
Referat fra møde i Kolding Tennisklub den 23. januar – Netværksgruppe 11. 

Deltagende klubber: Haderslev, Jels, Erritsø, Vejen, Læborg og Kolding 

På mødet fik klubberne mulighed for at præsentere sin klub. Her blev fokuseret på om klubberne kan stille 

hold til henholdsvis junior, senior og veteranholdturneringen til sommer. Der blev fortalt om hvilke 

medlemsårgange der er i klubben og hvilke årgange som der i netværket ønskes at laves særlige aktiviteter 

for. 

Holdturnering: 

Der er stor opbakning til at deltage i JTU’s holdturnering i området, og JTU vil derfor i løbet af marts-april 

kontakte klubberne for at aftale nærmere omkring hvilke hold og hvilket niveau der skal tilmeldes. 

Vejen Tennisklub vil meget gerne være samlingspunkt for de klubber der ikke har nok spillere til at melde 

sig til holdturnering og vil lade deres spillere spille holdturnering for Vejen. 

Trænerordning: 

Vejen, Haderslev og Erritsø kunne alle godt være interesserede i at tilknytte en træner. Der blev snakket om 

at afholde nogle træningsdage for klubbens spillere på udvalgte dage henover sæsonen. Der blev snakket 

om at købe JTU inspirationsdage (1200 kr. for 6 timers træning) og så lave fællestræning på den måde. 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. 

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: 

• Junior camp i Kolding den 7.-8. April. (invitation er pt. under udarbejdelse) 

• Tennis10 festival i Kolding den 7. April I Kolding kun for U10 spillere 

Næste møde: 

Der vil komme indkaldelse til næste møde som bliver den 3. april – indkaldelse til dette kommer snarest. 
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