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Seneste referat fra 7. møde 2015 er godkendt pr. mail. 

 
Behandling af sager 

 

Holdturnering og evaluering 2016 v. Alle 

Vi skal som optakt til FTU’s holdturnering 2016 præcisere, at motionsrækkerne med 2-mandshold er en 

introduktion til turneringstennis. De stærkeste herremotionsspillere fra 2015 bør fremadrettet spille i Herre 

serie 2 eller på veteranhold. 

FTU’s holdturnering skal løbende tilpasses aktuelle fynske forhold – og DTF’s regler skal så vidt muligt 

følges i balance med det giver god mening på Fyn. 

 

Marienlyst samarbejde – indendørsbaner v. AS/Alle 

Boldklubben Marienlyst har på ekstraordinær generalforsamling vedtaget at starte egen tennisafdeling. 

Der er d. 28. oktober næste styregruppemøde vedr. tennishallerne i Marienlyst, hvor FTU igen vil opfordre til 

at implementere en model for medlemsbooking i tennishallerne, der kan give øget belægning på banerne med 

flere tennisspillere og dermed styrket økonomi omkring tennishallerne. 

 

FTU bestyrelse v. Alle 

Kai Holm er formandskandidat ved FTU’s generalforsamling i 2016, hvor Agi stopper som formand. 

Kai, Karl, Carsten og Michael mødes tirsdag d. 17. november 2015 kl. 19.15 i Marienlyst for at drøfte 

mulige nye kandidater til FTU’s bestyrelse. 

Der er brug for mindst tre nye kandidater, der har lyst til at arbejde med opgaverne i FTU-regi. 

 

Inspirationsdag 2016 v. Alle 

FTU Inspirationsdag blev ikke afviklet i 2015, men vil blive det igen som optakt til udesæsonen 2016. 

Mulige temaer er bl.a.: Familietennis, optakt til holdturnering (regler og gode råd til afvikling af holdkampe), 

information om FTU Play & Stay Tour 2016, inspirationstræning, promovering af og tilbud fra sponsorer. 

Carsten og Michael er tovholdere på planlægning af FTU Inspirationsdag 2016. 

 

 

 

Orientering: 

 

FTU kalender 2016 v. MGA/Alle 

Veteran FM Inde 2016 afvikles i weekenden 4.-5.-6. marts i Marienlyst. 

 



Kåringsdag v. KH/Alle 

God deltagelse i kåringsdagen 2015 i Marienlyst – og fin fotodækning på www.FTUtennis.dk. 

Samme tid, sted og koncept for FTU Kåringsdag i 2016. 

Om muligt bør alle FTU-bestyrelsesmedlemmer deltage i dette arrangement. 

 

Dialogmøde v. AS/Alle 

God deltagelse fra FTU-klubberne til mødet med DTF-repræsentanter i Marienlyst. 

 

ET træning v. MGA/AS 

Styregruppen har ønsket en smallere udvælgelse af de ældste spillere (U14), og en bredere udvælgelse af de 

yngste spillere (U8 og U10), suppleret med et træningstilbud til de ældste juniorspillere udvalgte fredage. 

Der er meget fin tilslutning fra de udtagne spillere med 38 tilmeldte fordelt på fire hold om tirsdagen, samt 

op til 16 deltagere til teenagetræningen for U14/U16/U18-licensspillere syv fredage i indesæsonen. 

De fynske juniorlandsholdsspillere træner om tirsdagen i Kolding med juniorlandstræner Jens Anker 

Andersen og de stærkeste jyske juniorspillere. FTU forventer, at denne træning placeres i Odense i 

udesæsonen 2016. 

 

Davis Cup info v. AS 

Vellykket arrangement i Odense Idrætshal mod Spanien med stor ros til FTU, klubberne og de mange fynske 

frivillige. 

 

MiniTour v. MS 

Marie Stendahl er tæt på at have FTU Minitennis Tour 2015-2016 helt på plads. 

Det undersøges, hvor FM i Minitennis 2016 kan afholdes. 

 

“Tøse”- og Motionstennis arrangementer v. MS 

Tøsetennis er outsourcet til All in Tennis v/ Lotte Gundtoft. 

Konceptet og FTU-tilskud vurderes efter denne sæson. 

 

FTU indetræning – voksne v. CT/AS 

God tilmelding – de fleste hold er næsten ”udsolgt”. 

Agi og Carsten laver en opsøgende indsats for at få flere deltagere til ”Herreaften” 

 

DTF og DGI info v. AS 

Proces med fælles projekt ”Bevæg dig for livet” kører efter planen med start i 2016. 

Målet er, at DTF/DGI i fællesskab får 10.000 nye medlemmer hver i løbet af de kommende tre år gennem 

unionerne og klubberne. 

FTU ser positivt på og ønsker et styrket samarbejde med DGI til gavn for medlemmer, klubber og tennis på 

Fyn. 

Agis DIF kandidatur er overraskende og pludselig blevet trukket tilbage af  et flertal i DTFs bestyrelse med 

baggrund i artiklen i Tennisavisen. Så derfor kan hun kun stille op til DIFs bestyrelse ved anbefaling fra 

andet specialforbund. Agi overvejer mulighederne og sin fremtidige position i dansk tennis.  

 

Eventuelt 

Intet under eventuelt. 

 

Næste møde aftales – vel mødt 

Julebestyrelsesmøde hos Agi torsdag d. 17. december 2015 kl. 19 med spisning. 

http://www.ftutennis.dk/

