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Indkommet forslag fra Povl Henningsen, Odder
Tennisklub og Poul Lundberg Andreasen, Rødovre
Tennisklub
Hvor hører klubudviklingsområdet hjemme i DGI- og DTFsammenhæng?
Som det er flere bekendt, har vi ved siden af vores aktiviteter i vores
respektive tennisklubber i Odder og Rødovre arbejdet på at få Space X
Tennisnetværket etableret. Mere end 30 foreningsledere fra hele Danmark
er med i netværket. Et fast punkt på alle møder og samtaler er:
Hvor hører dette hjemme i DGI- og DTF-sammenhæng?
Vi har aftalt med de klubudviklingsansvarlige hos såvel DTF som DGI Tennis,
hvordan de deltager i projektet og fået fin service her. Vi hører også, at der
forhandles en samarbejdsaftale imellem DGI Tennis og DTF, der bl.a. skal
omfatte klubudviklingsområdet, som ligger tæt på vort initiativ.
Spørgsmålene til bestyrelsen lyder derfor:
1. Hvilke udfordringer og opgaver ser denne i udvikling af veldrevne
klubber i hele landet?
2. Hvordan forestiller man sig, at der kan leveres en differentieret
indsats over for og sammen med forskellige typer af klubber:
a) Eliteforretningen,
b) Den lille udkantsmotionistklub,
c) Velværeklubben,
d) Den mellemstore klub, der har lidt af hvert?
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3. Hvordan får et centralt program en mærkbar effekt i klubberne?
4. Hvordan forestiller man sig, at rollefordelingen skulle være i en
samarbejdsmodel, hvor de tre lokalforbund, DTF og DGI Tennis er
involveret?
Da 90-95 % af DTF’s medlemmer er omfattet af ovenstående og talenterne
og senere eliten kommer fra denne brede mangfoldighed af klubber, er det
vigtigt, at vi få aktører står sammen om et fælles klubudviklingsprogram.
Da vi regner med, at der er enighed om dette, så vi gerne DTFs bestyrelse
bekræfte dette den 14. marts og i øvrigt oplyse, hvordan den videre proces
mod et synligt og brugbart program bliver.
Skulle DTFs bestyrelse mod forventning ikke ønske at involvere
lokalunionerne, vil vi gerne have generalforsamlingen til at tage stilling
hertil.
Med venlig hilsen
Povl Henningsen – Odder Tennisklub
Poul Lundberg Andreasen – Rødovre Tennisklub

