Referat af Netværksmøde

Dato:

Torsdag den 18. marts 2021 kl. 19:00-20:30

Sted:

Online

Deltagere:

Brønderslev Tennisklub Anette Aggerholm
Else Simonsen
BTI Tennis

Lars Bro
Gitte Lassen

Dronninglund Tennis

Karen Axen

Frederikshavn Tennisklub

Rene Jensen

Hirtshals Tennisklub

Susanne Djuurhus

Vrå Tennisklub

Jan Ilsø
Martin Brinkman

DGI

Thomas Munk
Lars Elkjær

JTU

Camilla Petersen
David Serve

Hjørring Kommune

Sine Dam Møller

Tovholder

Jørgen Nørgaard

Afbud:

Skagen, Hjørring, Hundelev og Sindal

Næste møde:

Torsdag den 2. september 2021 kl. 17 i Dronninglund – der indledes med
Padel og Tennis.

Ad. 1: Velkomst og præsentation
Jørgen bød velkommen og bød særligt velkommen til Sine Dam Møller fra Hjørring
Kommune.

Ad. 2: Klubrunde
Brønderslev:
Klubben har plus på medlemskontoen og til den kommende sæson bliver der
renoveret én af klubbens 4 baner.

Klubben har fået byggetilladelse til 2 padelbaner ved tennisbanerne, så der arbejdes
på at skaffe den nødvendige økonomi.
BTI Tennis:
Lars og Gitte er nye og glæder sig til arbejdet i tennisudvalget i BTI. Jette er forhindret
grundet arbejde.
Der er blevet spillet hele vinteren, også selvom det har været nødvendigt at rydde sne
fra banerne.
Der arbejdes på at skaffe grundlag for at få renoveret den ene bane.
Dronninglund:
Karen berettede om, at klubben lørdag holder online generalforsamling og der
forventes standerhejsning den 17.4 med ibrugtagning af 2 padelbaner. Den officielle
indvielse vil finde sted senere.
Dronninglund er ved at planlægge sæsonen og der vil være tilbud til alle klubbens
medlemmer ligesom der vil blive taget særlige initiativer ifht. de nye medlemmer fra
2020.
Frederikshavn:
Klubben er pt. ved at få anlagt padelbane nr. 2 og ellers afventer klubben
sæsonåbning ifht. restriktioner mv.
Hirtshals:
Susanne berettede om, at der var blevet spillet på klubbens baner hele vinteren selvom
det har været koldt.
Klubben har inviteret skolerne ind på banerne og de forventer på den konto, at der vil
komme flere yngre medlemmer i klubben.
Klubben laver TAKE AWAY muleposer, som byens familier kan låne, så de kan spille lidt
tennis hjemme i haven eller på vejen.
Klubben vil arrangere åbent hus i påsken og her får de hjælp bl.a. af studerende fra
UCN.
Generalforsamling forventer de at holde udendørs evt. ifbm. standerhejsning.
Susanne berettede om at der var op til 20 padelbaner under forberedelse i Hirtshals,
så klubben har ikke aktuelle planer om etablering af padel.
Hirtshals har endvidere inden lukning af indendørs aktiviteter har rigtig god søgning til
tæppetennis, så klubben har til 2021/22 søgt og fået ekstra timer.
Vrå:
Martin fortalte om forestående flytning af tennisbanerne til en anden lokation, hvor de
forventer at få etableret 3 hybridbaner. Det vil fortsat være i nærheden af Idrætscenter
Vendsyssel (ICV).
Jan supplerede med at der nu er indkøbt måtte til indendørs spil i ICV.

Jørgen fulgte klubrunden op med at informere om, at han af helbredsmæssige årsager var
nødsaget til at frasige sig ansvaret for TennisNetværk Nord. Det var ikke grundet manglende
interesse eller andet, men udelukkende ud fra et behov for at skabe ro og fokusere på sig selv
og sit arbejde.
Heldigvis har Jan Ilsø, Vrå Tennisklub tilbudt overtage styrepinden og Jørgen opfordrede til at
klubberne bakkede op om Jan og var ham behjælpelig.

Ad. 3: Info fra organisationerne (DGI, JTU, DTF)
DGI – Thomas:
Thomas indledte med at takke Jørgen for hans indsats og så frem til et fortsat
samarbejde, men nu på en anden måde.
Thomas omtalte følgende punkter:
•

•

•

•

•

•

•

Sommerskoler
Thomas/DGI hjælper meget gerne klubberne med at organisere sommerskoler og
det kan både være med indbydelse mv. samt træner.
Vrå Tennis er gået sammen med badminton og bordtennis om at lave en
sommerskole.
Vækstaftaler
Thomas fortalte om en vækstaftales potentiale ifht. udvikling af klubben med
sigte at få øget tilgang til klubben.
Der er kr. 4.000 til enten udstyr eller ekstra konsulenthjælp.
Klubbesøg
Har klubben brug for sparring, så kommer Thomas gerne ud til klubben med
afsæt i klubbens behov.
Inspirationsaften
Ønsker en klub en inspirationsaften bistår Thomas gerne med at sætte den op
og han kommer evt. også gerne selv på besøg.
Eks. er der padel-intro for Dronninglund søndag den 21.3 i Blokhus, idet det er
der man har kunne få baner grundet restriktioner.
Tennis i folkeskolerne
DGI har et koncept for dette, hvor de står for både kontakt, instruktør mv.
Kontakt Thomas ved interesse.
Styrk klubbens træningsmiljø
Der tilbydes et kursusforløb med supervision og vejledning ifht. klubbens
træning henover en sæson. Der er mulighed for flere modeller.
Trænerkurser i samarbejde med DTF
Tilmelding Tennistræner 1,2 og 3.
https://www.tilmeld.dk/tennistraenerforaar2021/signup
• Tennistræner 1: 10.-11. april i Sønderborg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tennistræner 1: 24.-25. april i Nørresundby
Tennistræner 1: 15.-16. maj i Aarhus
Tennistræner 2: 6.-7. marts i Skanderborg AFLYST (kommer
erstatningskursus senere er i dialog)
Tennistræner 2: 19.-20. marts i Hjørring (16-21:30/9:30-16:30) AFLYST
(kommer måske senere)
Tennistræner 2: 10.-11. april i Silkeborg
Tennistræner 2: 24.-25. april i Skive
Tennistræner 3: 10.-11. april i Kolding
Tennistræner 3: 24.-25. april i Aarhus
Tennistræner 3: 29.-30. april i Hjørring (16-21:30/9:30-16:30)
Tennistræner 1 kursus lørdag den 15. maj og søndag den 16.5 kl. 9-0016.00 skanderborg. (kommer snart på delvist åbent klub)

Hjælpetræner
https://www.tilmeld.dk/hjaelpetraenerforaar2021/signup
•
•
•
•

Hjælpetræner lørdag den 24.april kl. 9.00-16.00 i Skanderborg (kommer
snart på delvist åbent klub)
7. februar i Kolding AFLYST (kommer evt. et senere)
14. marts i Aarhus AFLYST
25. april i Silkeborg

JTU – David:
David glædede sig over den store aktivitet, som er i området og fandt glæde i, at Jan
ville overtage ansvaret for TNN.
Takkede Jørgen for indsatsen og ønskede Jørgen held og lykke med at komme videre.
David fortalte om JTUs fokuspunkter:
•

•

•
•

•

En god holdturnering i hele Jylland
Der er et ønske om at mange hold kommer med således, at man undgår for
lange køreture.
Vil skab udvikling på juniorsiden
Camilla og Simon Verner etablerer juniortræning for spillere lige under
landsholdsniveau. Der forsøges etableret 6 camps henover sommeren.
Der er afholdt 2 i vinter – flere aflyst grundet restriktioner.
JM for alle
Der er JM for alle spillere og der er tilbud om flere niveauer.
Skumtennis Tour
Der har desværre været en del aflysninger grund restriktioner, men det har vist
sig at disse stævner har været en god familieaktivitet i flere tilfælde.
JM i skum

•

Kvindetennis
Der ønsket etableret kvindetennisnetværk i hele Jylland og JTU hjælper gerne.
Der er pilotprojekt i Midt/Østjylland med Louise Åstrøm som tovholder.

Jørgen spurgte David til det forventede resultat af et fælles kontingent til DGI/DTF/JTU,
men det havde David desværre andet kendskab til end, at der blev arbejdet på det.
Lars supplerede med at informere om, at der fra konsulentsiden var et meget stort
ønske om at der meget hurtigt blev fundet en løsning til glæde for alle.

Ad. 4: Opfølgning på kommunedelen
Sine takkede for at hun måtte være med og glædede sig over de positive signaler fra
alle klubber.
Sine præsenterede tre links, rettet mod klubber i Hjørring Kommune, som finde i
præsentationen, men også indsat her i referatet.
•
•

•

https://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/fritidsomraadet/puljeoversigtfritidsomraadet
https://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/soeg-ydelser-og-materialer-tiltennisbaner-fodboldbaner-og-andre-udendoersanlaeg/ansoeg-om-udstyrog-materialer-til-tennisklubber
https://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/fritidsomraadet/information-omfritidsomraadet/hjoerring-kommunes-fritids-og-idraetspris

Sine fortalte endvidere også om muligheden for at klubber i Hjørring Kommune kunne
søge om genstartstilskud.
Rene fortalte, at Frederikshavner-ordningen var blevet ændret og det havde betydet, at
de var kraftigt reduceret i tilskud fra ca. kr. 40.000 til kr. 8.000.
Else og Karen fortalte om, at de havde modtaget corona-tilskud fra Brønderslev
Kommune i 2020, men ikke hørt om noget i 2021.

Ad. 5: Fællesprojekter
Her kom følgende ideer på bordet:
•

Tematræning (BTI)
Else forklarede, at Brønderslev ikke havde deltaget i Tematræningen, idet
klubben selv havde afholdt dette.
Der blev luftet en ide om at kombinere det med doublespil.

•

Fælles trænerkurser (Hirtshals)

•

Lokal holdturnering (Dronninglund)
Denne vil ikke blive udbudt i år, da man er gået sammen med JTU/DGI, men
udfordringen for Dronninglund, som valgte at melde sig ud af JTU i 2020, er at
klubben ikke kan deltage, da det er en forudsætning, at man er medlem af
begge organisationer. Dette accepterede Karen, og klubben vil selv tage initiativ
til aktivitet.

•

Padel-aktiviteter
Gruppen drøftede kort padel-aktiviteter og Thomas lovede at tage initiativ til at
samle padelklubberne i en gruppe med henblik på en vurdering af behov.

Ad. 6: Netværksaktiviteter
Netværket fastlagde aktiviteter:
•

Tematræning
o Søndag i juni i BTI
o Søndag i august i BTI
o Søndag den 6. juni i Dronninglund
o Hirtshals melder tilbage
o Brønderslev kan også være med hvis der er behov

•

Trænerkurser
Der afventes åbning og udmelding fra DTF som varetager administrationen og
ellers må det etableres med base i Hjørring.
Der har været planlagt både TK2 og TK3.

Hjørring har meddelt, at de også gerne stiller sig til rådighed ifht. aktiviteter.

Ad. 7: Eventuelt
Brønderslev eftersøger en ny træner. Thomas vil undersøge muligheder, når Else har
beskrevet opgaven.
Lars foreslog Else at tage kontakt til Aalborg TK, som har en meget bred trænerstab.
Dronninglund efterlyste om ikke der var klubber, som havde juniorer, som kunne
tænke sig at spille mod andre.

Bilag: Præsentation benyttet under mødet
2021.03.19 / JN

