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R E F E R A T 
 

Tid: Lørdag, den 26. januar 2019 kl. 9:30-11:50 

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

Deltagere: Henrik Møller Andersen Dronninglund 

HC Hartmann-Nielsen Hjørring 

Jette Pedersen BTI 

Arne Vestergaard Sindal 

Susanne Andersen Sindal 

Lindy Nielsen Strandby, Elling og Nielstrup Tennis 

Erik Jan Pedersen Hirtshals / Tovholder 

Rasmus Konge DGI Ambassadør 

Jørgen Nørgaard  

Afbud: Ole Kragelund Frederikshavn 

Bente Lund Skagen 

Jan Ilsø Vrå 

Lars Elkjær DTF 

Camilla Petersen JTU 

 

 

1. Velkomst og introduktion 

a. Velkomst til alle v/Erik Jan 

Erik bød velkommen til dagens møde, som var rykket frem grundet 

udsættelse af juniorarrangementet. 

Erik informerede om, at der var indløbet afbud fra Frederikshavn og 

Skagen grundet vejret og fra Lars Elkjær af samme årsag. Camilla 

Petersen var optaget andetsteds. 

Erik pointerede at mødet var klubbernes møde, og det var meget 

vigtigt, at de fremkom med synspunkter og holdninger og det er 

klubberne, som fastlægger indholdet og udbyttet. 

Erik bød særlig velkommen til Rasmus Konge, som repræsentant for 
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DGI, som deltog som gæst. 

Det er også glædeligt, at Nielstrup Tennis var kommet og ville være 

med i vores netværk ligesom Skagen og Frederikshavn havde meldt 

sin ankomst, men desværre havde måtte melde afbud grundet vejret. 

 

2. Opfølgning på seneste møde 

a. Referatet 

Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

b. Trænernetværk 

Jørgen informerede om det etablerede trænernetværk, hvor der pt. er 

23 trænere i gruppen, og der er stadig plads til yderligere. 

Der havde været afholdt Kickoff-samling søndag den 20. januar hvor 

11 trænere havde deltaget. 

Her drøftede gruppen hvordan gruppen skulle fungere og der blev 

afprøvet nyt tællesystem – Thirty30 Tennis. Der er vedhæftet artikel 

om samlingen samt info om tællesystemet. 

Gruppen samles igen den 7. april, hvor der vil være kickoff til 

udendørssæsonen. 

Camilla og Jørgen henter ny inspiration på seminar i Hørsholm-

Rungsted tennisklub i marts måned. 

 

3. Opfølgning på træningssamlinger for ungdom 

a. Evaluering – tilbagemeldinger 

Der havde været ganske positive tilbagemeldinger på den første 

samling om end der fra flere spillere har været udtrykt ønske om, at 

der kom spillere fra flere klubber, når der er tale om fællestræning. 

Første samling havde 20+ deltagere. 

Anden samling er udsat, idet tilmeldingerne gjorde, at det primært 

ville blive træning for ”klub”-hold. 

 

b. Skal der laves yderligere? 

Der var enighed om, at der skulle laves og vigtigheden af en 

langsigtet planlægning blev præciseret af hensyn til 
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børnenes/forældrenes planlægning. 

Jette gjorde opmærksom på, at hun kunne se og mærke en 

udfordring med at få børnene til at flytte sig ud af egen klub for at 

deltage i arrangementer andre steder.  

Vi har alle en udfordring med at fortælle både børn og forældre, at det 

er vigtigt at de hvis de vil opleve noget også er nødt til at flytte sig 

efter det. 

Lindy forklarede, at de har meget få juniorspillere, hvilket primært 

hænger sammen med anlæggets placering, som gør at børn ikke 

selvstændigt er i stand til i dag, at transportere sig til anlægget. 

 

c. Andre ungdomsaktiviteter? 

Gruppen fastlagde 2 nye arrangementer: 

Lørdag den 6. april kl. 10-15, hvor der vil være Barn/voksen-tennis. 

Konceptet vil være aktiviteter for børn om formiddagen, frokost 

efterfulgt af aktiviteter for voksne. 

Søndag den 5. maj kl. 10-15 vil være et arrangement udendørs – 

koncept følger! 

 

4. Klubsamarbejder – hvordan 

a. Træneruddannelse 

Gruppen drøftede forskellige muligheder og afslutningsvis 

besluttedes, at Jørgen/Hjørring finder en dato for et lokalt 

trænerkursus. 

 

b. Holdturnering 

Gruppen drøftede den fremtidige holdturneringsstruktur og der blev 

påpeget det forunderlige i, at DTF pludselig skulle overtage den 

samlede holdturnering. Dette må JTU dog vurdere og tage hånd om. 

 

Erik fremlagde oplæg til fælles motionist-turnering for klubberne i 

Vendsyssel, et fælles initiativ mellem JTU og DGI, hvor Erik og 

Rasmus vil være de styrende. 

Gruppen drøftede aldersgruppe og der var enighed om, at der ikke 
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skulle være aldersbegrænsning udover at deltagerne skulle være over 

18 år. Der kunne efter tilmeldingsfrist vurderes om der skulle inddeles 

aldersgrupper, hvis dette vil give mening. 

Gruppen enedes også om, at der skulle fastsættes en spilleuge, hvor 

de enkelte kampe skulle spilles og ikke en fast dag i en uge. 

Tilmeldingsfristen bliver den 15. maj. 

 

c. Voksenarrangementer - træning, stævner o.a. 

Der er fastlagt 2 arrangementer – se under ungdom. 

 

d. Fælles markedsføring – Facebook-side ”Tennis i Vendsyssel” 

Jørgen informerede om spændende og interessant Facebook-kursus 

i den forgangne uge med fokus på rekruttering. 

I forlængelse af dette, er der oprettet en ny Facebook-side ”Tennis i 

Vendsyssel” som paraplys for klubbernes Facebook-sider og 

klubberne opfordres til at dele sine begivenheder op i ”Tennis i 

Vendsyssel” begivenheder. 

Hver klub bedes i første omgang udpege én person, som vil blive 

tildelt rettigheder til at dele klubbens begivenheder op i begivenheder 

på Tennis i Vendsyssel. 

Jørgen tilbød at hjælpe dem i gang med denne proces og vil 

udarbejde en kort vejledning til processen. 

 

For at det skal virke, så er det nødvendigt, at en klub har en Facebook-

side og ikke en Facebook-gruppe. 

Forskellen på de to kan bedst beskrives ved at en gruppe er at 

betragte som opslagstavlen i klubben, men en side er at sammenligne 

med torvet i byen. Dvs. med andre ord sige, at i gruppen er det kun 

medlemmerne som har adgang, men på siden har alle adgang og kan 

se hvad der sker, og i rekrutteringsøjemed er dette vigtigt. 

Dette betyder ikke, at en klub ikke samtidig vil kunne have en gruppe, 

til intern brug. 

 

Hver klub bedes udpege en person, som vil stå for at lægge klubbens 
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begivenheder op i Tennis i Vendsyssels begivenheder så de bliver 

tilgængelige for en bredere skare. Denne person meddeles til Jørgen. 

 

For at sikre udbredelsen af Tennis i Vendsyssel bedes alle invitere 

sine tennisvenner ind og synes godt om siden! 

 

Evt. spørgsmål kan rettes til Jørgen. 

 

5. Opsamling 

Gruppen drøftede organisation, herunder ledige bestyrelsesposter i JTU og 

Erik opfordrede til at der om muligt kunne findes nordjyske kandidater. 

 

Der blev aftalt næste møde onsdag den 10. april kl. 19:15 i Hjørring, hvor den 

videre aktivitetsplan udarbejdes. 

 

 

2019.01.26 / Jørgen Nørgaard 


