REFERAT
KLUBRUNDEN FORÅR 2014
Møde:

Klubmøde

Dato:

24. februar 2014

Sted:

Sønderborg Tennisklub

Deltagere:

Sønderborg (Peder Helmuth Hansen, Otto Andersen),
Nordborg (Erik Bonde, Finn Petersen), Broager (Roy Hansen,
Bo Wassberg), Aabenraa (Lisbet Matthiesen, Heidi S.
Hansen), Sundeved (Esben Jensen), JTU (Lars Elkjær)

Kopi til:

DTF klubkonsulenter og medarbejdere, JTU bestyrelse

1. Velkomst og præsentationsrunde v/Lars Elkjær
Velkomst til klubmødet, med kort præsentation og introduktion til tanken bagved
klubsamarbejdsmøder. Fremmøde fra flere nye ansigter – velkommen til 
2. Sidste nyt fra JTU og DTF:
LE gennemgik diverse aktuelle nyheder og tilbud fra DTF/JTU samt kort
opdatering på den information der er sendt ud senest fra unionen:
DTF og JTU nyt – LE gennemgik kort følgende:
(se bilag 1 i forlængelse af dette referat hvor punkter er listet op)
JTU NYT:
JTU Motionisttræf: Et gratis tilbud til klubbens motionister, hvor JTU står for
alt! Et oplagt tilbud til ”det menige medlem”. Find dem i kalender på
hjemmesiden. Det er planen at afholde omkring 6-8 træf årligt fordelt rundt i
Jylland.
JTU Tøsetræf: En del af JTU´s satsning på at fremme kvindetennis. Opdelingen
af holdturneringen understøttes af Tøsetræf som afholdes 3-6 gange årligt rundt
om i Jylland. Find dem i kalender på JTU´s hjemmeside. De seneste Tøsetræf har
været ”overtegnet” – en stor succes.
JTU Holdturnering – opdeling – erfaringer og status: JTU har inddelt
holdturneringen senior i rene herre- og damerækker. Indtil videre gode
erfaringer, men det er vigtigt at klubberne fortsat ”støtter” kvinderne ift.
tilmelding af hold, deltagelse i træning, etc.. Det er vitalt at der ”holdes liv” i
dametennis.

JTU ture til Tyrkiet, Holland, etc.: JTU laver forskellige ture henover året. Det
er ikke planen at man vil udkonkurrere DGI på tennisrejser, men omvendt vil
man gerne kunne tilbyde noget lidt anderledes. Disse oplevelser er gode og
”danner netværk”, etc.. Så JTU vil nok lave lidt mere af dette fremad. I år er der
koblet en tur til ATP og WTA tennis i Holland på (juni måned). Tur til oktober er
lukket for tilmelding – omkring 30 deltagere. Men der kommer helt sikkert flere
oplevelser / events af denne karakter. Så hold øje med hjemmesiden.
JTU Banekurser: JTU afholder 2 kurser i henholdsvis Randers og Kolding. Find
dem i kalender på JTU´s hjemmeside. God ide at sende frivillige (eller lønnede)
banemænd afsted på kurset.
JM Minitennis og JM Play & Stay: Indbydelser er klar på hjemmesiden.
Minitennis afholdes i marts, Play & Stay afholdes i maj måned. Det er vigtigt at
klubbens juniorer får mulighed for at komme til stævner og få nogle erfaringer /
oplevelser relativt ”tidligt” i deres karriere, ellers er der stor risiko for at vi mister
dem. Så husk at støtte stævner med tilmeldinger fra jeres juniorer, og sørg for
selv at holde stævner af denne karakter.
JM Udendørs: Termin er snart endeligt på plads. Der arbejdes på at lave JM
mere som en event, måske vil man forsøge at samle aktiviteter i samme by,
delvist på samme anlæg om muligt. Mere om dette snarligt.
JTU Kalender 2014: Endelig kalender med terminer for alle JTU arrangementer
(holdkampe, JM diverse, etc.) er snart på plads og vil være at finde på
hjemmesiden inden længe.
DTF NYT:
SEB Tennis Cup:
Tennissportens Dag: Afholdes den 3. maj 2014 som landsdækkende event.
Alle klubber opfordres til at tænke dette ind i deres planlægning af sæsonen. Se
mere på:
http://spiltennis.nu/
http://www.tennis.dk/Sektioner/Klubudvikling/Tennissportens%20dag.aspx
Voksenintroduktion: Et tilbud som DTF lavede i samarbejde med DIF i
forbindelse med udviklingsprojekt. Tilbuddet forsætter som en del af DTF´s
portefølje. Oplagt at gøre brug af dette tilbud til rekruttering af nye voksne
medlemmer. Klubben modtager en færdig ”pakke” til forløbet: Manual til 8 timers
instruktion, ketchere til deltagere, efteruddannelses kursus af instruktør, etc..
Bemærk: Det kræver ikke meget trænererfaring at køre voksenintroduktion i
klubben. Læs mere her:
http://www.tennis.dk/Sektioner/Klubudvikling/Voksenintroduktion.aspx
Skoletennis: En rigtig god mulighed for at aktivere skolens lærere, SFO
personale samt dermed få fat i nye juniorer. Et formelt samarbejde mellem DTF,
klubben og skolen. DTF´s tilbud er optimeret og en god mulighed for offensivt at
udnytte skolereformen. Se mere her:

http://www.tennis.dk/Sektioner/Klubudvikling/Skoletennis.aspx
E-magasin på trapperne: DTF har stoppet samarbejdet med Tennisavisen.
Fremover vil man lave et E-magasin, der kommer en 3-4 gange årligt. Det vil
være krydret med videoer, etc.. Du kan tilmelde dig på forsiden af
http://spiltennis.nu/ siden.
Kursustilbud- Nationalt Seminar, Trænerkurser, etc.: DTF udbyder en
række forskellige kurser til inspiration for både ledere, ildsjæle og trænere. Hold
øje med de tilbud, der kommer fra forbundet. Således var godt 160 deltagere på
seminar i januar, godt 450 deltager årligt på trænerkurser.
Beach Tennis – nyt tiltag fra DTF: DTF lancerer en række Beach Tennis
stævner henover udendørs 2014. Beach Tennis har måske en appel til en
målgruppe som forbundet (og klubberne) klassisk set ikke har så godt fat i – de
18-30 årige, studiemiljøet, etc.. DTF har hyret freelance konsulent ind til at være
tovholder på dette. Følg med på hjemmesiden.
http://www.youtube.com/watch?v=AhU0dNQ3Lp4&feature=related
Vidensbank: Nyt tiltag som DTF lancerer i forbindelse med projekt med DIF.
Vidensbank skal bruges til at sikre effektiv vidensdeling. Således en ”bank af
gode ideer og tiltag”, hvor der konkret er kontaktpersoner man kan rette
henvendelse til for at komme videre. Med andre ord – et praktisk værktøj for
klubberne.
Moderklub: Tanken er at sikre aktiviteter, klubsamarbejde og stordrift i mange
områder. Der er i mange områder typisk ”en større klub” og ”en række mindre
klubber”. DTF vil lave formelle samarbejdsaftaler med klubber, hvor man sikrer
et udbud af aktiviteter henover året i ”området”. Således vil synergi være:
Mange aktiviteter for de mindre klubbers medlemmer, flere deltagere på ”den
store klubs” aktiviteter. Fælles samarbejde klubber og medlemmer imellem,
netværk, etc.. Med andre ord – en række fordele for både ”den store” og ”de
små” klubber i området.
DTF Cup: 2 personers holdturnering, som er en meget fleksibel turnering for
senior motionister (øvede). Gratis deltagelse og bolde u/b til hjemmekampe.
Spilles typisk på hverdage.
http://www.tennis.dk/Sektioner/Klubudvikling/DTF%20Cup%20for%20motionist
er.aspx
Kommentarer fra klubber:
Aabenraa: afholder stranddag, hvor det vil være oplagt med Beach Tennis. Dette
falder dog sammen med det stævne der allerede er planlagt i Tversted denne
dag.
3. Sæsonen 2014: Er klubben klar til sæsonen?
4. Input fra klubber – ordet er frit :
(Punkt 3 og 4 blev slået sammen)
LE introducerede dette punkt. Udover påtænkte tiltag kan det også være kort
input om aktiviteter man med succes kørte i 2013 som man vil fortsætte, etc..

Broager: Har med rimelig succes kørt samarbejde med skolen, dog mister man
medlemmer igen henover vinteren. Så der skal arbejdes på at minde eleverne
om tennis henover vinteren og dermed signalere at man er en ”helårsklub”.
Aabenraa: De nye i bestyrelsen startede sidste år og var med i
Voksenintroduktionsforløb i klubben – efter forløbet blev de lidt ”overladt til sig
selv”, så man skal sørge for at sikre forankring i klubben for de nye om muligt.
LE: Tænk i de helt simple ting – telefon- og mailliste, tidspunkt for træning (kan
være op til andre træningshold eller drop in tennis), sørg for at lave
arrangementer, hvor man kan deltage på tværs af niveau (og også gerne på
tværs af alder)
Nordborg: Kunne man overveje et træf, der er mere målrettet begyndere? God
ide synes de øvrige klubber – der arbejdes videre med denne tanke.
LE: Input om Klubudviklingsforløb i Sønderborg, der starter ultimo april. Der er
fortsat ledige pladser – indtil videre har Nordborg, Sønderborg meldt sig. Broager
overvejer, Aabenraa vil nok gerne vente lidt endnu.
Nordborg og Sønderborg: En masse gode fælles tiltag i området, derudover skal
vi jo bare (positivt ment) stjæle ivrigt fra hinanden 
Sønderborg: Laver holdkampe til event. Således med hyggetennis inden
holdkampen, dernæst sildebord til holdkampen, etc.. Hyggeligt for alle parter,
når der kommer tilskuere.
Fælles træner i området? Er det muligt: Dette kan evt. koordineres via aftaler i
”moderklub aftalen”. Dog er det altid muligt at henvende sig til Sønderborg, der
gerne vil sende trænere ud til andre klubber – eller tage imod deltagere på egne
camps, etc..
5. Regionsmøder efterår 2014:
Efterårets regionsmøder er allerede planlagt. De afholdes på følgende datoer og
steder:
Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Der indledes forventeligt med tennis inden
mødet.
17/9 – Aalborg
29/9 – Haderslev
1/10 – Århus 1900
20/10 - Holstebro
6. Eventuelt:
Kan vi ikke få Gråsten og Dybbøl med til Klubudviklingsforløbet? Det vil være
virkelig godt for området. LE kontakter dem.
LE: Tak for denne gang, tak til Sønderborg Tennisklub for at være vært for
mødet.
Med venlig hilsen
Lars Elkjær

Bilag 1:

JTU-Nyt:








JTU Motionisttræf og JTU Tøsetræf
JTU Holdturnering – opdeling, erfaringer og status
JTU Camp Tyrkiet i oktober, JTU tur til Rosmalen i juni
JTU banekurser – Kolding og Randers
JM Minitennis og JM Play&Stay
JM udendørs
JTU Kalender for 2014

DTF-Nyt:









SEB Tennis Cup - kanon mulighed for alle klubbers juniorer!
Tennissportens Dag
Voksenintroduktion
Skoletennis
E-magasin i stedet for Tennisavisen
Kursustilbud – Nationalt Seminar, Trænerkurser, etc.
Beach Tennis events i 2014 – flere steder i Jylland
Vidensbank og ”Moderklub” – nye projekter!

Relevante datoer og terminer:
27/2
Banekursus – Kolding
4/3
JTU Generalforsamling – Randers
13/3
Banekursus – Randers
16/3
JM Minitennis – Randers og Esbjerg
22/3
DTF Generalforsamling – Nyborg
30/3
JM Minitennis – finaler – Esbjerg
3/5
Tennissportens Dag – hele Danmark
18/5
JM Play & Stay – Randers
30/5-1/6 JM Veteraner – ALTS (Århus)
30/5-1/6 JM Senior og Junior – indledende runde
7/6
JM Finalestævne – Senior og Junior
19-22/6 JTU tur til Rosmalen – Topshelf Open
3-10/10 JTU tur til Tyrkiet
Løbende JTU Motionisttræf, JTU Tøsetræf, Klubmøder, stævner, etc..
Unionstræning, Talentsamlinger, etc..

