
Bestyrelsesmedlem, Ungdomsansvarlig og træner i Jels Tennisklub – Hans Hørlyck  

Hans er en ildsjæl med et utroligt smittende humør og gå-på-mod. Hans´ motto er ”med en 
gasgrill og et årshjul kommer man langt” LÆS: Det sociale liv og planlægning er vitale 
elementer i klubbens liv og succes. En klub der ofte er med på klubmøderne, benytter sig 
af en lang række DTF tilbud – herunder også en vækstaftale i regi af Dansk Tennis Forbund. 
Senest jeg var til møde i Jels som opfølgning på vækstaftalen, så var det også Hans, der 
stod for hjemmebagte hindbærsnitter.  
Symptomatisk for Hans´ måde at være på, så blev han meget påvirket da jeg sendte sms til 
ham i forgårs med forespørgsel om at komme til JTU generalforsamlingen. I vores 
efterfølgende snak var han noget bekymret for ”logistikken”. Dels skulle han undværes til 
den lokale generalforsamling i Jels Tennisklub, dels så skulle han køre direkte fra 
gymnastik, hvor Hans også underviser og var måske nødt til at ankomme i gymnastiktøj til 
aftenens arrangement.  

Jels er en 2-bane klub i det sønderjyske.  

Medlemstal: 58% stigning fra 2015 til 2017  
2015 – 73 medlemmer, 2016 – 94 medlemmer, 2017 – 116 medlemmer 

Om Hans siger bestyrelseskollegaer:  

Hans har været medlem af Jels Tennisklub i 10 år, været bestyrelsesmedlem de sidste 7 år 
og været træner de sidste 6 år. 
Hans går altid foran med et ekstremt højt aktivitetsniveau og et smittende godt humør. 
Siden Hans overtog ansvaret for ungdomstræningen i Jels Tennisklub er det kun gået én vej: 
fremad! 
I løbet af de sidste 2 sæsoner er antallet af ungdomsspillere således mere end fordoblet og 
var ved årsskiftet i alt 43 piger og drenge.  
Det er blevet ekstra sjovt at gå til tennis i Jels. Ud over den traditionelle ungdomstræning 
har Hans arrangeret klubstævner med naboklubber, tennis-camps med overnatning, 
fastelavn med tennistøndeslagning, fredagstennis, ”slå dine forældre”-tennis, 
klubmesterskaber og meget mere. 
Samtidig er Hans god til at inddrage de unge som hjælpetrænere, hvilket både fastholder 
og dygtiggør de unge og skaber et godt fremtidsperspektiv for tennissporten. I skrivende 
stund er 4 af klubbens ungdomsspillere optaget på trænerkursus. 
Hans udtrykker selv, at han glæder sig over samværet med de unge – og i klubben er vi ikke 
i tvivl om, at glæden er gensidig. 
Hans er imidlertid også en leder, der går foran i forhold til klublivet – både når det gælder 
Tennissportens dag, voksenintroduktion og klubaftner – og i øvrigt hver eneste gang der 
skal ydes en indsats, hvad enten det er i bestyrelsen, ved baneklargøring eller andre 
praktiske opgaver. Man går aldrig forgæves til Hans. 


