Åbent referat fra strategidag den 06-09-2020
Deltagere:
David Servé, Frits Rasmussen, Charlotte Weiss, Orla Hoppe, Louise Åstrøm, Simon Verner.
Fra sekretariatet: Camilla Petersen
Afbud: Erik Jan Petersen, Pelle Lindahl, Morten Knudsen.
Kvindetennis:
Kvindetennis er et satsningsområde for JTU efter aftale med DTF. Et par af bestyrelsens medlemmer
orienterede om et møde med Agi Szocska fra Fyn for at få inspiration til arbejdet i Jylland. Det kan i øvrigt
konstateres, at der allerede er gang i lokale initiativer rundt omkring i Jylland, hvilket bestyrelsen hilser
velkommen.
På basis af dette samt aftalen med DTF besluttede man, at strategien skal baserer sig på følgende:
•
•

•

Der skal udpeges en kvindeambassadør i hver klub. I første omgang skal der udpeges en
kvindeambassadør i hver region. Louis Åstrøm er tovholder i Region Midt.
Der afholdes som minimum et arrangement i hver region inden generalforsamlingen til foråret. Da det
bliver indendørs, vil såvel banekapacitet samt eventuelle restriktioner i forbindelse med Coronapandemien sætte nogle begrænsninger dels på antallet af deltagere til hvert arrangement og dels på,
hvornår de kan gennemføres.
At klubberne i fællesskab lokalt får noget op at stå. Den politisk ansvarlige i bestyrelsen for hver region
vil gerne være aktive sparringspartnere i forbindelse hermed.

Tanken er at starte op i det små og gradvist få udbredt konceptet i samarbejde med interesserede klubber.
På basis af de indhøstede erfaringer hermed skal konceptet udbredes til alle regioner i Jylland. Det er vigtigt,
at der findes dedikerede primært kvindelige trænere.
På sigt er det vigtigt, at der også etableres nogle tilbud, som også de unge kvinder og pigerne finder attraktive.
Det er dog ikke en del af indsatsen på nuværende tidspunkt.
Ansvarsfordeling i bestyrelsen:
Der aftaltes en nærmere fordeling af opgaver/ansvar mellem bestyrelsens medlemmer. Du finder her:
David: Formand
Organisation/udvikling/ledelse, primær kontaktperson for Camilla, repræsentation, samle trådene, følge op
på aftaler internt i bestyrelsen, dagsorden til møderne, sponsorer, kontakt til de øvrige regioner,
holdturnering.
Frits: Næstformand
Tage over ved formandens forfald, dagsorden til møderne, internt mødereferat, overordnet tovholder for
Region Syd

Charlotte: Kasserer
Økonomi - herunder budget og regnskab, sponsorer, primær kontaktperson for Lene
Orla: Bestyrelsesmedlem
JM
Simon: Bestyrelsesmedlem
JTU fællestræning for juniorer, repræsentant i DTF’s bestyrelse, kontakt til de øvrige regioner
Louise: Bestyrelsesmedlem
Kvindetennis i Jylland, overordnet tovholder for Region Midt
Erik Jan: Bestyrelsesmedlem
Skumtennis, overordnet tovholder for Region Nord
Morten og Pelle: Bestyrelsessuppleanter
JTU fællestræninger:
Simon Verner fremlagde et konkret forslag til træning for såvel spillere op til U16 samt spillere på eliteniveau
og op. Sidstnævnte er dog ikke en del af det strategiske mål om fællestræninger, men vil være et rent klubinitiativ. JTU yder tilskud til afholdelse af fællestræning for spillere op til U16, men der vil også være
deltagerbetaling. Målgruppen vil primært være spillere, der har deltaget i JM samt eventuelt holdspillere.
DTF kontaktes for at få drøftet, hvad de eventuelt kan bidrage med i forhold til elitetræningen.
Evaluering af JM ude:
Stævneerne var overordnet set gode. Der var desværre nogle kedelige episoder med såvel spillere som
forældre, der har opført sig uacceptabelt. Det overvejes, om vi kan være bedre i informationen til spillerne
forlods om adfærdsregler.
Der har været drøftelser om, hvorvidt man kan flytte udendørskampe indenfor i forbindelse med regnvejr.
Det skal vi ikke som udgangspunkt. Kampene skal så vidt muligt gennemføres som planlagt så længe det er
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Der efterlyses også lidt andre aktiviteter på anlægget for at skabe lidt liv.
Der vil fremover være mulighed for at stille flag op, der fortæller, at der er JM på anlægget. Flagene er bestilt.
Orla udleverede et ark med overvejelser om udfordringer i forhold til de tre forskellige grupper.
Det skal overvejes:
• om finalestævnerne for juniorerne og seniorerne skal deles op, så der kan laves et godt stævne for
juniorerne med noget sjov.
• at spille kortere kampe
Det blev desuden besluttet, at der skal laves en brugerundersøgelse under de kommende mesterskaber.

Holdturnering - status og fremadrettet planlægning ude og inde:
Camilla omdelte en statistik, der viser, at der er en god fremgang på juniorsiden.
Ude 2018 Ude 2019 Ude 2020 Inde 17-18 (FTU)Inde 18/19 (FTU) Inde 19/20
Junior
66
55
72
21
33
51
Senior
4
4
Senior - Vendsyssel
13
23
13
Veteran
49
48
43
0
0
0

I forbindelse med overtagelsen af DGI's holdturnering aftales som udgangspunkt følgende:
Der arbejdes med at etablere en 4-mands holdturnering med 3 mænd og 1 dame. Samtidig skal vi fastholde
2-mands hold turneringerne for såvel mænd som kvinder af hensyn til de mindre klubber. De endelige
formater vil blive udviklet i samarbejde med DGI for at indhøste deres erfaringer.
Veteranturnering for hold:
Der er desværre vigende tilslutning til veteranturneringen for hold. Det er derfor vigtigt, at vi får drøftet,
hvad der skal gøres for at holde liv i turneringen. Der er bl.a. givet udtryk for, at det er en udfordring i forhold
til afvikling af kampene på hverdage, da det er svært/umuligt for at hold at være fremme kl. 17, hvis der er
to timers kørsel.

