JTU Netværksgruppe 6
JTU netværksmøde i Skanderborg, den 14. mrs. 2019, kl. 19.00.
Referat

Netværksgruppe 6: Odder, Horsens, BMI, Hou, Hørning, Ry, TMG, Stautrup, Viby, Skanderborg
Afbud fra Hou. Horsens, TMG, Stautrup og Viby deltog ikke.
Dagsorden:
1. Erling Rovelt bød Velkommen, og en særlig velkomst til Camilla, JTU
2. Referat af møde den 05. nov. 2018 godkendtes.
3. Alle bekræftede, at det var 2 gode tennistræf i Skanderborg, den 6. jan. 2019 og den 19. jan. 2019. Alle
var tilfredse, så det må betegnes som en succes. Mange deltagere ønskede en gentagelse på grus i 2019.
4. Gruppen har planlagt og aftalt følgende 3 tennistræf på grus 2019:
Hørning Tennisklub: Dametræf, søndag, den 26. maj 2019, kl. 10.00 – 15.00.Tovholder Lisbet Huusom
Odder Tennisklub: Ungdomstræf, lørdag, den 1. juni 2019, kl. 10.00 – 15.00. Tovholder Kristoffer
BMI Tennis: Herrertræf, søndag, den 2. juni 2019, kl. 10.00 – 15.00. Tovholder Jens
Dametræf i Hørning: Mette Skovgaard vil være substitut for Lisbet.
Ungdomstræf er for aldersgruppen 14 – 21 år, drenge og piger. Pris kr. 50,- pr. spiller i alle 3 træf. Der
spilles doubler, og vi arbejder med et max. Antal på 32 i hver træf. Tilmelding pr. mail og betaling pr.
MobilePay. Der søges om tilskud fra JTU, og sponsorbolde. Ved regnvejr aflyses stævnet.
5. Tennissommerskoler afholdes i følgende klubber:
Skanderborg i uge 31: 29. juli – 2. aug.
Hørning i uge 32: 5. aug. – 7. aug.
Odder i uge 27: 1. juli – 4. juli
Alle skolebørn i netværket kan deltage i skoletennis, hvor man måtte ønske det. Pris kan ses på
hjemmesiden.
6. Alle klubber i netværket er åben for fællestræning for juniorer. Dermed kan en eller flere juniorer
deltage i træning i en naboklub. Der er lighed for betaling, da alle skal betale samme pris, og hos nogle
klubber er det gratis.
7. Netværkets klubber vil arbejde på oprettelse af et fælles juniorturneringshold i JTU, i det omfang der er
behov for det. Hver klub melder ud, hvis der er 1 eller 2 juniorer, som vil spille turneringstennis, og klubben

ikke på det grundlag kan stille et hold. Det gælder for alle juniorgrupper. Klubberne finder en løsning på
holdleder, samt kørsel.
8. Eventuelt. Hørning: Kan vi gøre noget for at fremhæve/prissætte et godt initiativ, god klub eller lign.
Hørning søger efter en ny banechef. Opgaven er uddelegeret på flere, indtil en ny findes. Skanderborg har
levet en fordeling af banepasningen. Skal indkøb af bolde være hos HEAD? Ja, bolde til turneringer. BMI vil
være miljøbevidste omkring bolde. Har kontaktet HEAD for information om materialet i bolden, herunder
evt. genbrug. BMI vil kun have bolde i plastikrør. Bolde og rør skal afleveres til genbrug, og må ikke
henkastes i naturen. Odder arbejder på et nyt lysanlæg. Kan vi støtte hinanden med erfaring om viden om
lysanlæg med LED-belysning? Camilla oplyste, at der kan søges om penge til en pigecamp.
9. Næste møde er aftalt til den 13. maj 2019, kl. 19.00 i Hørning, med tennistræf på dagsordenen.

Referant
Erling Rovelt
ODDER TENNISKLUB

