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R e f e r a t 

Netværksmøde 
 

Tid: Onsdag, den 10. april 2019 kl. 19:15 – 21:15 

Sted: Hjørring Tennisklub, Børge Christensens Vej 10, 9800 Hjørring 

Tilstede: Brønderslev TK: Else Simonsen 

Dronninglund Tennis: Karen Axen 

Frederikshavn TK: Rene Jensen 

Hirtshals TK: Jens Pedersen 

  Ib Groth 

Hjørring TK: Jørgen Højvang 

SEIF Tennis: Lindy Nielsen 

Sindal TK: Arne Vestergaard 

Skagen TK: Bente Lund 

Vrå TK: Jan Bæk Ilsø 

Andre: Erik Jan Pedersen, Tovholder 

 Camilla Petersen, JTU 

  Jesper Munk, DGI 

  Jørgen Nørgaard 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og introduktion 

Jørgen Nørgaard byder velkommen og er ordstyrer.  

Camilla er referent.  

 

2. Klubrunde – en kort status på hver klub  

Bente, Skagen Tennisklub → Har træning til både børn og voksne, plejer 

ikke at have nogle hold med til holdturnering, da de andre klubber ikke vil 

køre derop, da de synes det er for langt. Stor succes med turneringen Skaw 

Open, som afholdes i juli måned.   

 

Jan Vrå, Tennisklub → Vækstaftale, tennissportens dag, gået i samarbejde 

med Brønderslev i forhold til junior, hvor de træner 3 gange i Brønderslev og 
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en gang i Vrå.  

 

Ib, Hirtshals Tennisklub → Lader Erik Jan fortælle om aktiviteterne, der er i 

gang. 

 

Arne, Sindal Tennisklub, banerne er klar, vækstaftale, ved ikke hvor mange 

medlemmer de har at gøre med da de ingen indendørs faciliteter har.   

 

Jens, Hirtshals, kasserer → Lader Erik Jan fortælle om aktiviteterne, der er i 

gang.  

 

Jørgen, Hjørring Tennisklub, bestyrelsesmedlem, tennissportens dag, 

fasttræner kapacitet, tennishold på senior, junior og veteraner i 

holdturneringen, tenniscamp,  

 

Karen, Dronninglund → tennislejre inden sommerferie med overnatning, 

Træning hver mandag formiddag i sommerferie for junior, tennissportens 

dag, vækstaftale med mange aktiviteter for 60+, mange nye medlemmer. 

Mangler lidt indenfor familietennis, ikke tilfreds med de turneringstiltag der 

er nu.  

 

Else, Brønderslev → Bevæg dig for livet, introduktionshold, holdturnering 

for senior, børneintroduktion, temaaftner med fokus på serv, netspil. 

Nattennis, da der er lys på banen. Samarbejde med Vrå, i forhold til 

juniortræning.  

 

Lindy, Strandby-Elling-Nielstrup IT Tennis → Tennissportens dag, de ved 

ikke rigtig, hvor mange spillere de har. De regner med at få et hold med til 

den fleksible holdturnering.  

 

Rene, Frederikshavn → Tennissportens dag, voksenintroduktion, 

juniortræning, ved ikke hvor mange spillere der dukker op til sommer, da de 

ingen tilbud har indendørs. De mister mange spillere hen over vinteren.  
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Jesper Munk, DGI 

 

Erik Jan Pedersen, Hirtshals tennisklub → Mandagsdouble, vækstaftale, 

skumtennis, tæppetennis, fællestræning for juniorer hen over 

sommerferien, stabil kerne gruppe af medlemmer, da de har tæppetennis 

om vinteren til at fastholde dem, mulighed for at spille tennis udendørs, To-

sprogs børn som er utrolig trofaste.  

 

Camilla Petersen, JTU  

 

Jørgen Nørgaard  

 

3. Opfølgning på seneste møde 

a. Referatet 

Godkendt  

 

b. Tennis i Vendsyssel, Facebook 

Aftalte på seneste møde, at de skulle finde en administrator til tennis 

i Vendsyssel, en for hver klub. Klubberne har ikke meldt nogle ind 

endnu.   

 

c. FamilieTennis 

Udbudt i lørdags. Måtte desværre aflyses. Kender ikke årsagen og det 

blev aflyst pga. for få tilmeldte 

 

d. Trænernetværk 

Kører ved siden af, og man kan være med, hvis man har lyst. Det er 

ikke et krav, at man skal være ansat, som fast træner et sted. Der er 

indtil videre afholdt to samlinger, den seneste i søndags den 7. april i 

Hjørring, hvor der var 10 tilmeldte. De havde en rigtig fin dag, hvor der 

blev snakket om mange forskellige emner.  

Den 14.6 er det aftalt, at trænernetværket mødes igen. Der kommer til 

at være et arrangement den 5. oktober i Nørresundby, hvor der 
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kommer en udefra. Trænernetværket kan også bruges til at hjælpe 

hinanden eller hvis der er nogle trænere, som ønsker hjælp til en 

træning eller lignende.  

 

e. Trænerkursus 

Der har lige været afholdt et lokalt KT1 kursus i Hjørring Tennisklub, 

hvor alle for tennisnetværket var inviteret til at deltage. Kurset er 

blevet arrangeret på 3 hverdagsaftner. Ved evaluering meldte 

deltagerne klart ind, at det var at foretrække, at det blev afholdt på 

hverdage, og at man ikke skulle bruge en weekend på dette, for så var 

de ikke sikre på, at de havde deltaget. Der var 16 deltagere tilmeldt ved 

starten af kurset, hvor 14 spillere gennemførte. Planen er, at de bliver 

tilbudt KT2 i efteråret og KT3 i foråret. Disse kurser ønskes også at 

afholdes på hverdage. 

 

4. Klubsamarbejder – hvordan 

a. Holdturnering – senior, junior, veteran og motionist.  

Hvilke hold forventer de enkelte klubber at tilmelde? Kan vi hjælpe 

hinanden og sikre en god turnering med gode kampe!? 

Den fleksible holdturnering, hvor man stiller min 4 personer, det er 

både herre, damer og mix, hvor der spilles double.  

Klubber fortæller om de har deltaget i holdturneringerne før, men har 

været lidt frustreret over, at der nogle gange har været for lange 

køreture. I forhold til holdturneringen for juniorer er der mange af 

klubberne, som ikke endnu har kendskab over, hvor mange juniorerne 

de overhovedet har til rådighed, da mange af klubberne ikke har et 

tilbud i indendørssæsonen, og de ved dermed ikke om de kommer 

igen. En anden problemstilling er, at juniorerne ikke vil ud og spille 

kamp, hvad det skyldes vides ikke. Er det pga. de er bange for at tabe 

eller noget helt andet. De enkelte klubber melder ind til Camilla, hvis 

de har nogle enkelte spillere, som kunne have lyst til at spille 

holdturnering, for så at se om de enkelte klubber kan hjælpe hinanden 

med at samle nogle hold. Klubberne nævner dog, at tilmeldingsfristen 
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til holdturneringen ligger dog lidt tidlig da nogle af klubberne har 

første træning den 1. maj.  

Det er kun Hjørring, som har hold med i veteranholdturnering. Mange 

af klubberne nævner dog, at de vil tilmelde hold til den fleksible 

holdturnering.  

 

b. Ungdomsarrangementer 

Jysk Juniortour i Hjørring den 22. juni fra kl 10-14, som er et 

arrangement, der henvender sig til junior, der ikke har et stort 

kendskab til turnering. Der spilles med forskellige bolde.   

Karen, Dronninglund → Juniorerne vil ikke ud og spille kampe, det er 

ikke kun pga. kørslen. De vil heller ikke spille, hvis det er i deres egen 

klub.  

Der skal laves nogle stævner, hvor der ikke tænkes på alder og køn, 

men måske mere for niveau. Det skal være meget mere fleksibelt.   

Der bliver aftalt, at der skal laves noget fællestræning/stævne mellem 

Hjørring, Hirtshals og Dronninglund. De øvrige klubber er mere end 

velkommen, når de har kendskab til, hvor mange juniorer de har. Der 

er ingen krav til alder eller niveau. Monradturneringen kan bruges ifht. 

at inddele spillerne efter niveau som indledning på et stævne, hvor 

man ikke har kendskab til spillernes niveau (Jesper Munk).  

Hirtshals 19 maj 

Dronning 26 maj 

Hjørring 16 juni  

Familietennis den 5. maj fra kl. 10-15 i Hjørring, som er for hele 

netværket. Der sendes indbydelser ud snarest. Der må meget gerne 

meldes ind om der er nogle som har lyst til at give en hånd med.  

Familietennis den 23. juni fra kl. 10-15 i Dronninglund 

 

c. Voksenarrangementer - træning, stævner o.a. 

Der blev ikke aftalt voksenarrangementer 

 

d. Sociale arrangementer – er der behov for dette? 

Der er FamilieTennis den 5. maj – bliver det en succes følges op med 
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endnu en dato. 

 

e. Puljer, Jesper Munk 

DIF og DGI har en foreningspulje, der kan søges og i år er der 44 mio 

kr., som klubber og foreninger kan gøre brug af. Det er til 

arrangementer og ikke til drift af trænere hen over en sæson. Emnerne 

kan fx være ønske om flere medlemmer, fastholdelse af medlemmer, 

vedligeholdelse af anlæg for at fastholde medlemmer mm.  

Der skal laves en ansøgning, hvor der laves en kort beskrivelse i 

forhold til, hvad man søger tilskud til, og hvad budgettet er. Der kan 

læses mere om puljen, og hvor der skal søges henne 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-dgi/medlemsfordele/soeg-

dif-og-dgi-s-foreningspulje   

Der følger et eksempel på en ansøgning på 25.000 kroner på indsatser 

for fastholdelse og rekruttering af medlemmer.   

 

DIF har også lanceret en Toms Guldpulje, som kan søges af alle 

foreninger der er medlem af et specialforbund. Her kan der fx søges 

om familietennis.  

Du kan læse mere om puljen samt, hvor der skal søges henne på 

følgende link 

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2019/04/toms-s-

guldpulje  

 

5. Opsamling 

a. Næste møde 

Onsdag den 4. september i Frederikshavn  

Der er mulighed for at spille tennis fra kl 17-19 og mødet starter kl. 19 
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