
Referat fra netværksmøde i Sønderborg den 6. februar 2018 

Deltagende klubber: Sønderborg, Flensborg, Nordborg, Broager og Gråsten. 

På mødet fik klubberne mulighed for at præsentere sin klub. Her blev fokuseret på antal medlemmer og 

hvilke ”typer” af medlemmer der præger klubben. Det var generelt for flere af klubberne at de havde svært 

ved at få et godt juniorarbejde op at stå. Sønderborg vil meget gerne hjælpe til med at sende trænere rundt 

til klubber og også lægge baner til forskellige juniorarrangementer.  

Holdturnering: 

Der blev nævnt fra flere klubber, at det var DGI’s holdturnering for motionister der blev brugt mest i dette 

område. JTU vil derfor ikke gå i stor dialog med klubberne om at deltage i JTU’s fleksible holdturnering. 

Naturligvis vil de hold der allerede er i den traditionelle holdturnering, hvor man enten skal bruge 4 herrer 

pr. hold eller 2 damer pr. hold, stadig være en del af denne og blive inviteret med, ligesom invitationen vil 

blive sendt rundt til klubberne – men vi er nu helt opmærksomme på at der kører en god holdturnering i 

området – dejligt! Flensborg, som har meldt sig ind i JTU, blandt andet for at få mere samarbejde med 

andre klubber, og gerne vil deltage i holdturnering, bør derfor integreres i DGI’s holdturnering eller JTU’s 

serie holdturnering. 

Hvis der er juniorer der kan spille holdturnering blev der lagt op til holdsamarbejde. Det er derfor vigtigt at 

der bliver gjort et arbejde i klubberne for at få juniorer til at spille holdturnering. Der bliver i 2018 et bredt 

udvalg af holdturneringstilbud, så der skulle være tilbud til alle niveauer. 

Trænerordning: 

Sønderborg står forholdsvis godt stillet med trænere, og har mulighed for at sende lidt trænere ud til de 

klubber der er udfordret på dette område. JTU tilbød muligheden for at finde en fælles træner til flere 

klubber i området. Hvis der skal købes en deletræner gennem JTU skal der købes nogle flere faste timer – 

se dette link. Hvis klubber er interesseret i at indgå i en deletrænerordning skal JTU have besked via mail 

senest den 15. marts for at kunne finde relevante emner til sæsonstart. 

 

JTU Inspirationsdag: 

Det er muligt at købe en JTU inspirationsdag. Det er en god måde at få skabt fælles aktiviteter i 

området/klubben. Klubberne må gerne gå sammen om betalingen og så sender JTU en konsulent ud til en 

fællestræning, arrangement eller lignende efter jeres ønske. se dette link for at se hvad en inspirationsdag 

kan indeholde. 

Tilskud fra JTU: 

JTU har valgt at afsætte en pulje hvor klubnetværkene kan søge tilskud til fællesarrangementer.  

Fælles arrangementer 

Det blev besluttet at afholde følgende fællesarrangementer i netværket: 

• Juniornetværk i Sønderborg. Afholdes 8 lørdage henover sommeren og afsluttes med et 

fællesstævne.  

• Danfoss Open: Peder arranger med Danfoss. 

• Tennis på tværs: Det har kørt tidligere og fortsætter i år. 

• Bestyrelsesnetværk: Alle netværkets bestyrelser inviteres til fælles spil inden den første udendørs 

holdkamp. Efter der er blevet spillet kan der hygges og snakket klubberne i mellem, mens der ses 

god tennis fra Sønderborgs 1. divisionshold. 

file:///C:/Users/Thomas%20Jacobsen/Documents/JTU%20trænerhus/Traenertilbud%20-%20modeller.pdf
http://jtu.dk/jtu/index.php/klub/aktiviteter/jtu-ambassadorbesog
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• Landskamp: Flensborg som er meldt ind for at få mere samarbejde med omkringliggende klubber, 

kunne godt tænke sig at invitere klubberne til Flensborg til en ”klub/Landskamp med spisning og 

hygge efterfølgende. Rasmus fra Flensborg har bolden på dette arrangement. 

Næste møde: 

Der vil komme indkaldelse til næste møde som bliver den 17. april – indkaldelse til dette kommer snarest. 

 


