
 

 

REFERAT 
 

 Klubsamarbejdsmøde forår 2015 
 

Møde: Klubsamarbejdsmøde 

Dato: 5. marts 2015 

Sted: Marienlyst, Odense 

Deltagere: Ismar Huskic, TCO, Thomas Hjort Nyholm, TCO, Jan Hansen, 
Fruens Bøge Tennisklub, Henrik Kjærulff, Fruens Bøge 

Tennisklub Harry Breuer, Stjernen Tennis, Tina Rehkopff 
Stjernen Tennis, Peter Yde, Næsby, Lars Jensen Fjordager 
Tennis og Korup Tennis, Preben Silva, FTU, Agi Szocska, 

FTU, 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 
  

3. Aftaler om lokalt samarbejde (turneringer, træningscamps 

m.v.) 

4. Gode idéer og forslag fra klubberne 

 
 

1. Velkomst og præsentationsrunde v/ Agi og Søren: 
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.  

 

FTU info:  

FTU holdt tirsdag d. 17.02.2015 generalforsamling. Generalforsamlingen 
medførte at bestyrelsen igen blev fuldtallig. 

FTUs fokus i 2015 vil være på piger/voksenmotionister, juniorer samt bredde. 

Referatet af generalforsamlingen kan ses på www.ftutennis.dk 

http://www.ftutennis.dk/


 

FTU støtter stadig 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. Så FTU opfordrer klubbene til at få 
uddannet trænere. 

Harry Breuer nævnte at han sammen med Peter Slifsgaard (Svendborg og FTU) 

er ved at arrangere en weekend for juniorspillere i Svendborg. Arrangementet 
skal ud over tennis være et socialt arrangement med overnatning, adgang til 

svømmehallen m.v.. Arrangementet afholdes i maj. Harry efterspurgte hjælpere 
samt støtte fra FTU til arrangementet. Agi var positiv over for at FTU kan støtte 
dette arrangement. De deltagende klubber var ligeledes positive over for dette 

initiativ. 

 

DTF info: 

Søren informerede om DTFs tilbud inden for klubudviklingsområdet. 

Tennissportens Dag: 

National Tennisevent – afholdes den 2. maj 2015. Alle klubber kan hægte sig på 
med den lokale aktivitet de har lyst til. 143 klubber deltog i 2014 og dagen 

genererede 1000 nye medlemmer i de deltagende klubber. 

Martin Erlandsen er ansvarlig for Tennissportens Dag hos DTF og tilmelding kan 
ske via mse@tennis.dk. 

Martin har udarbejdet en manual til planlægning og markedsføring af 
Tennissportens Dag som deltagende klubber modtager. 

Markedsføringen af Tennissportens Dag er i år baseret på et SMS-værktøj, hvor 
klubbernes medlemmer inviterer sit netværk til at deltage i Tennissportens Dag 
via dette SMS-værktøj. Baggrunden for at denne markedsføring er valgt er, at 

klubbernes medlemmer er de bedste ambassadører for tennisklubberne og at 
markedsføring via SMS er en direkte markedsføring, der rammer potentielle 

medlemmer. 

 

Skoletennis: 

Søren Christens præsenterede DTFs Skoletennis forløb og nævnte dette som en 
af mulighederne for at skabe flere spillere i fødekæden i fynsk tennis. 

Skoletennis er blevet meget interessant for skolerne, da den nye skolereform 
blev implementeret i august 2014. Reformen betyder flere idræts- og 

bevægelsestimer i undervisningen. Skolerne har en forpligtigelse til at 
samarbejde med 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 

mailto:mse@tennis.dk


 

 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. 

Fruens Bøge Tennisklub har gode erfaringer med Skoletennis. 

 

Vidensbank: 

Som et led i udviklingsprojektet er Vidensbanken med klubbernes best cases 

blevet lanceret. Casene dokumenteres til gavn for alle klubber i Tennisdanmark 
og deles på en elektronisk platform. Eksempler på emner som Vidensbanken 
beskæftige sig med er: Rekruttering af medlemmer, rekruttering af frivillige, det 

gode klubsamarbejde, turneringsafholdelse, sponsorater, med videre. 

Lorenz Sønderby er interesseret i at få endnu flere best casses og opfordrede 

klubberne til at byde ind med de gode historier. Lorenz kan kontaktes på 
ls@tennis.dk 

Se Vidensbanken: 

http://www.tennis.dk/da/Kontakt_OmDTF/VIDENSBANK.aspx 

 

Lokal klubkonsulent:  

Søren nævnte at det er muligt at gøre brug af den lokale klubkonsulent Jens Erik 
Dalgaard Jensen. Jens Erik kan kontaktes på telefon: 20676665 

E-mail: jedj@mail.dk  

 

Nyttige links: 

DTF: http://www.tennis.dk/ 

DTF Klubudvikling: http://www.tennis.dk/da/Sektioner/Klubudvikling.aspx 

DTF E-magasin: http://emagasin.spiltennis.nu/ 
 

Holdturneringen: 

Preben Silva, der er ny holdturneringsansvarlig i FTU gennemgik de ændringer i 

styringen af den fynske holdturnering som han indfører. Preben strammer nogle 
processer op, men understregede samtidig at han aldrig er længere væk end en 
e-mail eller et telefonopkald.  

Preben nævnte et forslag fra et af de tidligere klubsamarbejdsmøder. Der blev 
stillet et forslag om at en eller flere spillerunder i en række kan spilles i en eller 

to klubber, således de deltagende hold vil få fornemmelsen af at være en del af 

mailto:ls@tennis.dk
http://www.tennis.dk/da/Kontakt_OmDTF/VIDENSBANK.aspx
mailto:jedj@mail.dk
http://www.tennis.dk/
http://www.tennis.dk/da/Sektioner/Klubudvikling.aspx
http://emagasin.spiltennis.nu/


 

en et stævne. Såfremt dette forslag implementeres vil det være oplagt at lave et 
socialt arrangement i denne runde. Flere af mødets deltagere var positive over 

for forslaget, dog skal de klubber, mister deres hjemmebane høres inden det 
besluttes at tage denne beslutning.   

Preben sender invitationen til holdturneringen efter samarbejdsmøderne til 

klubkontaktpersonerne. 

 

Lokalt samarbejde: 

I forbindelse med udviklingsprojektet er der startet en dialog mellem DTF og de 
fynske tennisklubber om at indgå i som en del af projektet Moderklubber og 

Netværksklubber. 

De deltagende klubber var positive over for at indgå i dette samarbejde, således, 

der kan skabes flere aktiviteter til gavn for klubbernes medlemmer. 

Der vil i løbet af foråret 2015 bliver afholdt en række møder med på Fyn i 
forbindelse med opstart af flere fynske moderklubber 

Input og spørgsmål om udviklingsprojektet kan rettes til Lorenz på ls@tennis.dk 

 

Stjernen Tennis: Medlemssituationen i klubben er status quo i forhold til sidste 
år. 

Harry ønskede inspiration om og netværk om banepleje. Banemandens guide 

eller banekurser kan anbefales for at få mere viden om banepleje. 

 

TCO: Klubben er gået frem med ca. 70 medlemmer. 

TCO efterspørger en liste over trænere, da det er svært at få et overblik over 
potentielle trænere. 

DTF arbejder på trænerlicenser. FTU vil overveje at registrere de trænere, de 
støtter på den grundlæggende træner uddannelse. 

 

Fjordager Tennis: Status quo i forhold til medlemstallet. 

Lars mener at FTU skal lave en Facebookside, da det er i dette forum de fleste 
tennisspillere kan kontaktes. Agi tager ideen med til FTUs bestyrelse. 

 

Korup: Klubben har oplevet en tilbagegang på ca. 10 medlemmer. 

 

Næsby: Klubben er gået ca. 8 % tilbage i medlemstallet. Klubben starter 
Voksenintroduktion op i denne sæson og vil høre andre klubbers erfaringer. TCO 
har positive erfaringer med Voksenintroduktionen. 

 

mailto:ls@tennis.dk


 

Fruens Bøge Tennisklub: Klubben er gået en smule frem i medlemstallet. Jan 
roser FTU og DTF for et stort engagement. 

 

Evt. 

Agi, Preben og Søren siger tak for et godt møde.  

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Christens 

 


