
   
 

   

Orientering om bestyrelsesmøde den 5. feb. 2020. 
 

Møde mellem JTU og DTF på sekretariatsniveau. 

Lars Elkjær fra DTF's sekretariat deltog under dette punkt 

 

David Servé, Camilla Petersen og Lars Elkjær havde den 9. januar holdt et møde om samarbejdet 

mellem DTF og JTU. Det var et konstruktivt møde, hvor forskellige muligheder for aktiviteter blev 

vendt. DTF har i samarbejde med DIF lavet en målsætning om at promovere kvindetennis og 

motionisttræf. Det er efter DTF's opfattelse en væsentlig opgave for unionerne. DFT understøtter 

aktiviteter økonomisk. 

 

I JTU ser vi med interesse på den succes, som kvindetennis har været på Fyn, primært på grund af 

en meget aktiv person (Agi). JTU vil arbejde på at finde 2-3 kvinder i Jylland, som kan lave noget 

tilsvarende. Agi har givet tilsagn om at ville komme og give noget sparring, hvis det ønskes. 

Bestyrelsen vil overveje, om der kan etableres et reelt arbejdende udvalg, der refererer til JTU's 

bestyrelse. DTF har givet tilsagn om, at de gerne vil hjælpe med noget grafisk materiale, hvis vi kan 

bruge samme koncept som på Fyn. JTU vil overveje, om det vil være muligt at få gang i kvindetennis 

såvel for bredden som eliten, der er blevet efter ladt lidt på perronen i forbindelse med ændring af 

holdturneringsstrukturen. 

 

JTU vil ligeledes gerne være med til at få gang i nogle motionisttræf. Det overvejes, om der i første 

omgang kan etableres 3 arrangementer - i syd, midt og nord. Interesserede klubber opfordres til at 

henvende sig til sekretariatet. 

 

Samarbejde mellem JTU og DGI 

David Servé orienterede om et møde mellem ham og Mogens Spangenberg fra DGI om muligheder 

for samarbejde mellem JTU og DGI i 2020. Der er en række muligheder, som det er for tidligt at 

nævne, da de indtil videre kun er i støbeskeen. JTU er imidlertid interesseret i at udvikle samarbejdet 

mest muligt til gavn for klubberne.  

Der er foreløbig gang i planlægningen af en juniortour udendørs á là skumtennistouren, der er 

afholdt de sidste 2-3 indendørssæsoner. 

 

Tilbagemelding fra regionsmøderne 

Nord: Der var flere lønnede, end frivillige. Det kan være et problem. Den manglende deltagelse kan 

skyldes, at der havde været for mange møder i samme periode. Man vil godt mødes om det, man 

finder interessant. Man skal måske satse på netværk om interessefællesskaber. 

Vest: Der var for få tilmeldt til dette møde, så de tilmeldte blev opfordret til at deltage i mødet i 

Aarhus. 

 



   
 

   

 

Århus (midt):  14-15 deltagere. Udmærket møde. Der var interesse for at få netværk 

svarende til DGI landsdele, så man kan trække på konsulenterne. Netværkene skal give mening. Man 

skal sørge for at få koordineret, hvornår man indkalder til møder ift. andre møder. Det er også vigtigt 

at man skærper indholdet til et møde. 

Syd: Der var ikke den store interesse for at lave regionale forpligtende fællesskaber, der favner alle 

dele af tennis. Der var ingen interesse for at lægge kræfter i det. Til gengæld så man et større 

potentiale for at samles om forskellige områder af tennis. Man aftalte bl.a. at Grindsted arrangerer 

et træf for kvinder i den kommende udendørs sæson. Ribe arrangerer en weekend camp for ikke-

turneringsvante juniorer. 

På baggrund af disse tilbagemeldinger konkluderede bestyrelsen, at der ikke er grund til at tro på, 

at vi kan lykkes med at lave forpligtende regionale netværk. Der kan i stedet arbejdes på at skabe 

interessefællesskaber. Et eksempel kan være kvindetennis. Det bør også være muligt at gøre noget 

på juniorsiden. 

 

 

 

 


