REFERAT
Klubsamarbejdsmøde forår 2014
Møde:

klubsamarbejdsmøde

Dato:

5. marts 2014

Sted:

Stjernen Tennis, Odense

Deltagere:

Kirsten Habicht, TCO, Carstens Tornbjerg, TCO og FTU,
Mikkel Schäfer, Fruens Bøge Tennisklub, Lars Kristensen
Stjernen Tennis, Tina Rehkopff Stjernen Tennis, Bent
Christensen, Stjernen Tennis, Morten Hermann, TPI, Peter
Yde, Næsby, Johnny Nielsen, Næsby, Marianne Pedersen,
FTU, Agi Szocska, FTU, Lorenz Christian Sønderby Andersen,
Dansk Tennis Forbund og Søren Christens Dansk Tennis
Forbund

Kopi til:

FTU, DTF staben og klubkonsulenter

Dagsorden

1. Orientering fra DTF og FTU
2. FTU’s holdturnering 2014
- Hvad forventer jeres klub at kunne tilmelde af hold?
- Gennemgang af fremsendte oplæg m.m. inden mødet.
- Gennemgang af holdindberetningen
2. Gode idéer og forslag fra klubberne
4. Aftaler om lokalt samarbejde (turneringer,
træningscamps m.v.)

1. Velkomst og præsentationsrunde v/ Agi og Søren:
Velkommen og tak til Stjernen Tennis for værtsskabet. Fin tilslutning til dette
møde.
Formålet med mødet var at samle klubberne for at informere om DTF og FTUs
tilbud samt at bringe klubber sammen for at erfaringsudveksle og undersøge
mulighederne for at samarbejde.
Kort præsentationsrunde.
DTF info:
Søren informerede om DTFs tilbud inden for klubudviklingsområdet.

Tennissportens Dag:
National Tennisevent – afholdes den 3. maj 2013. Alle klubber kan hægte sig på
med den lokale aktivitet de har lyst til. Mere end 135 klubber deltog i 2013 og
dagen genererede 650 medlemmer i de deltagende klubber.
Martin Erlandsen er ansvarlig for Tennissportens Dag hos DTF og kan kontaktes
via mse@tennis.dk.
Martin vil være behjælpelig med at understøtte den fælles markedsføringstiltag
samt udarbejdelse af annoncer.
Martin har udarbejdet en manual til planlægning og markedsføring af
Tennissportens Dag som deltagende klubber modtager.
FTU holder d. 12.04.2014 et optaktsarrangement på Flakhaven i Odense, hvor
klubberne opfordres til at deltage.
Carsten Tornbjerg og Lars Kristensen er FTUs tovholdere på dette arrangement
og opfordrede alle Odense klubber til at bakke op om arrangementet.
Voksenintroduktion:
Klubberne bød ind med gode erfaringer med Voksenintroduktionen fra sidste
sæson og der var enighed om at fortsætte med Voksenintroduktionen i 2014.
Lars Kristensen fortalte om Stjernens succes med at rekruttere medlemmer via
Voksenintroduktion.
Søren Christens gjorde opmærksom på, at der afholdes et gratis
efteruddannelseskursus i Randers og Vallensbæk d. 19.04.2014. Klubben
opfordredes til at melde sig til kurset via tilmeldingsskemaet på tennis.dk.
Læs mere om Voksenintroduktion her:
http://www.tennis.dk/Sektioner/Klubudvikling/Voksenintroduktion.aspx
Nationalt Tennisseminar:
Søren fortalte kort om Nationalt Tennisseminar, der blev afholdt den 25.01.2014
i Nyborg.
Præsentationerne fra Nationalt Tennisseminar kan ses via følgende link:
http://www.tennis.dk/Sektioner/Klubudvikling/Tennisseminar/Materialer%20fra
%20Tennisseminar%202014.aspx
DTF Klubudviklingsforløb:
Søren fortalte kort om DTF Klubudviklingsforløb, der kan afvikles på 2 forskellige
måder. Enten via en række aftenmøder (typisk 3-4 møder), eller via et 1-dags
seminar + et opfølgningsmøde. Det tilbydes udvalgte klubber, der vil arbejde
målrettet med strategisk fundament, målsætningsarbejde, udvikling af klubben,
etc.. Spørgsmål til dette kan rettes til Søren Christens tlf.: 23 32 89 49 eller
sc@tennis.dk.
Fruens Bøge Tennisklub og Stjernen Tennis fortalte om positive oplevelser med
klubudviklingsforløb.

Skoletennis:
Søren Christens præsenterede DTFs Skoletennis forløb.
Skoletennis er blevet meget interessant for skolerne, da den nye skolereform,
der implementeres fra august 2014 bevirker, at der skal være flere idræts- og
bevægelsestimer i undervisningen. Skolerne har mulighed for at gøre brug af det
lokale foreningsliv, herunder tennisklubber, i disse bevægelsestimer.
DTFs Skoletennis indeholder følgende:


Uddannelse af skolens idrætslærere samt manual til Skoletennis



Udstyrspakke med 25 ketchere og 25 skumbolde



Mulighed for supervision af undervisningen



Åbent hus i den lokale tennisklub



Mulighed for tættere samarbejde mellem skole og klub

For yderligere oplysninger om Skoletennis kontakt Søren Christens på tlf.: 23 32
89 49.
Alle deltagende klubber var positive over for Skoletennis og ser dette som en
mulighed i forhold til den nye skolereform.
Søren Christens ser derfor frem til at få sat Skoletennis i gang i de deltagende
klubber.
Mikkel Schäfer gjorde opmærksom på at Odense kommune har en pulje, der kan
søges som tilskud til Skoletennis. Kontaktpersonen i Odense kommune er Vivian
Glasdam, vgs@odense.dk.
DTF-cup:
Søren fortalte om DTFs gratis 2-mands motionistholdturnering, der udbydes i
herre- og mixrække.
Turneringen spilles efter pulje – system afhængig af hvor mange hold der
tilmelder sig i denne samme region. Hver klub kan tilmelde op til 8 hold fordelt
på herrerækken og mix-rækken. Formatet i holdkampen består af 3 kampe, dvs.
2 singler og 1 double.
Søren opfordrede de mindre klubber til at bakke op om denne turnering.
Udviklingsprojektet 2014-2017:
Lorenz fortalte om det nye udviklingsprojekt, der fokuserer på fastholdelse af
medlemmer.
Projektet omfatter to initiativer, Vidensbank og Moderklubber.
Vidensbanken er tænkt som en elektronisk platform, hvor klubbernes best cases
dokumenteres til gavn for alle klubber i Tennisdanmark. Eksempler på emner

som Vidensbanken vil beskæftige sig med er: Rekruttering af medlemmer,
rekruttering af frivillige, det gode klubsamarbejde, turneringsafholdelse,
sponsorater, med videre.
Lorenz vil snarrest begynde at indsamle best casses og opfordrede klubberne til
at byde ind med de gode historier.
Moderklubber og satellitklubber er et initiativ, der har til hensigt at skabe flere
aktiviteter i såvel moder- som satellitklubben. Moderklubben forpligter sig til at
løfte opgaver såsom træning, uddannelse, stævner og turneringer, hvor
satellitklubbernes medlemmer klubber kan deltage. Samarbejdet bygger på en
aftale mellem moderklubben og DTF.
Lorenz understregede at moderklubsinitiativet har til formål at styrke såvel
moder- som satellitklubben.
Input og spørgsmål om udviklingsprojektet kan rettes til Lorenz på ls@tennis.dk.
FTU info:
FTU holdt tirsdag d. 25.02.201 generalforsamling. Generalforsamlingen medførte
et par udskiftninger i bestyrelsen.
Generalforsamlingen blev afholdt i Marienlyst centeret, hvor der til november
står 6 indendørsbaner klar til Odense og FTUs medlemsklubber.
Referatet af generalforsamlingen kan ses på www.ftutennis.dk
Agi nævnte følgende FTU initiativer som klubberne opfodres til at støtte op
omkring:


Før Tennissportens
12.04.2014

Dag

arrangement

på

Flakhaven

i

Odense

d.



Trænerinspirationsdag d. 27.04.2014 i Ringe Tennisklub med ATKinspiration fra Rasmus Nørby og fysisk træning med Løfteriet.



FM i alle aldersgrupper.



Mini-tennis og Play and Stay Touren.



FTUs kåringsdag til efteråret.



FTUs dialogmødet til efteråret med evaluering af holdturneringen og
deltagelse af DTF og DIF.



FTU støtter kursister, der melder sig til den grundlæggende
træneruddannelse (KT1-KT4) med 500 kr. og det er ligeledes muligt at
søge støtte til uddannelsen som Tennis Coach.

Agi opfordrede klubberne til at oprette en profil på ftutennis.dk samt at følge
med på hjemmesiden.
Holdturneringen:
Marianne gennemgik oplægget til FTUs holdturnering.

Kommentar [SAP1]: deltagelse

Klubberne ytrede ønsker om inddelinger af rækkerne og bød ind med et
foreløbigt antal hold til holdturneringen.
Marianne er interesseret i at imødekomme så mange klubbers behov og ønsker
som muligt, så klubbernes input er vigtige i forhold til planlægning af
holdturneringen.
Klubberne bakkede op om FTUs oplæg for holdturneringen.
TCO er mest stemt for firemandshold, såfremt juniorrækkerne kønsopdeles.
Invitationen til holdturneringen vil blive udarbejdet efter samarbejdsmøderne og
tilmeldingsfristen vil forventeligt blive ultimo april.
Evt.
Agi og Søren siger tak for et godt møde og tak for husly til Stjernen Tennis og
god forplejning.
Med venlig hilsen
Søren Christens

