Referat fra FTU`s samarbejdsmøde, den 26. september 2017
Præsentation:
Kai Holm bød de ca. 25 deltagere fra ca. 15 klubber velkommen.
Ref. Karl Hansen
Den fynske holdturnering - Kenneth Jensen
Stor tilfredshed med afviklingen generelt.
Der har været samme antal hold som sidste år. Dog færre juniorhold, men flere motionshold.
Der har været et godt samarbejde med DGI omkring motionsholdene.
Opfordrede til, at få flere juniorhold med til næste år.
Fyns mestersaber ude og inde
For alle tre rækker havde det være gode arrangementer med fonuftigt antal deltagere.
Ny holdturneringsstruktur DFT/FTU - Kenneth Jensen
Fremover skal der være 4 damer på holdet i alle divisioner - gælder fra 2019.
Det kan således være en god ide, at klubber allerede nu går i samarbejde om dette.
1. 2. og 3. division foregår i DTF regi. Herefter er det holdturnering i unions regi.
Trænerhus, ny spændede træningsmulighed - Emil Bødker DTF
Træningssamarbejde mellem flere klubber. DTF sørger for ansættelse af træneren, som så "lejes"
ud til klubberne efter behov.
Kan lejes til bl.a. skoletennis.
Pris ca. 68.000 for en træner een gang om uge igennem et helt år.
Der kommer mere information til klubberne.
Samarbejde FTU/DGI - Alex/DGI
Der er en god dialog mellem DGI-Fyn og FTU
Der blive arrangeret fælles skumtennisturneringer henover vinteren. Det er en betingelse, at
arrangerende klub sørger for god deltagelse af egne spillere.
Der bliver arrangeret fælles træningssamling i oktober måned.
Talentcenter FTU - Michael Grube Andersen
Mads Elholm bliver tovholder for fællstræningen i indendørs sæsonen.
Alle juniorspillere, der vil træne mere og har tennis som det væsentligste vil kunne komme i
betragtning for at deltage.
Marienlyst Tenniscenter. Drevet af tennisklubber - Kai Holm
På grund af påstået underkud i tenniscentret indtil nu, vil der blive taget initiativ til at
tennishallerne fremover skal administreres af en styregrupe fre tennisverdenen på Fyn. D.V.S.
FTU, Fruens Bøge, TCO og de øvrige odensianske klubber.
Tema: Hvordan får vil flere børn og under til at identificere sig som tennisspillere.
En kort drøftelse. Bl.a. skal alle klubber være bedre til, at få de unge til at deltage i stævner.

