
 

  

 
 

 

Netværksmøde for tennisklubber på Fyn  

 

Sted: Dalumhallen, Mejerivej 1, 5260 Odense S 

Dato:  27. oktober  

Tidspunkt: Kl. 18.30-20.30  

 

Deltagende klubber/organisationer:  

Brobyværk, Nr. Broby, Rudkøbing, Kerteminde, Vester Skerninge, Langeskov, 

Ringe, FTU, DGI/DTF, Fynsk Kvindetennis 

 

Dagsorden og referat:  

 
1. Velkommen til – kort præsentationsrunde  

Lars Elkjær (LE) og Kai Holm (KH) bød velkommen til mødet. Vi havde 

gerne set endnu flere klubber til mødet, men alle fynske klubber modtager 

efterfølgende referatet fra mødet.  

LE orienterede kort om ”vikartjansen” for Alex, der er stoppet som konsu-

lent i DGI Fyn. Der er en ansættelsesproces i gang, hvor region syd (Fyn, 

Sønderjylland og Sydvest) går sammen om ansættelse af 1 fuldtidsmed-

arbejder med forventet start den 1. januar 2023.  

 

2. Bordet rundt – hvordan er sæsonen gået?  

Hver klub har max 5 minutter til at fremhæve ”årets højdepunkter”  

Nr. Broby: Stort samarbejde med Brobyværk om såvel træning, klubtur-

nering, holdturnering og nu også etablering af 2 padelbaner.  

Langeskov: En hård sæson, hvor det har været svært at finde trænere 

og frivillige. Man har kæmpet i et par år på at få lov til at lave padelbaner, 

og det er nu muligt at søge tilladelse, etc.  

Brobyværk: Fortalte om årets gang og tiltag som klubben holder – tilba-

gevendende traditions arrangementer. Erfaringen er at en tidligt udmeldt 

årsplan samt tilbagevendende arrangementer giver god tilslutning. Etab-

lere 2 padelbaner sammen med Nr. Broby – fuldt finansieret!  

Rudkøbing: Fik padelbane i 2019 og det har bestemt givet et løft – dog 

også en gruppe medlemmer, der har en anden ”kultur” ift. frivillighed, for-

eningsliv, etc. Man forsøger derfor også at lave aktiviteter, hvor både pa-

del og tennismedlemmer mødes og er ”sammen på anlægget”, fx finale-

dag i klubmesterskaberne. Man er i gang med at søge fonde til padelbane 

nummer 2.  

Har med succes arrangeret ugentlig ”spil træning”, hvor børn vænnes til at 

kunne spille på anlægget uden at det er decideret træning.  

Kerteminde: Coronaforsinket fejring af 90-års jubilæum – en festlig fej-

ring. Har været overvældet af 28 juniorer til træning (8-12 årige). Man har 

gennemført skoletennis lige op til Tennissportens Dag og lavet en event 

ud af Tennissportens Dag. Har lavet spot træninger henover sommeren 

for at holde fast i medlemmer og have nogle tilbud. Man hjælper også for-

ældre på vej ift. at gøre børnene ”stævneparate”, men også med at bruge 

anlægget ved siden af træning. Har måske 2 indendørs baner på vej (et 

stort projekt) og der kan også være padelbaner i spil på sigt.  
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Ringe: Skoletennis i samarbejde med DGI inden Tennissportens Dag. 

Havde over 100 børn igennem. Lavede offensiv markedsføring på Face-

book med inspiration fra Bevæg-dig-for-livet guide til dette. Mere end 75 

deltagere til Tennissportens Dag! Har fået mere end 25 nye medlemmer.  

Har lavet +16 tilbud, hvor de halvvoksne kan komme og deltage via bru-

gerbetaling på uformel vis uden at være medlem i klubben. Har mange 

børn på træning, fordelt på 2 hold. Udfordringen kan være fastholdelse af 

børnene – godt tip i forbindelse med holdturnering, send gerne 3-4 børn 

afsted selvom det er 2 personers hold (så er de flere om at dele oplevelse 

og flere kan spille sammen). Overvejer padelbaner, men idrætscentret i 

nærheden har lige lavet baner. Der er endnu ikke lavet samarbejde med 

dem.  

Vester Skerninge: Har igennem årene haft stort fokus på facilitets- og 

klubudvikling og haft en vision for klubben, som man er kommet i mål 

med. Har 2 store segmenter, der bruger klubben rigtig meget.  

Formiddagsspil 3 dage ugentlig, hvor der er fyldt på anlægget (primært 

superseniorer). Fællestræning for alle turneringsaktive på tværs af alder, 

etc. En stor gruppe der fylder anlægget flere gange ugentligt. Aktuelt har 

man lige haft premiere på nyt tiltag – således er man startet op med 

skumtennis, hvor man nu også tilbyder bordtennis.   

 

3. Udfordringer i foreningslivet eller livet som frivillig?  

Måske andre klubber har et godt tip  

Se punktet ovenfor.  

Langeskov: Efterlysning af træner! Vi mangler i den grad 1 træner til den 

kommende sæson. Tennisudvalget har kræfter til at fortsætte med at 

drive klubben, men der skal findes 1 træner. Dernæst kan der tænkes i 

vækstaftale, etc. LE har dialog med klubben ift. dette. Træner kan vælge 

valgfri dag og skal ideelt set kunne træne kl. 17-20. Henvendelse til Brian 

Nørgaard - https://www.langeskovif.dk/tennis/om-tennisafdelingen/  

 

4. Hvordan får vi 1+1 til at give 3 – konkrete tiltag?  

Skal vi lave nogle fælles aktiviteter henover vinter 2022-23 eller udendørs 

2023?  

 

Fynsk Kvindetennis: Birgit Lund orienterede om alt i denne forbindelse. 

Konceptet og modellen kører videre med succes, dog er der ikke fuldt ud-

solgt til alle events nu her i vinter. Der afholdes 6 aktiviteter udendørs og 

6 indendørs – støttet af DTF, DGI og FTU.  

Se aktiviteter i dette link: https://ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubIma-

ges/vinterplanfkttoogtyve.pdf  

 

FTU: Fynsk Herretennis. Kan der laves noget lignende for mænd i 

FTU-regi? Er der interesse for det? Der skal naturligvis findes ildsjæle. In-

teresserede i klubberne kan rette henvendelse til FTU, der gerne vil støtte 

op om dette.  

 

Spottræning for børn? Dialog om mulighederne – der er opbakning til 

https://www.langeskovif.dk/tennis/om-tennisafdelingen/
https://ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/vinterplanfkttoogtyve.pdf
https://ftutennis.dk/cms/Clubftutennis/ClubImages/vinterplanfkttoogtyve.pdf
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dette og det kan være en løftestang ift. deltagelse i holdturnering, stæv-

ner, etc. FTU vil gerne arbejde på 3 spottræninger i samarbejde med 

klubtrænere i 2023 – indendørs i Nr. Broby og udendørs i Ringe og Kerte-

minde. Intentionen er at lave samlinger for børn, hvor der laves sjove spil 

og man lader børnene smage på ”stævne oplevelsen”.  

 

Rød/orange/grøn: God ide at dyrke dette, så børn der måske ikke nåede 

med ombord i holdturneringen (grundet frist for tilmelding i foråret), fx kan 

komme ud at spille stævner uanset. FTU vil arbejde med dette ligeledes.  

 

Nr. Broby – trænerkurser: Blot et lille tip. Afholdt trænerkurser for noget 

tid siden og fik tilskud af såvel FTU som kommune. Endte med at være en 

”god forretning”, derudover fik man uddannet 6-7 af klubbens egne folk.  

 

5. Nyt fra DTF, DGI og FTU – en kort præsentation af ”menukortet”  

LE præsenterede kort ”menukortet” fra DGI/DTF/FTU. Klubberne skal en-

delig tage fat i organisationen ift. de enkelte tilbud.  

Menukortet medsendes sammen med referatet.  

 

6. Input til DTF, DGI og FTU – er der noget vi skal gøre mere eller mindre 

af?  

 

Holdturneringen: En kort drøftelse af holdturneringen. Klaus (FTU) vil 

gerne have klubberne på banen ved et forårsmøde, så der kan foretages 

eventuelle justeringer ud fra tilbagemeldinger. Men en del af forberedel-

sen til næste års holdturnering er, at man er tidligt ude i klubberne og 

have dialog med de spillere, der har været med i 2022. Husk holdfælles-

skabs mulighederne.  

 

FM: Husk at alle kan deltage. Der er rækker for de mindre øvede for såvel 

seniorer, veteraner som juniorer. FTU overvejer at være lidt mere aggres-

sive på såvel sociale medier som via direct mail ift. tilslutning.  

Se mere her ift. indbydelser:  

Junior 25.-27. november – se mere her!  

Senior 2.-4. december – se mere her!  

Veteran 6.-8. januar – se mere her!  

 

FTU: FM i Padel? Er dette noget? Umiddelbart er der opbakning til dette 

og FTU drøfter mulighederne og retter henvendelse til oplagte klubber.  

 

Brobyværk: Senior Tour – kan den blive til noget igen? Vester Sker-

ninge, Ringe og Brobyværk drøfter muligheden for at lave en tour næste 

år.  

 

FTU: Større sociale arrangementer: FTU vil arbejde på at lave et par 

større sociale arrangementer. Det ene bliver en tur til Fruens Bøges ven-

skabsklub, TC Mürwik. Derudover fælles arrangement i Odense (fx bow-

https://dtf.tournamentsoftware.com/tournament/D3EA6EB5-A184-403B-8F29-868C9F0C213C
https://dtf.tournamentsoftware.com/tournament/609EFD3D-BA25-4F29-9BFA-07C4A01AD273
https://dtf.tournamentsoftware.com/tournament/94CD995B-7E73-44C7-90BE-0A26578DD094
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ling eller andet). FTU vender retur til klubberne med mulige arrangemen-

ter.  

 

7. Eventuelt og kommende møde?  

Der er stemning for et forårsmøde, hvor den nye DGI-konsulent også kan 

få hilst på (forhåbentlig) mange klubber. Til forårets møde vil FTU også 

meget gerne drøfte snittet for holdturneringen udendørs 2023.  

FTU og DGI Fyn forventer i samarbejde at indkalde til mødet. 

Tidspunkt kunne oplagt være primo marts.   

 

Referent: Lars Elkjær  

 

Fyns Tennis Union 

Dansk Tennis Forbund 

DGI Fyn 



Foreningsudvikling
• VÆKSTAFTALE 

3-årigt udviklingsforløb med professionel sparring  
og fokus på rekruttering og fastholdelse. 

• KLUBUDVIKLINGSFORLØB 
Forløb på ½-1 år med fokus på konkrete  
behov, temaer og udviklingsområder. 

• NETVÆRKSMØDER 
Erfaringsudveksling og samarbejde både  
lokalt, kommunalt og regionalt. 

• SPARRINGSMØDER 
Konsulentbesøg med fokus på klubbens  
behov, udfordringer og muligheder. 

• FAGLIGE KURSER  
Løbende mulighed for at deltage på kurser  
med aktuelle foreningstemaer. 

• BANE- OG ANLÆGSRÅDGIVNING  
Hjælp til banekurser, nyt lysanlæg,  
udskiftning af underlag m.v. 

• TENNISDETEKTIV HOLMS KLUBHUS  
Inspirerende vidensunivers med lærerige  
cases fra andre klubber.

• NATIONALT TENNIS- & PADELSEMINAR  
En dag fyldt med inspiration, networking og hygge. 

• FRIVILLIG FOR FORENING  
Smart værktøj der hjælper med at finde nye  
hjælpsomme frivillige i tennisklubben. 

• MEDLEMSUNDERSØGELSER  
Bliv klogere på klubbens egne medlemmers  
tilfredshed, tanker og idéer. 

• TENNISLIGAER PÅ SOCIALE MEDIER 
Se hvordan klubben klarer sig på Facebook  
og Instagram. 

Trænerudvikling
• HJÆLPETRÆNER 

Indflyvning i trænergerningen, så træneren  
fx kan hjælpe med begyndertræning. 

• TENNISTRÆNER 1-2-3  
Basisuddannelsen, som består af tre kurser,  
der tages i kronologisk rækkefølge. 

• TENNISCOACH 
Overbygning på basisuddannelsen, med den  
nyeste viden inden for centrale træningstemaer.

• DIPLOMTRÆNER 
Uddannelse med eksamen målrettet  
træning af subelite- og eliteidrætsudøvere. 

• FOKUSKURSER 
Korte kurser i din tennisklub: Voksenintro,  
Familietennis, Tennisfitness, Øvelsesmesteren m.fl. 

• TRÆNERHUSET  
Mulighed for at tilkøbe en erfaren og kompetent  
deltidstræner 1, 2 el. 3 arbejdsdage om ugen. 

• TRÆNERGUIDEN 
Find masser af inspiration online til  
forskellige træningsøvelser og sjove tennisspil.

TILBUD OG  
TENNISKONCEPTER
Som medlem af DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund får din tennisklub  
adgang til en lang række gennemprøvede koncepter og tilbud.

Se flere tilbud



Træningskoncepter
og klubevents
• TENNISSPORTENS DAG  

Fælles landsdækkende åbent hus med  
stor national reklamekampagne. 

• FAMILIETENNIS  
Sjov og tilpasset træning for børn i alderen  
3-9 år sammen med forældrene. 

• VOKSENINTRO  
Prøvetræningsforløb af min. 6 timer for  
voksne over 18 år, inkl. ny låneketsjer. 

• TENNISAKTIV 60+ 
Socialt introforløb af min. 6 timer for voksne  
over 60 år, inkl. ny låneketsjer. 

• TENNISCAMPS  
Tennisaktivitet for børn i alderen 6-15 år, der  
kan foregå i skolernes ferier. 

• TENNIS I SKOLEN  
Tennis i skolernes idrætstimer, hvor eleverne  
prøver hvor legende let tennis er.

• UNGEINDSATS  
Procesledelse til udarbejdelse af en handleplan,  
der får flere unge godt i gang med tennis. 

• TENNISFITNESS  
Træningskoncept, der kombinerer tennisspil med  
styrke- og pulstræning i tennislektionerne.

• SKUMTENNIS  
Rådgivning og reklamekampagner for skumtennis- 
træning, så tennis kan tilbydes hele året rundt. 

• TEAM FRED  
Målrettet tennisindsats for børn med autisme,  
ADHD og andre særlige behov.

• UV-TENNIS  
Lån UV-udstyr og prøv sjov tennis i mørket med  
selvlysende linjer, net og bolde. 

• TENNISREJSER  
Rejs med i foråret eller efteråret og få fantastiske 
oplevelser både på og uden for banen.

Turnering  
og stævner
• HOLDTURNERING 

DM for klubhold, divisionsrækker og lokale  
turneringsrækker for alle aldersgrupper.

• TENNISDANMARK CUP 
Fleksibel landsdækkende klubturnering, ude  
og inde, for hold med voksne over 18 år. 

• DANMARKSMESTERSKABER 
Individuelle DM henholdsvis indendørs og udendørs  
i double og single.

• INDIVIDUELLE TURNERINGER 
Sommer og Vinter Tour, Play & Stay-  
og skumtennisstævner mv.

• TID TOUR 
Lokale stævner for børn og voksne uden tidligere 
kamperfaring, og med puljekampe på tid.

• TENNIS 10  
Turneringer specifikt rettet mod spillere op til 10 år, 
med brug af Play & Stay-konceptet.

• #GAMEON 
Puljeturnering for voksne motionister, i single  
el. double, hvor der matches ud fra WTN.

• WORLD TENNIS NUMBER (WTN) 
Spillertal for single- og doubleniveau på tværs  
af køn, alder og erfaring.

• RANGLISTER 
Kønsopdelte ranglister for både veteraner,  
seniorer samt juniorer fra U12-U18.

• ELITE OG TALENT 
Team Danmark, senior- og ungdomslandshold,  
træningssamlinger og rejsecoaches.

• OFFICIALUDDANNELSER 
Uddannelser af høj kvalitet til både  
stoledommere og referees.

Er du blevet nysgerrig, og har du interesse?  
Så kontakt din lokale DGI tenniskonsulent, eller Dansk Tennis Forbund: dtf@tennis.dk


