Orienteringspunkter fra bestyrelsesmøde – lørdag den 24.
november 2018
Deltagere:
Fra bestyrelsen: Hans-Martin Brøndum, Charlotte Wejs, Benjamin Ejlersen og Frits Rasmussen
Fra sekretariatet: Camilla Petersen
Afbud: Erik-Jan Pedersen
Samarbejde med FTU/Tennis Vest
Bestyrelsen drøftede muligheden og behovet for et nærmere samarbejde med Fyns Tennis Union og
herunder muligheden for at danne Tennis Vest som en pendant til Tennis Øst. Det er meddelt DTF og FTU, at
JTU altid er interesseret i at udvide samarbejdet med FTU, men at man ikke før tidligst i 2020 ser muligheder
for at indgå i en drøftelse om et egentligt Tennis Vest samarbejde, dels fordi bestyrelsen har rigeligt at gøre
med at få gang i de planlagte aktiviteter i Jylland og dels fordi det kræver en grundig dialog med klubberne.
JM-inde 2019
JM-inde står for døren med afvikling over 3 weekender i januar. Aftaler om geografisk placering og aftaler
med klubberne om deres ansvar er på plads. Bestyrelsen forsøger at være så meget til stede på de forskellige
lokaliteter, som muligt. Præmierne i år vil være sponsorgaver fra HEAD.
Sponsoraftaler
Der forhandles i øjeblikket med et par potentielle hovedsponsorer. En aftale forventes på plads snarest.
Vanskeligheder med turneringsmuligheder for juniorer
En forælder har henvendt sig med oplevede problemer i forbindelse med at komme til at spille individuelle
turneringer i Jylland. Klubben her to U16-D, som deltager i holdturnering og JM men som også er meget
interesserede i at spille individuelle turneringer. Desværre har de oplevet at være tilmeldt to turneringer i
efteråret, som blev aflyst på grund af for få deltagere. Til den éne turnering var der tilmeldt 6 drenge, som lå
højt på ranglisten og som derfor forventeligt kunne have fået nogle gode kampe. Forælderen opfordrer til,
at turneringer i højere grad gennemføres selv med et lille antal deltagere.
Bestyrelsen er bekendt med problematikken, og vil forsøge at arbejde for, at der etableres flere
spillemuligheder, som ikke bliver aflyst. Det er imidlertid klubberne selv, der afgør og en turnering skal
gennemføres. Det må dog også erkendes, at hvis det er point til ranglisten, der trækker, er en tur til Fyn og
ikke mindst Sjælland en nødvendighed i øjeblikket.
Juniortræning trin 2
Bestyrelsen har et stykke tid drøftet mulighederne for at få etableret noget fælles træning for den bedste
gruppe af unge i Jylland, som ikke deltager i DTF's talentsatsning. Det må erkendes, at det ikke er nogen helt
let opgave, og at det derfor vil være nødvendigt at forsøge sig frem med tilrettelæggelsen heraf.
For at komme i gang, blev det besluttet at gennemføre minimum én træningssamling i 1. kvartal 2019.
Bestyrelsen vil undersøge, om der kan laves et samarbejde i forhold til det opsæt, der kører på Fyn i et
samarbejde mellem DTF og FTU.

Inspiration til klubudvikling
Formanden præsenterede et oplæg til hvordan JTU og DTF i samarbejde kan arbejde med klubudvikling i
Jylland. Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget, der nu vil blive sendt til DTF med henblik på drøftelse.
Status på klubnetværk
En foreløbig status på de 13 klubnetværk viser, at det nogle steder kører rigtig godt, mens det andre steder
har været vanskeligt at få i gang. Årsagerne til vanskelighederne nogle steder er forskellige.
Bestyrelsen finder det positivt, at det kører godt nogle steder, og finder det forventeligt, at det vil tage nogen
tid at få det til at køre alle steder. Man er dog stadig overbevist om, at det vil styrke jysk tennis generelt, hvis
der kan komme noget samarbejde op at stå lokalt mellem klubberne omkring stævner, turneringer,
trænersamlinger, trænerdelinger og meget mere. Det er vigtigt, at klubberne løfter i flok, så det ikke er den
enkelte klub og bestyrelse, der står med det hele selv.
Bestyrelsen vil fortsat følge op på, hvordan det går i de enkelte netværk. De er desuden et potentiale i at
danne netværk i samarbejde mellem JTU og DGI, hvor det lokalt kan lade sig gøre.
Holdturnering ude 2019
Der er ingen tvivl om, at JTU er udfordret af den nye struktur for holdturnering, der er indtrådt med HT-inde
i 2018/2019 og at vi også vil blive udfordret på HT-ude i 2019. Det er derfor nødvendigt, at vi forholder os til,
hvad vi kan gøre for at sikre de bedst mulige spillemuligheder for klubberne.
Formanden og sekretariatet vil udarbejde et oplæg til næste møde. Med i overvejelserne er, om JTU i højere
grad skal forsøge at udvikle juniorholdturneringen og udvide samarbejdet med DGI om den fleksible
holdturnering, der har kørt i Nord.
Henvendelse fra DTF om hvervekampagne for nye klubber
DTF har forespurgt, om JTU vil være interesserede i at indgå i samarbejde om at få flere klubber til at melde
sig ind i DTF/JTU. JTU er naturligvis altid interesseret i at få flest mulige klubber med, men vi har meddelt
DTF, at vi i den nærmeste fremtid vil prioritere at udvikle tilbuddene til klubberne, som kan være det gode
argument for, at flere melder sig ind.

