
 
 
 

REFERAT FTU-styregruppe 

Fredag d. 7. november 2014 kl 17:00 - 19:00 

 

Deltagere:  

 Søren Jacobsen, DTF 

 Ismar Huskic, TCO (formand) 

 Bettina Jensen, FBT (ungdomsformand) 

 Agi Stocka, FTU (formand) 

 Michael Heering, FTU (jr ansvarlig) 

 Michael Grube Andersen, FTU (Team Fyn ansvarlig) 

 Peter  Slifsgaard, FTU (referent) 

 

Pkt. 1: Nyt fra DTF 

 "Børne-on-tour" d. 22. november 2014 - på Fyn (Svendborg) 

 Jens Anker, Adam Blicher og måske Søren Jacobsen som trænere. 

 SEB-camp genoptaget for sidste gang. 

 

 Sender fysisk-trænings materiale ud til klubberne, der også indeholder test. 

 Information desangående senest i december. 

 

 Næste juniorlandsholdsrunde i uge 5-6-7. 

 Der stilles hold i U12-U14-U16 i herrer 

 mens U14-U16 hos pigerne. 

 Pt ligner det ikke at der er en indlysende top-100 spiller i junior rækkerne. 

 

 Håber at FTU vil tænke mere fysisk træning ind fremadrettet. 

 Og evt mindre banetræning. 

 Der er i DK en tendens til for tidlig specialisering ifht tennis. 

 Det er i orden at de unge har mere end en idrætsgren indtil de er 13-14 år 

 

 DTF vil i højere grad komme ud i klubberne. 

 Det bliver Jens Anker og Søren Jacobsen 

 Der er tale om et rådgivende tiltag. 

 Her skal der tales realiteter og set-up. 

 Samt forståelse for den træningskultur man bør efterstræbe. 

 Der vil også være et ønske om en snak med bestyrelserne. 

 Dette vil ske snarest muligt i det kommende kalenderår. 

 

 



 

 

 Der vil blive udbudt et DTF træner-trainee forløb 

 Her vil Mads Elholm og Henrik Kjærulf blive tilbudt en plads. 

 Pris kr. 3.000,- 

 

 

Pkt. 2: Evaluering udesæsonen 2014 

 Træningen blev gennemført 

 Trænere Mads, Morten, Michael 

 2 fysiske trænere Rasmus og Christoffer 

 

 Der blev flyttet spillere fra talentgruppen op i elitegruppen. 

 Dette medførte en udhuling af kvaliteten i talentgruppen. 

 Dette skal man have mere fokus på fremadrettet. 

 

 Der deltog ingen TCO spillere i FTUs træning. 

 

 

Pkt. 3: FTU træning inde 2014/15 

 U10 1 tilmeldt 

 U12-14 talent 8 tilmeldt 

 U12-14 elite 4 tilmeldt 

 

 TCO vil gerne bakke op, men ikke tvinge forældrene 

 Der er fra TCOs side tvivl om kvaliteten i FTUs elitetræning 

 Træningen i TCO falder samtidig med FTUs træning. 

 Måske det er en af grundene til at TCO-spillerne vælger FTU træningen fra. 

 TCO ønsker at FTU-træningen fremadrettet ligger i weekenderne. 

 

 TCO peger på at der skal være et bedre trænings set-up i FTU-regi. 

 TCOs bestyrelse vil gerne samarbejdet med FTU. 

 

 FTU håber at TCO gerne vil samarbejde fynsk i fremtiden. 

 For ligesom at styrke det fynske tennis-fællesskab. 

 Håber at man planlægger de bedste juniorspillere ind i FTU-træningen. 

 FTU ønsker at der trods en positiv rivalisering mellem FBT og TCO bliver løftet i fælles flok. 

 På den måde kan niveauet på Fyn hæves. 

 

 FTUs holdning er at det er uheldigt at TCO trækker med Jylland (Kolding) 

 Og at de vil udarbejde et talent-kraft center uden for unionerne. 

 

 Fremadrettet vil træningen ligge: 

 Udendørssæson: Torsdage 

 Indendørssæson: Tirsdage 



 

 

 

Pkt. 4: Økonomi 

 DTF støtter talent- og elitetræningen i FTU-regi med kr. 30.000,- 

 

 

Pkt. 5: Team Fyn - 2014 - resultater 

 Resultatmæssigt desværre det svageste år. 

 På trods af at U14 drengene vandt deres division 

 U14-drengene trak sig til medaljespillet pga udenlandske turneringer 

 

 

 

 

På vegne af Fyns Tennis Union. 

 

Peter Slifsgaard 

FTU juniorudvalg 

 

www.ftutennis.dk 

junior@ftutennis.dk 

+45 5045 7013 

Fyns Tennis Union - Vi vil tennis på Fyn 


