
Klubnetværk  

- sammen er vi stærke: 
 

Jyllands Tennis Union har i 2017 taget initiativ til at etablere 13 lokale netværk, der dækker hele Jylland.  

 

Formålet med netværkene er at skabe et samarbejde mellem klubber inden for en rimelig geografisk 

afstand med henblik på at styrke klubberne og øge tilbuddene til tennisspillere i Jylland.  

 

På klubmøderne i efteråret 2017 blev der udpeget initiativtagere i alle netværkene. Initiativtagerne skal 

sikre, at der bliver afholdt et netværksmøde inden starten på  udendørssæsonen. Du kan finde en oversigt 

over netværkene på JTU's hjemmeside, hvor du også kan finde referater fra nogle af de afholdte møder. 

 

Dagsordenen til møderne et helt op til klubberne. Det er vigtigt, at man får drøftet lokale udfordringer og 

initiativer. Som inspiration vil JTU pege på følgende mulige emner: 

 

Lokale trænerkurser: 

Det er vigtigt, at vi får uddannet langt flere trænere over hele Jylland. Der kan ofte være langt til de 

kurser, der udbydes af DTF, men der er mulighed for at klubber går sammen og rekvirerer et lokalt 

trænerkursus. Se nærmere herom på DTF's hjemmeside 

Trænersamlinger: 

Deling af viden, gensidig inspiration m.v. mellem trænerne på tværs af klubber kan være en kilde til 

at udvikle trænerne i klubberne og sikre, at de ikke brænder ud. Sammen bliver vi bedre, end her 

for sig. Hvis klubberne har behov for input fra eksterne, uddannede trænere, kan JTU være 

behjælpelig med at formidle kontakten hertil. 

Træningssamlinger: 

Fælles træning for såvel juniorer som seniorer - både på motions- og konkurrenceplan - kan bidrage 

til udvikling af den enkelte spiller, socialt samvær og udvikling af lyst til at deltage i forskellige 

turneringer eller stævner, der yderligt kan give spilmæssige og sociale oplevelser. JTU kan være 

behjælpelig med at formidle kontakt til eksterne trænere. 

Fælles hold til holdturneringer:  

For mindre klubber kan det være relevant at finde sammen med andre klubber vedr. evt. 

holdturneringssamarbejde (fælles turneringshold).  

Fælles stævner - for motionister og konkurrencespillere: 

Stævner på tværs af klubberne kan give spilerne mulighed for at prøve kræfter med andre, end 

dem man spille med til dagligt. Stævner kan afholdes for alle aldersgrupper og efter mange 

forskellige formater. JTU kan være behjælpelig med at rådgive om forskellige stævneformer. 

Koordinering af individuelle stævner: 

Koordinering af klubafholdte åbne stævner for konkurrencespillere inden for lokalområdet kan 

være en god idé, så der er tilbud spredt hen over sæsonen. Tre klubber kan f.eks. koordinere, så der 

er stævne i maj, juni og august.  

 

 



Øvrige vidensdelinger og fælles initiativer: 

Udover ovennævnte emner kan det omhandle: spil- og træningsmuligheder om vinteren, sociale 

arrangementer (tennisrejser, vinsmagninger, etc.), banepasning/klargøring samt kurser herom, 

markedsføring og sponsorarbejde, fundraising fra fonde/kommuner, skolesamarbejde, samarbejde 

med øvrige idrætsgrene, erhvervsliv, osv. 

 

JTU har aftalt med en række freelance-konsulenter, at de sammen med medlemmer af bestyrelsen holder 

kontakten til de udpegede initiativtager i netværkene. I kan derfor forvente at blive kontakter af en af disse 

for dels at høre, hvordan det går og dels at rådgive, hvis der er behov for det. 

 

De lokale netværk har også mulighed for at søge tilskud fra JTU til specifikke aktiviteter og arrangementer 

lokalt. JTU har afsat midler hertil i budget 2018. Ansøgninger sendes til JTU formand + kasserer.  

 

Den nye formand i JTU, Hans Martin Brøndum, vil gerne inviteres til alle møder i samtlige 13 JTU netværk, 

så vil formanden bestræbe sig på at nå rundt til minimum 1 møde i hvert af de 13 lokale netværk i løbet af 

2018-2019 – heraf flest praktisk muligt i 2018.  
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