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Møde i Tennisnetværk Nord – 28/11 2018 

 

Deltagere: Carsten Buhelt BTI Tennis 

 Karen Axen Dronninglund Tennis 

 Jan Ilsøe Bæk Vraa Tennisklub 

 Arne Vestergaard Sindal Tennisklub 

 Erik Jan Pedersen Hirtshals Tennisklub / Tovholder 

 Camilla Petersen JTU 

 Jørgen Nørgaard 

 

Afbud: Vibeke Holst Skagen Tennis Klub 

 Rene Jensen Frederikshavn Tennisklub 

 HC Hartmann-Nielsen Hjørring Tennisklub 

 Karen Jørgensen Brønderslev Tennisklub 

 Jette Pedersen BTI Tennis 

 

Kopi til: Ovenstående og Thomas Munk, DGI  

 

 

 

Referat 

 

1. Introduktion og baggrund 

Jørgen bød velkommen, idet Erik Jan var forsinket. 

Jørgen informerede endvidere om, at han bistår Erik Jan med dette projekt, 

idet Erik Jan er hængt op på den private front pt. 

 

Herefter var en kort præsentationsrunde. 

 

Jørgen præsenterede målet med netværket, hvor intentionerne er at 

klubberne skal arbejde sammen om aktiviteter og koordinere således, at der 

kan laves forskellige aktiviteter på tværs af klubberne i vores geografiske 

område. 
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Endvidere ønskes etableret et sideløbende trænernetværk, bl.a. via 

Facebook. Målet er her inspiration og rekruttering. 

 

Jørgen informerede om, at Erik Jan havde søgt midler hjem fra JTU og fra 

Hjørring Kommune, og der var kommet kr. 10.000 fra JTU i 2018 og i 2019 og 

Hjørring Kommune havde bevilget kr. 20.000 2018/2019. 

 

Klubbernes udfordringer 

i. Sæsonsport for en del klubber 

ii. Udfordringer med fastholdelse 

iii. Rekrutteringen fungerer, men kræver stor indsats 

iv. Medlemssammensætning – tennis behøver ikke være så svært 

v. Aktiviteter på tværs – er man sig selv nok? 

vi. Lederrekruttering 

vii. Trænermangel og manglende rekruttering af nye trænere 

viii. Hvad skal vi kræve af en træner? 

 

Klubbernes muligheder – objektivt set 

i. Sætte sig ned og vente på at foråret melder sin ankomst :/ 

ii. Forsøge at give nogle tilbud til de medlemmer, som gerne vil 

holde fast i tennis hele året rundt 

➔ velvidende, at der er konkurrence fra andre idrætter 

iii. Igangsætte sociale aktiviteter, som medlemskontakten holdes 

 

 

2. Klubrunde 

Undervejs var der også en klubrunde. 

 

 

3. Indsatsområder – klubberne imellem og i fællesskab 😊 

Mulige områder: 

a. Minitennis for juniorer og voksne 

b. Kampspilstævner for juniorer 

c. Kampspilstævner for voksne 
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d. Holdkampe 

e. Træningsarrangementer for juniorer 

f. Træningsarrangementer for voksne 

g. Trænerudvikling, uddannelse og netværk 

 

Undervejs blev der drøftet en række forskellige mulige tiltag både ifht. 

juniorer, voksne, trænere og uddannelse og følgende blev konklusionen på 

mødet. 

 

Skumtennis: 

Denne aktivitet besluttedes i første omgang at ladet JTU/DGI koordinere, så 

klubberne opfordres til, at der meldes stævner ind til Camilla, så hun kan 

foranledige, at de kommer på stævnelisten. 

 

Ungdomsaktiviteter: 

Der blev enighed om, at der var behov for trænings- og spilarrangementer 

og der forsøges med ca. 1 arrangement om måneden, hvor modellen er at 

der er en seance på 5 timer (2 timer for 9-14 årige, 1 time fælles for alle med 

frit spil, 2 timer for de 15-18 årige). 

 

Trænernetværk: 

Alle klubber bedes melde kontaktoplysninger på de trænere, som kunne 

tænke sig at være med i Trænernetværk i Nord, til Jørgen på 

tennis@jnorgaard.dk. Der er oprettet en Facebook-gruppe, hvor den 

primære kommunikation vil foregå! 

 

Voksen-arrangementer: 

Der afventes pt. planlægning af voksenarrangementer til næste møde. 

 

 

4. Planen med datoer 

Indledningsvis planlægges ungdomstræningsarrangementer 

  Lørdag den 12. januar 2019 kl. 10-15 Erik Jan 

  Lørdag den 26. januar 2019 kl. 10-15 Jørgen 

mailto:tennis@jnorgaard.dk
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Jørgen aftaler booking med HC i Hjørrings hal. 

 

 

5. Opsamling 

Gruppen mødes igen i forbindelse med træningssamlingen den 26. januar 

2019. Der var enighed om at man skulle forsøge at samle alle tennisklubber i 

de tre kommuner (Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev).  

Jørgen Kontakter DGI (Thomas Munk). 

 

 

.o-o-O-o-o. 
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