
Medlem af  Dansk Tennis Forbund

Referat FTU dialogmøde d. 27. september 2016

Dagsorden
Velkomst

Kai Holm bød velkommen

Frivillighedsprisen blev tildelt Kenneth Jensen med baggrund i hans aktiviteter i flere klubber 
og arbejdet i FTU. 

Deltagerliste
Følgende klubber var repræsenteret:

Strib
Stjernen
Fruens Bøge
Munkebo
Langeskov
Blangstedgård
Svendborg
TCO
Næsby 

Derudover:

Henrik Thorsøe -Formand DTF
Simon Verner – DTF ansvarlig Uddannelse og Tennis10
Henrik Kjærulff – DTF Klubvikling, FTU Talent
Kai Holm - Formand FTU
Michael G. Andersen - best.medlem FTU
Karl Kristian Hansen - Kasserer FTU
Kenneth Jensen - holdturneringsansvarlig

Evaluering af den fynske holdturnering  2016 – Ideer til fornyelse
Kenneth Jensen:

Antal hold i år 105 mod 115 sidste år
Tak til klubberne for rettidig tilmelding
På senior herresiden var der god kvalitet - men hvordan fastholder vi ungseniorer i 
holdturneringen.
På senior damesiden  var aktivitetsniveauet lavere end ønsket.

På juniorsiden har der været stor aktivitet. Der har været problemer med at få indberetning på
juniorsiden. Klubberne skal sørge for, at det bliver bedre.

På veteransiden har det fungeret ganske fornuftigt. At der igen var fynsk afbud til Veteran hold
DM, har givet anledning til panderynker i andre unioner.

Længere debat om den jyske og fynske senior holdturnering skal indgå et tættere samarbejde. 



Medlem af  Dansk Tennis Forbund

Ros fra Svendborg til Kenneth for hans arbejde som holdturneringsansvarlig.

Svendborg opfordrede til, at flere klubber melder flere hold til - specielt juniorer 14, 16 og 18.

Evaluering af de individuelle fynske mesterskaber
Michael Grube Andersen om juniorer:

Vi mangler spillere i 8-10 års alderen.

Team Fyn er for alle spillere på Fyn.

Positivt, der var stor spredning af vindere fra forskellige klubber.

Indlæg hovedsponsor HEAD/Coolsport, Claus Ketterle.
Der kommer nye bolde med nye logoer. Klar til salg ca. 01.04.2017.

Der har været spillet med Head Bolde i alle kampe i turneringen.

Ny klubbeklædning på vej 

Nye tennisspillere/fastholdelse. Vækstaftaler
Svendborg anbefalede skoletennis. Klubben skal være gearet til at tage imod disse nye spillere.

Henrik Kjærulf, DTF klubudviklingskonsulent og Simon Verner DTF Uddannelses-/Tennis 10 
ansvarlig, fortalte om:

Vækstaftaler - 3 års udviklingsprojekt i den enkelte klub. Klubberne opfordres til at tage dette 
op!

Inspirationsaften med fokus på medlemsrekruttering og fastholdelse på unionsniveau.

Talenttræning Vest - samarbejde mellem JTU FTU DTF og Odense Kommune. Starter i uge 43. 
Træning sker samtidig med Team Fyn- træning.

De kendte K1 - K4 kurser

Klubkurser K1 og K2 for 6.000 kroner.

Tenniscoachkurser 6 weekedkurser + eksamen

Diplomtræner - udbydes af DIF

derudover:

Tennis10 stævner

Kai Holm sluttede aftenen af med takke de fremmødte kubber for en god debat. 
Bestyrelsen vil arbejde videre med de mange input.
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