 og U14 – Vejle    

 U16 og U18 – Randers   

 Senior – Århus1900  

Der blev spillet mange gode og tætte kampe, både i de indledende runder og ved finaledagen. 

Både spillere og tilskuerne var gode til at overholde alle Covid-19 retningslinjerne med at 

holde afstand.  

Enkelte billeder fra finaledagen, hvor de resterende billeder fra henholdsvis de indledende 
kampe, finalekampe samt præmieoverrækkelserne er tilgængelige på JTU’s hjemmeside –Følg 
linket  HER - Finaleresultaterne er tilgængelige på JTU’s hjemmeside – følg linket HER 

 
En stor tak til ØBG Silkeborg, Skovbakken, Kolding, Århus 1900, Vejle og Randers for at ville 

lægge baner til, samt bruge mange frivillige kræfter under JM inde og ude. Uden disse ildsjæles 

hjælp ville det være meget vanskeligt at gennemføre de mange aktiviteter til gavn for de unge 

og Jyllands tennisfremtid. Tak til tilskuerne som var til stede under mesterskaberne og var 

med til at skabe en god stemning og atmosfære. Til sidst tak til HEAD, Coolsport for at 

sponsorere præmier.  

 

 

https://www.jtu.dk/jtu/index.php/om-jtu/diverse/galleri/2020
https://jtu.dk/jtu/index.php/spiller/individuelle-turneringer/jm-udendors
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JYSKE MESTERSKABER – VETERANER  

ÅRETS INDENDØRS MESTERSKABER 2020 

JM indendørs for veteraner blev i 2020 afviklet i Århus 1900.  

JM indendørs 2020 for veteraner havde rekordstor tilmelding med 131 deltagere, hvilket 

betød at der var pres på den begrænsede banekapacitet og kampprogrammet var tæt.   

Der blev spillet fra fredagen kl. 15.30 til søndag til midnat. Det var uden tvivl nogle lange 

dage både for spillerne, turneringsleder/referee Niels Emery samt alle de frivillige.  

Der skal derfor lyde en stor tak til alle som har hjulpet til ved dette mesterskab samt til alle 

spillerne og ikke mindst tilskuerne som har været med til at bidrage til den altid gode 

stemning, der er ved et veteranmesterskab.  

Enkelte billeder fra præmieoverrækkelsen, hvor de resterende billeder er tilgængelige på JTU’s 

hjemmeside – Følg linket HER  

Finaleresultaterne er tilgængelige på JTU’s hjemmeside – følg linket HER  

 

ÅRETS UDENDØRS MESTERSKABER 2020  

JM udendørs for veteraner 2020 skulle være afviklet i Odder fra d. 5.-7. juli, men grundet 

Covid-19 restriktionerne blev det desværre aflyst. Der var flere årsager til at JTU valgte at 

aflyse JM for veteraner heriblandt at det ikke kunne lade sig gøre at finde en friweekend 

efter skolernes sommerferie, hvor det kunne afholdes. Ved de Jyske mesterskaber for 

veteraner lægges der udover tennisspillet også stor vægt på hyggen og det sociale samvær 

og da dette ikke var muligt grundet Covid-19 restriktionerne blev beslutningen om aflysning 

endegyldigt taget.  

 

https://jtu.dk/jtu/index.php/om-jtu/diverse/galleri/2020/jm-veteran-inde-2020#!81416981_2656120541141981_2338956996612456448_o
https://jtu.dk/jtu/index.php/spiller/individuelle-turneringer/jm-indendors
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JYSK MESTERSKABER I SKUMTENNIS 2020 

JM i skumtennis 2020 skulle oprindeligt være afviklet d. 19. april, men grundet Covid-19 

situationen blev det udskudt til den 1. november 2020, hvor det blev afholdt i Rønbæk 

Idrætscenter i samarbejde med Hinnerup tennisklub. Der var en rekordstor tilmelding med 

hele 107 deltagere, som var fordelt på 7 rækker. Der blev i alt spillet 160 kampe fordelt på 

indledende kampe samt slutspilskampe. Der blev spillet en masse gode kampe, hvor spillerne 

kæmpede for hvert point. Der var samtidig en rigtig god stemning og atmosfære på trods af 

at mesterskabet blev afholdt med en masse Covid-19 restriktioner. Der har været hele 72 flere 

tilmeldinger, hvis der sammenlignes med Jysk mesterskab i skumtennis 2019. Den større 

tilslutning kan skyldes at der er kommet større fokus på skumtennis samt at samarbejdet 

mellem DGI og JTU omkring den Jyske Skumtennistour er forbedret.  

Enkelte billeder fra dagen, hvor de resterende billeder er tilgængelige på JTU’s hjemmeside – 

Følg linket HER  

Alle finaleresultaterne er tilgængelige på JTU’s hjemmeside – følg linket HER  

En stor tak til Hinnerup for at ville lægge baner til, samt bruge mange frivillige kræfter under 

JM i skumtennis. Uden disse ildsjæles hjælp ville det være meget vanskeligt at gennemføre de 

mange aktiviteter til gavn for de unge og Jyllands tennisfremtid. Tak til de få tilskuerne som 

var til stede under mesterskabet. Endvidere tak til både spillere og forældre for at respektere 

og overholde alle Covid-19 retningslinjerne. Til sidst tak til HEAD, Coolsport for at sponsorere 

præmier.  

https://jtu.dk/jtu/index.php/om-jtu/diverse/galleri/2020/jm-i-skumtennis-2020#!123647476_3482817668451209_3797398112365351501_n
https://www.jtu.dk/jtu/index.php/spiller/individuelle-turneringer/jm-i-skumtennis
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DTF SKUMTENNISMESTERSKAB 2020 

Unionerne FTU, Tennisøst og JTU gik i 2019 sammen om at arrangere DTF 

Skumtennismesterskab, for junior, senior og veteraner. Intentionen er at DTF 

Skumtennismesterskab skal afholdes hvert år og de tre unioner skal skiftes til at være værter.  

I den første weekend i december blev DTF Skumtennismesterskab 2020 afholdt i Rønbæk 

Idrætscenter, hvor JTU og Hinnerup Tennisklub var værter. Der måtte i år tænkes kreativt for 

at overholde alle Covid-19 retningslinjerne. Mesterskabet blev opdelt i flere stævner og der 

blev bl.a. etableret spillezoner og tilskuerbåse. 

Her kæmpede bedste spillere fra Jylland, Fyn og Sjælland om titlen som Danmarks bedste 

skumtennisspiller 2020. Det var de enkelte unioner som udtog de bedste og stærkeste spillere 

for deres unioner, ud fra dem som havde deltaget i den lokale skumtennis tour samt vundet 

unionsmesterskaberne i skumtennis.  

Der var 106 spillere fordelt i 14 rækker fra U10 til Veteran50+. Der blev spillet puljekampe, 

semifinaler, bronzekampe og finaler, i alt 253 kampe.  

Enkelte billeder fra dagen, hvor de resterende billeder er tilgængelige på JTU’s hjemmeside. 

Følg linket HER. Resultaterne er tilgængelige i Tournament software – følg linket HER   

 
En stor tak til Hinnerup for at ville lægge baner til, samt bruge mange frivillige kræfter under 

mesterskabet. Uden disse ildsjæles hjælp ville det være meget vanskeligt at gennemføre de 

mange aktiviteter til gavn for Jyllands tennisfremtid. Endvidere tak til FTU for at hjælpe med 

det praktiske. Til sidst tak til både spillere og forældre for at respektere og overholde alle 

Covid-19 retningslinjerne.  

https://www.jtu.dk/jtu/index.php/om-jtu/diverse/galleri/2020/dtf-skumtennismesterskab-2020#!130231805_3576444822421826_5417366199158825036_n
https://dtf.tournamentsoftware.com/tournament/eca5e066-4421-4463-aaf0-4baae95c0aaa/matches/
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DEN JYSKE SKUMTENNISTOUR  

Fra vintersæsonen fra oktober 2020 til april 2021 havde JTU og DGI Tennis i samarbejde med 

en række jyske klubber planlagt 13 skumtennisstævner rundt omkring i Jylland. Der blev 

desværre kun gennemført et stævne i Give, hvor de resterende 12 stævner måtte aflyses 

grundet Covid-19 situationen. Dette er utrolig ærgerligt, men vi håber og krydser fingre for at 

vi fra vintersæsonen 2021-2022 kan vende stærkt tilbage med flere skumtennisstævner. 

Den Jyske Skumtennis tour 2020/2021 sluttes dog alligevel af med Jysk Mesterskab i 

skumtennis den 31. oktober 2021, hvor vi håber på en stor tilslutning.   

 

HOLDTURNERING  

HOLDTURNERING UDENDØRS 2020 

DTF og DGI indgik d. 1. april 2020 en samarbejdsaftale for at fjerne dobbeltudbud og give 

klubberne mere tennis for pengene. JTU og DTF fik hermed ansvaret for al turneringstennis i 

Jylland, hvor DGI fik ansvaret for klubudvikling.   

Dette betød at fra sommeren 2020 skulle alle holdturneringer varetages af DTF og JTU. Da 

samarbejdsaftalen blev en realitet i aprilmåned, hvilket var utrolig tæt på udendørssæsonen 

kunne en ordentlig koordineret indsats ikke nås. Der blev derfor indgået et kompromis, at JTU 

og DGI kørte hver deres holdturneringer, som tidligere år, men at indbydelserne ville sendes 

ud samlet, så klubberne ikke modtog mails fra både DGI og JTU omkring holdturneringstilbud. 

Dette resulterede desværre også i lidt forvirring for klubberne.  

Vi må blot konstatere, at det trods gode hensigter organisationerne imellem, tager tid at nå 

hinanden og få skabt et godt produkt. Men heldigvis er vi kommet et rigtig godt stykke videre 

siden da og JTU-seniorholdturneringen, version 2021, fremstår forhåbentlig væsentlig mere 

”trimmet” end sidste år (se i øvrigt nedenfor). 

JTU udbød holdturneringsmuligheder for både junior, senior og veteraner.  

Senior dame  

For senior damespillerne blev der 

oprettet en 2 personers holdturnering, 

som var et alternativ til DTF´s 

seniorholdturnering, da der var flere 

klubber som havde svært ved at finde 4 

damespillere. Til denne holdturnering var 

der desværre ikke så stor opbakning, da 

der kun var fire hold tilmeldt.  

Fleksibel holdturnering i Vendsyssel  

I samarbejde med DGI blev der i Vendsyssel oprettet en fleksibel holdturnering. Den fleksible 

holdturnering bestod af 4 personers hold, hvor der udelukkende blev spillet double. Der var 
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tilmeldt i alt 13 hold, fordelt på henholdsvis 6 herre-, 3 dame- og 4 mixhold. Der var i 

starten af sommersæsonen meldt flere hold til, men de afmeldte grundet usikkerhederne 

omkring Covid-19 situationen.  

Veteranholdturnering 

JTU’s traditionsrige holdturnering for veteraner forløb med samme struktur som foregående 

år. I veteranholdturneringen var der tilmeldt 43 hold, hvor 20 af holdene spillede i 1. division 

og de resterende 23 hold spillede i 2. division. Alle kampe blev afviklet over sommeren og 

vinderne af årrækkerne blev fundet.  

 

Resultaterne er tilgængelige i Tournament Software – Følg linket HER 

Juniorholdturneringsstævner  

Juniorholdturneringen udendørs blev afholdt som holdturneringsstævner, som foregår over 

en dag. Til stævnerne mødes 3-5 hold samtidig, hvor der spilles alle mod alle, i forkortede 

kampe. Holdene mødes en gang inden og en gang efter sommerferien. Til stævnerne er der 

også mere fokus på det sociale, da der var fælles opvarmning og fælles spisepause.  

 

https://dtf.tournamentsoftware.com/league/DA1BCAA9-F646-4B97-82B0-881035D61678
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JTU har en målsætning og et ønske om en større volumen i deltagerantallet, så flere 

juniorer får muligheden for at komme ud og spille - og dermed opleve glæden ved spillet og 

sammenholdet. 

 

Der var fra udendørssæsonen 2020 planlagt 38 stævner, for årgangene U10-U18.  

Der var 72 hold tilmeldt, hvor 40 af holdene spillede i række 1 (mindre turneringsaktive 

spillere) og de resterende 32 hold spillede i række 2 (turneringsaktive spillere (kat 2-3)). 

Fordelingen af kønsneutral, drenge- og pigehold var henholdsvis 6, 37 og 29 hold. 

Sammenlignes antallet af tilmeldte hold med udendørssæsonen 2019 som var på 48 hold, er 

der i udendørssæsonen 2020 tilmeldt yderligere 24 hold, hvilket er utrolig positivt.  

Enkelte billeder fra stævnerne, hvor de resterende billeder er tilgængelige på JTU’s 

hjemmeside. Følg linket HER. Resultaterne fra stævnerne kan findes HER  

  

HOLDTURNERING INDENDØRS 2020/2021 

Juniorholdturnering indendørs 2020/2021 blev som den foregående indendørssæson 

2019/2020 samt udendørssæsonen 2020 planlagt som holdturneringsstævner. FTU blev også 

inviteret til at deltage i disse stævner. Stævnerne ville foregå over en dag, hvor 3-5 hold 

mødtes samtidig og der vil blive spillet forkortede kampe mod hinanden. Grundet de 

begrænsede indendørsfaciliteter og den store opbakning til holdturneringen skulle holdene 

kun mødes en gang i indendørssæsonen.  

Til indendørssæsonen var der planlagt 17 stævner, fra årrækkerne U10-U18. Der var 70 hold 

tilmeldt, hvor 30 af holdene skulle spille i række 1 (mindre turneringsaktive spillere) og de 

https://www.jtu.dk/jtu/index.php/om-jtu/diverse/galleri/2020/jm-junior-holdturneringsstaevne-ude-2020#!IMG_5105
https://www.jtu.dk/jtu/index.php/spiller/holdturnering/holdturnering-udendors
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resterende 40 hold skulle spille i række 2 (turneringsaktive spillere (kat 2-3)). Fordelingen 

af kønsneutral, drenge- og pigehold var henholdsvis 9, 32 og 29 hold.  

Sammenlignes antallet af tilmeldte hold med indendørssæsonen 2019/2020 som var på 50 

hold, var der i indendørssæsonen 2020/2021 tilmeldt yderligere 20 hold, hvilket vi naturligvis 

er meget glade for. Men alle stævnerne blev desværre aflyst grundet Covid-19 restriktionerne. 

Vi kommer stærkt igen til næste år.   

 

HOLDTURNERING UDENDØRS 2021 

JTU har igennem dette efterår og denne vinter haft et meget frugtbart samarbejde med 

konsulenter fra hhv. DTF og DGI om udarbejdelse af udbud af ny fælles breddeholdturnering 

for senior- og 60+ i Jylland fra 2021.  

Meget har skullet koordineres og samstemmes, da der har været forskellige tilgange til det at 

skabe en god holdturnering. Og der har da også været enkelte små bump på vejen, men det 

er vores oplevelse, at alle parter gennem hele processen har været meget konstruktive og 

samarbejdsvillige. Og vi synes derfor også, vi godt kan tillade os at være stolte over det færdige 

samlede udbud, som vi sendte ud til jer klubber allerede i februar. Og som jo altså skal stå sin 

prøve fra og med kommende udendørssæson.  

Vi har gjort alt, hvad vi kan for at favne alle, såvel jer som har været vant til at spille 

holdturnering under DGI som jer, der har været vant til at spille i JTU’s rækker. Derfor er 

formaterne også langt hen ad vejen nogle, som langt de fleste forhåbentlig vil kunne genkende 

- eller i det mindste se sig selv i. Samtidig vil vi naturligvis sige: Dette er år 1. viser det sig, at 

turneringen skal justeres, gør vi naturligvis det til næste sæson. 

Desuden er vi blevet enige med FTU om et samlet udbud af veteran – mix – rækker. 

Jyllands/Fynsserien bliver således rækken under den landsdækkende 1. division. Hensigten 

med samarbejdet er, at vi på den måde håber at kunne øge den samlede masse af tilmeldte 

hold, så det bliver muligt at lave nogle geografisk fornuftige puljer i hele det jysk/fynske 

område. 

 
KLUBUDVIKLINGS- OG BREDDEOMRÅDET  
LOKALE OG REGIONALE NETVÆRK  
Som lovet på sidste generalforsamling har bestyrelsen arbejdet videre med satsningen på 

kvindetennis. Vi har taget udgangspunkt i den østjyske del af Region Midt, fordi vi vidste, at 

der her er frivillige kræfter, der vil kunne være med til at løfte opgaven. Det er herefter planen, 

at projektet, såfremt det bliver en succes, kan overføres til resten af Region Midt, Region Nord 

og Region Syd. 

Vi er allerede nået et stykke – på trods af de generelt vanskelige betingelser, grundet Corona. 

Vi havde således indledende møde med klubberne efter sommerferien for at aftale 

rammerne. Der blev også aftalt de første stævner til denne vinter.  
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En kombination af manglende halkapacitet og Covid-19 restriktioner gjorde dog, at de 

måtte aflyses. To nye stævner er nu planlagt til hhv. marts og april i stedet, men disse måtte 

også aflyses. Så må vi se, om vi får lov. Ikke desto mindre er det dejligt at opleve, at 

kontaktpersonerne i klubberne virkelig har taget udfordringen op og klør på - på trods af disse 

lidt usikre tider. 

Et typisk kvindetennisstævne har deltagelse af mange forskellige klubber i regionen, varer 4 

timer og indeholder ca. 2-3 timers træning med prof. coach og 1-2 timers spil/kamp. Derefter 

social samvær/spisning. JTU støtter et arrangement af denne art med 1000 kr. 

Tager andre netværk lignende initiativer til træning/stævner for bredden (som ikke 

nødvendigvis er for kvinder) støtter JTU naturligvis også. 

Gode ildsjæle, der kan tage teten i de jyske netværk og få tingene til at ske ude i klubberne og 

regionerne, kan vi aldrig få for mange af. Derfor vil JTU naturligvis gøre alt, vi kan for at støtte. 

Både økonomisk - men også i form af sparring om konkrete arrangementer. JTU’s konsulent, 

Camilla Petersen, er ikke længere end en mail/et telefonopkald væk. 

 

ØVRIGE TILBUD OG AKTIVITETER I JTU  
Ud over JTU’s kerneaktiviteter samt de aktiviteter, der er lavet lokalt, er der endvidere lavet 

følgende tilbud i 2020: 

 JTU fællestræning: I indendørssæsonen 2020/2021 var der planlagt 10 

fællestræningssamlinger fordelt rundt omkring i Jylland. Spillerne der blev inviteret med 

var på ranglisten eller havde deltaget i Jysk Mesterskab. Træningssamlingerne havde til 

formål at styrke det sociale mellem spillerne og sørge for at man træner med andre 

spillere end dem man normalt træner med i sin klub. Træningssamlingerne skal 

endvidere være med til at skabe øget turneringsaktivitet blandt de udvalgte spillere. Der 

blev desværre kun afholdt 3 fælles træninger, da de resterende 7 træninger måtte 

aflyses grundet Covid-19. 

 Tennis Juniortour i samarbejde med DGI: Tennis juniortour er stævner der henvender 

sig til alle spillere i alderen 6-17 år, som ikke er så turneringsaktive, men som ønsker en 

sjov, hyggelig og aktiv tennisdag med andre spillere. Der spilles efter konceptet play and 

stay. Som noget nyt gik JTU og DGI sammen om at koordinere og arrangere alle 

juniortour stævner i Jylland fra sommersæsonen 2020. Sammen med en række jyske 

klubber blev der planlagt 11 stævner i hele Jylland, hvor der blev aflyst et stævne 

grundet for få deltagere. Til de resterende 11 stævner var der 157 spillere der deltog.  

 Senior Camp i Randers: I samarbejde med Randers Tennisklub blev der afholdt 2 camps 

for alle senior motionstennisspillere, hvor blev der lagt vægt på både det sociale, det ud- 

viklende tennisspil, både teknisk og taktisk.  

 Damedouble i Randers: I samarbejde med Randers Tennisklub blev der afholdt et 

damedoubletræf, hvor der blev sammensat nogle forskellige grupper og der blev spillet 

alle mod alle med skiftende makkere. 
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 Motionist double i Randers: I samarbejde med Randers Tennisklub blev der afholdt 

et Motionist Double Træf, hvor der blev spillet en masse double- spil, på kryds og tværs 

og med nye makkere hele tiden.  

 Kommunikation: På vores hjemmeside og facebook annonceres tiltag, aktiviteter og 

nyheder af forskellige arter. På JTU’s hjemmeside under aktivitetskalender forsøges der 

at skabe et overblik over hvilke turneringer, stævner, aktiviteter og events der foregår i 

Jylland på bestemte datoer. Det er både aktiviteter der arrangeres af JTU, men også 

aktiviteter der arrangeres af de enkelte klubber, hvor andre spillere er velkommen. 

Aktivitetskalenderen kan dermed ses som et overblik over hvilke tennis begivenheder 

der sker i Jylland. Udover de nævnte sociale medier har JTU endvidere kontakt til 

klubberne via vores nyhedsbrev, som sendes ud med aktiviteter og nyheder. 

 
TAK TIL KLUBBER OG SPONSORER 
Uden økonomisk bistand ville det ikke være muligt at opretholde vores forholdsvist høje 

aktivitetsniveau. Derfor skal der her lyde en stor tak til vores hovedsponsorer Head og 

CoolSport. 

Derudover har vi netop – sammen med forbundet og de øvrige unioner - indgået en aftale 

med Bambusa, hvor både vi som union tjener penge ift. solgte varer. Men hvor jer klubber 

også har mulighed for at tjene ekstra til klubkassen ved salg. Bambusa sælger bambussokker 

og har allerede pæn succes i Norge og Sverige, samt ifm. kvindeligaen i håndbold herhjemme. 

Tjek vores hjemmeside for praktisk info, hvis man som klub er interesseret. 

Vi vil til sidst gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle jer klubber for jeres hjælpsomhed. 

Det være sig lige fra frivillig arbejdskraft i forbindelse med diverse arrangementer til 

velvillighed ift. lån/leje af baner og anlæg rundt omkring i Jylland. Men også tak for jeres lyst 

til at bidrage til unionens fortsatte udvikling ved jeres aktive deltagelse i møder, seminarer 

m.v. Det er dejligt at mærke, at vi fortsat har et aktivt og engageret tennisfolk i det jyske, der 

brænder for sporten. Det er alt sammen vigtige forudsætninger for, at JTU fortsat kan fungere 

som det samlende organ for tennis Jylland.  
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ÅRSRAPPORT - REGNSKAB 2020 OG BUDGET 2021 
 

INDTÆGTER                                     t.kr.  
REGNSKAB 
2019   

BUDGET 
2020 

REGNSKAB 
2020 

BUDGET 
2021 

Kontingent 350 350 361 350 

Sponsorer 15 70 20 70 

Andre (5) 10 41 10 

Indtægter i alt 360 430 422 430 

 

UDGIFTER 
REGNSKAB 

2019 
BUDGET 

2020 
REGNSKAB 

2020 
BUDGET 

2021 

Bestyrelse 64 88 43 60 

Sekretariat 53 55 47 55 

Holdturnering (78) (80) (64) (80) 

Jysk Mesterskab – indendørs (12) (12) (25) 0 

Jysk Mesterskab – udendørs (51) (50) (33) (50) 

Ungdomsudvalg (54) 25 21 25 

Breddeudvalg 12 15 6 15 

Focusområder 0 40 6 40 

Generalforsamling – JTU 14 15 17 15 

Hjemmeside – drift/ Facebook 29 8 2 8 

Projekt Klubudvikling 401 410 387 410 

Udgifter i alt 378 514 407 498 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat -18 - 84 (15) - 68 
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SEKRETARIAT 
REGNSKAB 

2019 
BUDGET 

2020 
REGNSKAB 

2020 
BUDGET 

2021 

Husleje 0 0 0 0 

Løn 28 31 30 31 

Kontorartikler 1 2 2 2 

Porto/Fragt/Gebyr 13 12 7 12 

Software, domæne etc.  6 5 6 5 

Revisor 0 0 0 0 

Diverse nyanskaffelser 5 5 2 5 

Konsulentbistand 0 0 0 0 

Licenser 0 0 0 0 

Sekretariat i alt 53 55 47 55 

     

 

BREDDEUDVALG 
REGNSKAB 

2019 
BUDGET 

2020 
REGNSKAB 

2020 
BUDGET 

2021 

Andre aktiviteter/Netværk/Pulje 12 15 6 15 

Breddetennisudvalg i alt 12 15 6 15 

 

PROJEKT KLUBUDVIKLING 
REGNSKAB 

2019 
BUDGET 

2020 
REGNSKAB 

2020 
BUDGET 

2021 

Løn/Reg. Af feriepenge 355 360 350 360 

Kørsel og transport 46 50 37 50 

Tilskud DIF/DTF 0 0 0 0 

Møder / tlf. 0 0 0 0 

Projekt Klubudvikling i alt 401 410 387 410 

 

 
 

BESTYRELSE 
REGNSKAB 

2019 
BUDGET 

2020 
REGNSKAB 

2020 
BUDGET 

2021 

Bestyrelsesmøder 51 63 34 49 

Møder DTF og unioner 0 0 0 0 

Repræsentation / gaver 3 5 7 5 

Kursus 10 10 1 0 

Diverse 0 10 1 6 

Bestyrelse i alt 64 88 43 60 
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UNGDOMSUDVALG 
REGNSKAB 

2019 
BUDGET 

2020 
REGNSKAB 

2020 
BUDGET 

2021 

Tilskud DTF elitetræning (80) 0 0 0 

Unionstræning / elitetræning 26 25 21 25 

     

     

     

Ungdomsudvalg i alt (54) 25 21 25 

 

 

HOLDTURNERING 
REGNSKAB 

2018 
BUDGET 

2019 
REGNSKAB 

2019 
BUDGET 

2020 

Gebyrer – inde  

(86) 

 

(90) 

 

(71) 

 

 

       (90) 
Gebyrer – ude 

Præmier/Halleje 8 10 7 10 

Administration 0 0 0 0 

Holdturnering i alt (78) (80) (64)       (80) 

JM – INDENDØRS 
REGNSKAB 

2019 

BUDGET 

2020 

REGNSKAB 

2020 

BUDGET 

2021 

Deltagergebyrer – senior (16) (17) (38) 0 

Deltagergebyrer – veteraner (31) (32) (24)            0 

Deltagergebyrer – junior (42) (34) (69) 0 

Halleje  JM indendørs 62 57 62 0 

Præmier – senior 0 0 11 0 

Præmier – junior 0 0 15 0 

Præmier – veteraner 6 6 6 0 

Finalestævne og officials 9 8 10 0 

JM – indendørs i alt (12) (12) (25) 0 



JTU GENERALFORSAMLING 2021 

 22 

 

REGNSKABSOVERSIGT  
JTU går ud af regnskabsåret 2020 med et overskud på 15.000 kr. Der var for året 2020 

budgetteret med et underskud på 68.000 Kr., så set i dette lys er det et meget positivt resultat. 

Vi bør dog konstatere, at året 2020 har været præget af landets Corona nedlukning, også 

indenfor sportsverdenen, hvor vi i flere måneder af året ikke har haft mulighed for at spille 

tennis.  

Derfor er året et meget anderledes år, når man taler økonomi og sammenligning med budget 

m.m.  

Til sammenligning realiserede JTU et underskud på 18.000 kr. forrige år 2019. Budgettet for 

2021 afspejler, at JTU forventer en forsat drift af unionen på samme niveau som vi oprindelig 

havde regnet med i 2020. Vi budgetterer med et beskedent underskud på 68.000 Kr. 

JM – UDENDØRS 
REGNSKAB 

2019 
BUDGET 

2020 
REGNSKAB 

2020 
BUDGET 

2021 

Deltagergebyrer – senior (22) (22) (23) (22) 

Deltagergebyrer – veteraner (26) (26) 0 (26) 

Deltagergebyrer – junior (36) (36) (43) (36) 

Præmier – senior 10 10 10 10 

Præmier – junior 8 10 9 10 

Præmier – veteraner 4 5 0 5 

Baneleje 3 0 5 0 

Finalestævne og officials 8 9 9 9 

JM – udendørs i alt (51) (50) (33) (50) 
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