
Referat fra DTF/FTU dialog- og samarbejdsmøde 
1. oktober 2013
Odense

Velkomst
Specielt velkommen til Henrik Klitvad (formand for Dansk Tennis Forbund), Sune Alenkær 
(direktør i DTF), Lars Elkjær (DTF klubkonsulent), Søren Christens (DTF klubkonsulent), Claus 
(Cool Sport, HEAD boldsponsor)

Bestyrelsen blev præsenteret.
Følgende præsenterede sig med klubnavn:
Branko Karlovic, V. Skerninge.
Jens Erik Dalgård Jensen – frivillig klubkonsulent på Fyn
Lene, Fruens Bøge
Ib og Majbrit, TPI
Michael og Peter, Næsby
Bent og Jonas, Stjernen
Kirsten, Niels og Hanne, TCO
Torben og Michael, Brobyværk
Torben Brønner – tidligere formand for FTU
Michael Heering, Stenstrup
Kenneth Jensen, Ringe
Jørgen Jensen, Svendborg
Jonas og Jens Dahl, Langeskov
Karen Rønn Hansen, Strib
Michael, Fruens Bøge

Indlæg/Dialog med Henrik Klitvad og Sune

Siden sidst 2012
Medlemsudvikling og Klubudvikling
Nået 7000 nye medlemmer. Netto 500 i tilgang. Problem med fastholdelse af klubber og spillere
32 nye klubber i alt.
Dialog om fastholdelse. 
Voksenintroduktion
Udfaser Tennisavisen og introducerer avis/nyheder på nettet.
Cardiotennis (fitness og tennis) er på trapperne

Tennissportens dag 2013
136 klubber deltog.
Gennemsnitlig 5 nye medlemmer pr. klub.
Tennissportens dag 2014 er fastlagt til lørdag 03.05. Tilmelding kan ske nu.

Nationalt tennisseminar 2013
170 deltog.
Opfordrede til at deltage i 2014. Datoen er fastlagt til den 25. januar 2014. Indbydelse med program 
udsendes slut 2013.



Klubudvikling 2014
Der arbejdes på endelig aftale med DIF for 2014-2017
Matche klubber med samme forudsætninger til fælles gavn/erfaringsudvikling
Udvikle moderklub-ideen
Opfordrer til fortsat klubudvikling i den enkelte klub.

Skolereform
Tennis skal på skoleskemaet.
Samarbejde kommuner, skoler og tennisklubber.
Skoletenniskoncept er under revurdering.

Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK)
Bogen skulle nu være klar til tryk ultimo 2013.
Grundbogen klar til trænerkurser i 2014.

Spørgsmål og Evt.
Det er muligt at bruge konsulenterne, hvis der er behov for at finde løsninger på fastholdelse af 
medlemmer.
Der blev spurgt om et trænerkartotek. Ligger som en opgave for den nye IT-ansatte i DTF.
Reklamerede for at tage til Helsingborg for at se Davis-Cup mod Sverige den 25.26.27. oktober.
Der kommer tilbud fra DTF om pakkearrangement med overnatning, overfart, billetter m.v.

Evaluering af holdturneringen
Der henvises til den udsendte evaluering.
98 hold 21 klubber deltog. 7 hold er trukket - desværre. 15 bøder
Indberetning kørte næsten upåklageligt.
Husk at give besked til Marianne om aflysning og flytninger.
Husk at give besked om ændring af holdleder.
U10 kampe starter med 2-2. Ved ikke spillet kamp burde resultatet vær 6-2 6-2 og ikke 6-0 6-0.
Dialog om en klub med to hold i samme række kan ”flexe” på holdene fra den ene runde til den 
næste.
Oplæg til 2014 skal drøftes videre på de lokale samarbejdsmøder i foråret. 2014.
Alle FTU holdkampe SKAL spilles med Head bolde, da det er en del af FTU`s sponsoraftale.

Opsummering og afrunding.
Agi - Tak for i aften. Vi ses til de lokale samarbejdsmøderne i foråret 2014 samt til 
generalforsamlingen 2014.


