
Referat fra netværksmøde i Aalborg den 31. januar 2018 

Deltagende klubber: Aalborg TK, Aalborg Ø, Nørresyndby, Aalborg Chang og Frejlev 

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

hvilke ”typer” af medlemmer der præger klubben. Der blev desuden mulighed for at fortælle om de ønsker 

man har for dette netværk. Der blev helt klart meldt ud at der skulle laves nogle aktiviteter for nye i 

sporten, som ikke normalt vil deltage i stævner.  

Holdturnering: 

Der var rigtig god opbakning til fortsat at ville deltage i JTU’s holdturneringer. Mange klubber i netværket 

gør i forvejen brug af JTU’s holdturnering på både, junior, senior og veteran. Der vil til sommeren 2018 

være et endnu bredere udbud af HT tilbud, disse vil blive præsenteret snarest. Skulle nogle klubber ikke 

kunne stille hold, men have spillere der er interesseret i at spille, er der mulighed for holdsamarbejde.  

Trænerordning: 

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: 

• Nordjysk Mesterskab for alle spillere . junior senior og veteraner 

• Debutant tour 

• JTU vil bakke op om begge arrangementer med præmier og bold fra HEAD. 

Se mere om arrangementerne her 

Næste møde vil blive i april/maj 

file:///C:/Users/Thomas%20Jacobsen/Documents/JTU%20trænerhus/Traenertilbud%20-%20modeller.pdf
http://jtu.dk/jtu/index.php/klub/aktiviteter/jtu-ambassadorbesog
file:///C:/Users/Thomas%20Jacobsen/Documents/Netværksmøder/Netværk%202%20-%20Aalborg/Debutant%20Tour%20Aalborg%20og%20Nordjyske%20Mesterskaber.pdf

