
Ribe Tennis Klub 
Formand: Kåre Welinder  Kasserer: Bjarne Jensen,  
Strengevej 20, 6760 Ribe. Tlf. 25 63 23 74 Finsensvej 17, 6760 Ribe. Tlf 75 41 03 58 
 
 
 
 

 

 Dato: 6.marts 2018 
 
 
Referat fra netværksmøde 01-03-2018, kl. 20 - 22. 
 
Deltagere: 
Ribe Tennis Klub Formand Kåre Welinder 

Best.medlem Mikael Kodbøl 
Træningsansvarlig Frits Rasmussen 

Esbjerg Tennis Klub Cheftræner Alexander Hansen 
Varde Tennis Klub Kasserer Hanne Juul-Olsen 
 
Fanø og Hjerting var også inviterede, men kunne ikke deltage. 
 
Sted: 
Ribe Tennis Klub - klubhuset. 
 
Dagsorden: 
 
Der var en bred diskussion, mens deltagerne forsøgte at holde varmen i et MEGET koldt lokale. Formandens 

medbragte kage fra hustruen var dog en formildende omstændighed.  

 
1. Koordinering af klubbernes aktiviteter (så f.eks. tidspunkter for åbne stævner koordineres) 

Det var vanskeligt at koordinere aktiviteterne, da klubberne ikke havde medbragt planer for den 

kommende sæson. Der blev dog under de følgende punkter peget på en række initiativer, som 

klubberne kunne iværksætte og siden koordinere. Der var enighed om behovet for aktiviteter og for at 

koordinere dem. 

 

2. Fælles aktiviteter (f.eks. motionisttræf, tenniscamps for juniorer) 

Camp for motionister og juniorer 
- Esbjerg vil gerne i samarbejde med Ribe tilbyde camp for motionister over f.eks. 2-3 dage fra 18-20. 
- Ribe overvejer at lave en camp for juniorer 
 

3. Samarbejde om trænere, trænerkurser, trænersamlinger m.v. 

Der er interesse for, at Alexander og Frits taler sammen om et arrangement for trænerne først på 

udendørssæsonen.  

Der var enighed om, at det ikke umiddelbart var realistisk at arbejde med deletrænere. 

 

4. Drøftelse af deltagelse i forskellige holdturneringer med henblik på at sikre flest mulige hold inden for 

rimelige geografisk afstand 



• Klubberne undersøger om der er interesse for at danne et fælles hold.  Deadlline for  
tilbagemelding vil være 13. april.  
Frits undersøger hvad deadline for tilmelding til holdturnering er. 
 

• Det aftales, at vi spørger ud i klubberne, om der er nogen, der har interesse for at spille mod 
andre på samme niveau. Deadlilne for tilbagemelding 13. april. 
 

• Fælles holdturnering for juniorer. 
Det kunne holdes 3-4 gange i løbet af sæsonen, hvor juniorer fra alle klubberne mødes i en 

klub, og spiller en masser af kampe.  Klubberne spørger ud. Deadlline 13. april. 

 

5. Tidspunkt for næste møde  

 
Torsdag den 19. april kl. 19 -21 i Esbjerg Tennis Klub 


