
Referat fra dialog- og evalueringsmøde 

Tirsdag den 30.09.2014 i Marienlystcentret. 

 

Velkomst 

Agi bød velkommen 

Derefter præsentation af hver enkelt deltager + rundvisning i de nye haller 

Ca. 45 deltagere og ca. halvdelen af klubberne var repræsenteret. Hvilket var meget tilfredsstillende. 

Implementering af elite/talentkultur og ny struktur i danske tennisklubber v/ DTF 

juniorlandsholdstræner Jens Ancher Andersen 

Præsentation af organisationen i DTF på trænersiden. 

Omtalte ATK, som er den røde tråd. Bogen kan købes til FTU rabatpris for 100 kr ved henvendelse 

til kasserer/formand i FTU 

Skema for klubstruktur og kultur for Talent og Elite blev omdelt 

Det er vigtigt, at de dygtige spillere også får tilsvarende fysisk træning. 

Forældresamarbejde er meget vigtigt. 

Det må gerne være OK at være dygtig 

Selvtræning og kampspil bør være en selvfølge. 

 

Skolereform m.v. v/ DTF-direktør Sune Alenkær og klubkonsulent Søren Christens 

Ros fra Sune Alenkær til FTU for det store fremmøde og det store ejerskab 

Glad for at følge udviklingen i FTU med tennishal byggeriet, som nu står næsten færdigt  

Skoletennisprojektet er ajourført. -ca. 40 er afviklet indtil nu i 2014. Flere end forventet.  

Der er meget forskel på kommunernes holdning til idræt/skoletennis 

Der kommer snarest oplæg fra DTF om de nu kendte erfaringer med skolereformen. 

 

Coolsport v/ Claus Ketterle 

Fortalte kort om firmaet. 

Samarbejdsaftalen mellem FTU og Cool Sport er forlænget i yderligere 3 år. 

Ny website er oprettet. Købet sker på hjemmesiden, men levering via lokal forhandler.   



Gavekortløsning er nu på plads. 

Fremover mulighed for at afprøve ketchere. Forhåbentlig i forbindelse med den nye tennishal i 

Marienlystcenteret. 

Gavekort til Ketshop kan nu igen bruges til køb af Head-produkter i butikken. 

 

Evaluering af årets holdturnering 

Mariannes udsendte evaluering holdturnering blev gennemgået 

Der SKAL spilles med Head-bolde i alle FTU holdturneringskampe! 

Husk straks at give besked om aflysning og gerne ny spilledato 

Damemotion double (4 på tid) - bør der etableres A-B række? 

Vær opmærksom på DTF-Cup som alternativ til motionshold 

Der mangler måske serie 1 for damer, der er lidt bedre end motionshold 

Tøsearrangement, der afholdes i forskellige klubberne 

Hæve aldersgrænsen for U-16/18 til f.eks. 21 

Generelt OK med tomandshold for spillets skyld. Der mangler måske noget på forplejningen for at 

skabe lidt social atmosfære. 

Fordeling af kampe forår/efterår skal udlignes. 

Flere holdkampe på samme anlæg. 

 

Evaluering af årets arrangementer og turneringer 

Flere tøsetræfarrangementer. Det afholdte var en súcces. 

Mere fokus på individuelle FM med de bedste, der stiller op – også nu, hvor vi har de nye haller. 

Også flere med til veteran FM 

Junior FM så sent som muligt indendørs. 

 

 

Eventuelt 

Farvel og tak for i aften ved FTU formand Agi Szocska 

 


