Ny initiativ for træningssamlinger
Til: bestyrelsen i JTU, Skovbakken, Aarhus 1900, Aalborg TK og Randers Tennisklub
Formål: udvikling af (elite) spillere til top 10 spillere i DK
Region: Aarhus, Randers og Aalborg
Træningsfrekvens: 1 x om ugen
Sted: skiftevis i Aarhus og Randers
Start: sæsonstart udendørs, ultimo april 2018
Træner(e): ?
Hvorfor skal vi støtte vores Jyske elite spiller?
Vi har konstateret at der, set over de sidste par år, ikke er sket meget i forbindelse med talent- og elite
udvikling i Jylland. Vi betragter et samarbejde mellem klubberne og JTU/DTF som en chance. ’De store
klubber’ og JTU må ikke fralægger deres ansvar, da det er en væsentlig del for at sikre fremgang
i tennisporten generelt. Også i forhold til andre regioner/unioner, hvor klubber arbejder tæt sammen med
succes. Så afholder FTU ugentlige træningssamlinger (unionstræning). Derudover konkurrerer ’vores
spillere’ med ’dem fra Sjælland’. Sparring mellem spiller fra forskellige klubber skaber relationer uden at vi
tager dem af deres klubmiljø. Det er vigtig at disse spillere fungerer som rollemodeller i deres klub og
inspirerer andre børn. Det er en kæmpe værdi og dermed skaber vi vækst på langt sigt.
Hvornår skal det sættes i gang?
Da klubberne er i gang med at lægger deres træningsplaner for udendørssæsonen, skal vi prøve at
integrere træningssamlinger med andre klubber. Vi er meget sent ude, men vi vil gerne give det en chance.
Derfor håber jeg at vi kan få det etableret til sæsonstart udendørs ultimo april 2018.
Set-up, eksempel
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag

U12
U12
U14
U14

Gruppe A (maks. 4 spiller)
Gruppe B (maks. 4 spiller)
Gruppe C (maks. 4 spiller)
Gruppe D (maks. 4 spiller)

15.30-17.30 (2 time)
17.30-19.30 (2 time)
15.30-17.30 (2 time)
17.30-19.30 (2 time)

Træner ?
Træner ?
Træner ?
Træner ?

Økonomi
Der er tale om 8 træningstimer/uge. Vi kan evt. tage U10 og U16 med, men det er vigtig at vi få det op og
køre uden at være for ambitiøst. Vores forslag er at omkostninger bliver dækket af en brugerbetaling +
support fra JTU/DTF.
Sønderborg, Kolding og Esbjerg kan også tænkes ind i dette set-up, men der vil bliver nogle geografiske
udfordringer. Jeg ved ikke, hvad de allerede har planlagt i forvejen.
Vi vil gerne høre fra jer, JTU og klubberne, vis der er opbakning. Det kunne værre fornemt hvis I kan give en
kort tilbagemelding inden den 8. marts 2018 (Sicco Steenhuisen / s.steenhuisen@gmail.com / tlf.
30930143). Da tennis i Danmark (og Jylland) er en mindre sportsgrene, er vi nødt til at arbejde sammen. Vi i
Randers Tennisklub er klar.
Med venlig hilsen,
Sicco Steenhuisen (på vegne af Randers Tennisklub)

