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Kopi til:

FTU, DTF staben og klubkonsulenter

Dagsorden

1. Orientering fra DTF og FTU
2. FTU’s holdturnering 2016
- Hvad forventer jeres klub at kunne tilmelde af hold?
- Gode input til FTUs holdturnering
3. Gode idéer og forslag fra klubberne
4. Erfaringsudveksling og aftaler om lokalt samarbejde
herunder Moderklubprojektet version 2016

1. Velkomst og præsentationsrunde v/ 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. 09.02.2016 generalforsamling i Marienlyst Tenniscenter i
Odense. Generalforsamlingen medførte et par udskiftninger i bestyrelsen.
Kai Holm valgtes som formand, mens nye bestyrelsesmedlemmer blev Joan
Andersen (Faaborg) og Pernille Jørgensen (Fruens Bøge Tennisklub).
Referatet af generalforsamlingen kan ses på www.ftutennis.dk

Joans fokus i FTU vil være seniormotionistarrangementer. Faaborg har gode
erfaringer med seniormotionistarrangementer, så FTU får nu glæde af Joans
erfaringer og engagement på dette område.
Pernille Jørgensen er valgt som ansvarlig for FTU Minitennis Tour og FTU Play &
Stay Tour.
Følgende FTU initiativer som klubberne opfordres til at støtte op omkring:


FTUs holdturnering. Grundet strukturen med hold bestående af to
personer er det muligt at deltage i holdturneringen med en spiller ved
indgåelse af holdfællesskaber. Kenneth Jensen hjælper gerne med at finde
konstellationer, der niveaumæssigt passer, så alle får en god oplevelse
med den fynske holdturnering.



FTU Mini-tennis Tour og FTU Play & Stay Tour. Alle klubber opfordres til at
afholde et stævne i løbet af sæsonen til glæde for klubbens egne
medlemmer og hele FTU. Det er ikke ressourcekrævende at afholde et
stævne af eksempelvis 3 timers varighed. FTU vil i kommende sæson
sponsorere bolde til klubber, der afholder stævner.



FM i alle aldersgrupper.

DTF info:
Generalforsamling:
DTF holder d. 19.03.2016 generalforsamling på Scandic Sydhavnen i København.
Henrik Klitvad går efter en lang årerække af som formand, så der skal vælges ny
formand for DTF.
Generalforsamlingen skal vedtage det nye politiske program, hvilket bestyrelsen
gennem det seneste år har arbejdet på. Klubber har via møder landet over haft
mulighed for at komme med input til det nye politiske program samt til politisk
programdag, der afholdtes i København d. 23.01.2016.
Ud over generalforsamlingen d. 19.03.2016
informationsmøde om DTFs nye digitale strategi

afholdes

der

Søren informerede om DTFs tilbud inden for klubudviklingsområdet.

samme

dag

Bevæg dig for livet:
Søren præsenterede hovedpunkterne i samarbejdet med DGI.
Tennissportens Dag og national tenniskampagne
Tennissportens Dag bliver lørdag d. 30. april i 2016.
Alle klubber kan nu tilmelde sig online og bestille plakater og flyers til lo-kal
markedsføring. Som noget nyt vil den enkelte deltager også kunne finde
information og tilmelde sig til den enkelte klubs arrangement on-line. Denne side
er pt. under udvikling, så den forventes klar ultimo marts. Den nationale
kampagne skydes i gang fra april. Flere forskellige tiltag vurderes ud fra midler
kontra forventet eksponering.
Klubtilmelding sker via nedenstående link:
http://www.bevaegdigforlivet.dk/tennissportens-dag/tilmeld-din-klubtil-tennissportens-dag
Familietennis
Konceptet tager afsæt i at mindre børn (3-10 år) spiller enten sammen med
forældre, sammen med andre børn/forældre eller træner på samme tid som
forældrene. Konceptet har kørt med succes i flere klubber, pri-mært på Sjælland.
Søndag formiddag er et godt tidspunkt, hvor både børn og voksne typisk har fri
til at lave aktivitet sammen. En konsulent kommer ud i klubben for at klæde
klubben på og være med til at igangsætte projektet med handlings- og
markedsføringsplan.
Voksenintroduktion
Fortsætter i sin vante form med 8 timers introduktionstid og mulighed for tilkøb
af låneketsjere til deltagerne. Dernæst tager deltagerne stilling til et medlemskab
i klubben, og kan beholde ketsjeren ved medlemskab.
Det er vigtigt at fremhæve i forhold til Voksenintroduktionstilbuddet, at
klubberne kan tilrettelægge det meget fleksibelt og selv bestemmer f.eks. pris,
antal uger for de 8 timers træning og træningsprogram.
Det vil være muligt, at få adgang til Voksenintroduktionsmanualen og
markedsføringsmateriale uden at tilkøbe ketsjere. Det skal dog bemærkes, at
ketsjerkvaliteten kontra prisen på 300 kr./stk. er yderst favorabel.
Vækstaftaler
Der udarbejdes en målsætning for vækst, og der gives konsulentbistand til
processen, der naturligvis afhænger af en realistisk vurdering og aftale mellem
konsulenten og den enkelte klub. Klubberne opfordres også til at gøre brug af de
tilbud som klubkonsulenterne fra organisationerne tilbyder, hvis man har brug
for sparring til vækst uden en egentlig vækstaftale. Således kan alle klubber i
landet gøre brug af alle Bevæg dig for livet tilbud, dog er det primært de mest
beredte og egnede klubber, der indgår vækstaftaler.

DTF klubudviklingstilbud:
Indledningsvis gjorde Søren opmærksom på, at DIF er i en proces, hvor
støttestrukturen til breddeaktiviteter er til revision, hvilket vil medføre en ny
støttestruktur, der også vil have indflydelse på DTFs klubudviklingsaktiviteter.
Det medførte en snak om hvad DTF kan bruges til.
Flere mødedeltagere var positive over for tanken om flere 1-1 klubmøder med
udgangspunkt i klubbens egne behov.
Søren gjorde opmærksom på at DTFs klubudviklingsportefølje indtil den nye
struktur er vedtaget er uændret, så både Skoletennis og Klubudviklingsforløb
blev drøftet.
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.
Ejby Starter et forløb op inden længe og både Strib og Assens er interesserede i
at igangsætte skoletennis.
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 + to opfølgningsmøder. Det tilbydes udvalgte klubber, der vil arbejde
målrettet med strategisk fundament, målsætningsarbejde, udvikling af klubben,
etc..

I 2015 udviklede DTF et klubudviklingsforløb med fokus på frivillighed, hvor 6
klubber var samlet til en fælles opstart med oplæg og inspiration fra
svømmeverden. Herefter er der blevet fulgt op med to møder med hver klub,
hvor der er blevet arbejdet med årshjul, ressourcebank, organisation og
frivillighedsansvarlig.
Faaborg Tennisklub deltog i 2015 i det nye klubudviklingsforløb.
Søren opfordrede klubberne til at gøre brug af DTFs tilbud om
klubudviklingsforløb.
2. Holdturneringen:
Kenneth indledte med et oplæg om hvordan han ser FTUs holdturnering som
FTUs holdturneringsansvarlig.
For FTU er holdturneringen det vigtigste element i forhold til indslusning,
selektering og genaktivering af tennisspillere, så Kenneth opfordrede klubberne
til at tilbyde holdtennis til alle klubbens medlemmer. Grundet strukturen med
hold bestående af to personer er det muligt at deltage i holdturneringen med en
spiller ved indgåelse af holdfællesskaber. Kenneth hjælper gerne med at finde
konstellationer, der niveaumæssigt passer, så alle får en god oplevelse med den
fynske holdturnering.
Drøftelsen af den fynske holdturnering medførte en del kommentarer.
FTU opfordres til at invitere DGI med i juniorholdturneringen. Kenneth
kommenterede, at der snarligt laves en aftale med DGI, der gør at DGIs klubber
kan inviteres til at deltage i juniorholdturneringen.
Poul Erik nævnte at der var stor forskel på forplejningen samt opfattelsen af det
at være vært og gæst, så FTU opfordres til at understrege reglerne for socialt
ansvar i forbindelse med invitationen til holdturneringen. Poul Erik nævnte et par
eksempler hvor Middelfart som værtsklub havde gjort meget ud af værtsskabet,
men det gæstende hold havde travlt med at komme hjem efter kampen, hvorfor
det var skønt spildte kræfter. Derudover var der et par episoder hvor Middelfarts
hold havde oplevet mindre godt værtskab til deres udekampe.
Sönke opfordrede til at kampe bliver afholdt på spilleterminerne, da det kan
være svært at være holdleder, hvis kampene ikke bliver spillet på de fastsatte
terminer. Assens oplever især, at det er problematisk i forhold til
juniorholdturneringen.
3.Gode ideer og forslag fra klubberne
Ejby efterspurgte erfaringer med samarbejde med sportsforretninger i forhold til
udstyr og bolde.
Assens har gode erfaringer med at samarbejde med Sportigan.
Middelfart arbejder sammen med Intersport.
Kenneth opfordrede til at gøre brug af Coolsports klubaftaler og sender et link til
dette i invitationen til holdturneringen.

4. Erfaringsudveksling og aftaler om lokalt samarbejde herunder
Moderklubprojektet version 2016.
Grundet DTFs beslutning om at indtræde i ”Bevæg dig for livet” trækkes støtten
fra det eksisterende udviklingsprojekt, da midlerne kanaliseres over i det nye
samarbejde.
DTF håber at lokale samarbejder stadig vil blomstre i samme ånd som under
projektet.
Den del den af udviklingsprojektet, der omhandler Vidensbanken fortsætter,
således cases og ”klub til klub” erfaringer stadig vil være at finde i en vidensbank
på DTFs platforme.
Deltagerene på mødet var alle ærgerlige over, at støtten til Lillebælt Tennis
frafalder og mente det var en underlig strategi at starte et projekt op for at lukke
det ned året efter.
Strib nævnte et par arrangementer som klubben afholder i sæsonen og som er
åbne for alle klubber.
D. 18.06.2016 og 19.06.2016 holder klubber ”Åben Bane” fra 9-16, hvor alle
interesserede kan komme og spille, få træning eller blot nyde det gode selskab.
Strib planlægger ligeledes at lave et Beach Party, hvor Beach Tennis pakkes ind i
en fest i bedste Hawaii-stil. Dette arrangement er også åbent or andre klubber.
Søren takkede for et godt møde og hævede derefter mødet.

