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Udendørssæsonen står for døren, solen skinner fra en skyfri himmel og til trods for 

dette må temperaturen gerne ligge lidt højere. Nattefrosten har endnu ikke helt 

sluppet taget i banerne endnu, så man kan på Facebook læse om at der rigtig mange 

steder kæmpes med at få banerne klare til påskens standerhejsninger og til 

weekenden efter. 

Velkommen til de nye i gruppen, der har 

lige været afholdt et kursus i TNN (Tennis 

Netværk Nord) og de nye trænere kommer 

langsomt ind i vores gruppe. 

Der var 14 deltagere fra Sindal, 

Dronninglund, Vrå, Hirtshals og Hjørring 

tennisklubber. 

Vi er pt. ca 40 trænere i netværket. 

 

 

Træner-samling 7. april 2019 

8 af netværkets trænere 

repræsenterende klubber i Skagen, 

Sindal, BTI, Hirtshals, Hjørring, 

Brønderslev og Dronninglund fik lavet et 

godt afsæt til den forestående 

sommersæson. 
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Der blev præsenteret elementer fra seminar med Mike 

Barrell fra England ligesom deltagerne selv viste eksempler 

på forskellige boldøvelser. 

Gruppen talte om vigtigheden af at kunne hjælpe hinanden, inspirere hinanden. Vi 

skal ikke være bange for at bede hinanden om hjælp eller råd. Det kan også være, at 

de er nogle, som har nogle spillere, som mangler nogle at spille med og så vil det 

være oplagt at tage kontakt til hinanden så spillerne kan få de ønskede 

sparringspartnere. 

Husk netværket er kun så godt, som vi selv gør det til, og vi skal huske at bruge det 

😉 😉 😉 

 

Næste samling i Sindal – Fredag den 14. juni kl. 17-21 

På samlingen den 7. april blev der aftalt, at næste TTNN-samling vil blive afholdt i 

Sindal Tennisklub, hvor der vil være mulighed for at prøve padel på klubbens 

padelbane. Datoen blev fastsat til fredag den 14. juni kl. 17-21 og undervejs vil der 

være tændt op i klubbens grill. 

Der følger naturligvis nærmere information og indbydelse. 

 

Samarbejde med DGI Nordjyllands trænernetværk 

Camilla og Jørgen har haft en yderligere dialog med Thomas Munk, DGI Nordjylland. 

Som der blev drøftet på den første samling, så vil vi gerne samarbejde med DGI’s 

trænernetværk i Nordjylland og et resultat af denne dialog er foreløbig resulteret i, at 

vi har reserveret lørdag den 5. oktober 2019 kl. 10-16 til et fælles trænerseminar i 

Nørresundby. 

Reserver datoen og så vender vi tilbage med yderligere info, og det er vores mål, at 

der vil kunne hentes en trænerkapacitet til landsdelen. DGI Nordjylland er klar med 

støtte og vi er i færd med at søge midler hos Dansk Tennis Forbund også. 

Der forventes til dette arrangement at blive en mindre deltagerbetaling. 

 

Tennis Netværk Nord - aktiviteter 

Klubnetværket havde møde onsdag den 10. april, hvor der blev fastholdt 

FamilieTennis-aktiviteten den 5. maj kl. 10-15 i Hjørring Tennisklub. 

Yderligere blev der fastlagt 3 ungdomsstævner, hvor målgruppen er alle klubbernes 

ungdomsmedlemmer og der vil blive opsat kampe på dagen så alle sikres gode og 

jævnbyrdige kampe og hyggeligt samvær. 
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Stævnerne ligger således: 19.5 Hirtshals Tennisklub 

 16.6 Hjørring Tennisklub 

 23.6 Dronninglund Tennis 

Der vil være brug for hjælpere til alle fire arrangementer og interesserede bedes 

henvende sig til den arrangerende klub eller til Jørgen på mail: tennis@jnorgaard.dk. 

Hvis ikke I allerede har synes godt om Facebook-siden for Tennis i Vendsyssel så 

skynd jer at gøre det 😉 

 

Lad os hjælpe hinanden! 

Vi bestemmer selv hvor meget vi vil have ud af netværket og det er op til den enkelte 

selv at tage kontakt til andre trænere i netværket, gennem Facebook-gruppen. 

Brug og være med til at skabe udvikling til tennis i Vendsyssel. 

 

 

 

 

 

Har du en ide til noget,  
som vi kan gøre,  

hjælpe hinanden med  
til glæde for tennis i Vendsyssel,  

så tøv ikke med at slå det op  
i Facebook-gruppen  

eller  
send en mail til  

Jørgen på  
tennis@jnorgaard.dk. 

 

mailto:tennis@jnorgaard.dk
https://www.facebook.com/pg/TennisiVendsyssel/posts/?ref=page_internal

