Referat fra netværksmøde i Hobro den 6. februar 2018
Netværksgruppe 3
Deltagende klubber: Hobro, Støvring, Aars og Fjerritslev
På mødet fik klubberne mulighed for at præsentere sin klub. Her blev fokuseret på antal medlemmer og
hvilke ”typer” af medlemmer der præger klubben. Der var meget positiv stemning for at få lavet nogle
fællesarrangementer, men også enighed om at der ikke skulle laves for mange her i starten, så dem der
bliver lavet de også bliver en succes.
Holdturnering:
Alle klubber på mødet har tradition for holdturnering. Dog har der været dårlige oplevelser på
juniorområdet, hvor der har været ALT for lange køreture. Vi skal derfor være gode i april og senest maj, til
at få koordineret hvilke hold der skal meldes til og samtidig orientere klubberne hvis der er klubber der skal
på for lange køreture.
JTU vil derfor være aktiv på at kontakte klubber op til sæsonen og i starten af sæsonen hvor klubberne ved
mere omkring hvilke spillere der er til ”rådighed"
Trænerordning:
Hobro, Støvring og evt. Fjerritslev kunne godt være interesseret i en deletrænerordning. Hvis der skal købes
en deletræner gennem JTU skal der købes nogle faste timer – se dette link. Hvis klubber er interesseret i at
indgå i en deletrænerordning skal JTU have besked via mail senest den 15. marts for at kunne finde
relevante emner til sæsonstart.
JTU Inspirationsdag:
Det er muligt at købe en JTU inspirationsdag. Det er en god måde at få skabt fælles aktiviteter i
området/klubben. Klubberne må gerne gå sammen om betalingen og så sender JTU en konsulent ud til en
fællestræning, arrangement eller lignende efter jeres ønske. se dette link for at se hvad en inspirationsdag
kan indeholde.
Tilskud fra JTU:
JTU har valgt at afsætte en pulje hvor klubnetværkene kan søge tilskud til fællesarrangementer.
Fælles arrangementer
Det blev besluttet at afholde følgende fællesarrangementer i netværket:
•
•
•

Junior Camp i Aars den 10. marts.
Seniortour om formiddagen (3 formiddage hvor de ældre seniorer besøgere klubberne på tværs
Leman i Aars den 16.17. juni: Her skal der spilles tennis og hygges i 24 timer.

Næste møde:
Der vil komme indkaldelse til næste møde som bliver den 18. april – indkaldelse til dette kommer snarest.

