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Velkomst og præsentation af Fodtennis Danmark 

Camilla gennemgik Fodtennis Danmarks’ visioner, hjemmeside + andre sociale medier som 

Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter, nøglepersoner (landsholdstrænere osv.), 

licensstruktur samt en kort status på udvalg (elite, bredde og uddannelse). 

 

Folks erfaringer/kompetencer 

Camilla Friberg: Arbejder til dagligt i et specialforbund under DIF og har således en bred 

idrætserfaring, specielt i form af klubudvikling, frivillighed og generel administration. I 

Fodtennis Danmark har Camilla haft en meget bred rolle, hvor hun har hjulpet til, hvor der 

har været brug for det. 

Jonas Lindberg: Har spillet fodbold og været træner tidligere og brænder specielt for 

udviklingsarbejdet. Til dagligt læser han til finansøkonom og kunne godt se sig selv overtage 

rollen som kasserer inden for de kommende år. Jonas har primært siddet med sponsorer og 

ellers diverse ad hoc-opgaver. 

Anna Friberg: Er til dagligt idrætskonsulent i en kommune har derfor bred erfaring inden for 

det idrætspolitiske og relationen mellem forening og kommune. I Fodtennis Danmark sidder 

hun primært med elite, økonomi og ellers med de opgaver der er behov for bliver løst. 

Jeppe Skriver: Er til dagligt leder af Samsø Idræts- og Kulturcenter. Jeppe har været med til 

at starte KSE og vil i Fodtennis Danmark gerne være bindeleddet til Jylland. Derudover vil 

han gerne bidrage med at arrangere et fodtennisarrangement på Samsø. 

 

Herefter gennemgik vi forventninger til kommunikation, referater og møder. Dette tages op 

efter repræsentantskabsmødet. 

 

Padbol 

Camilla har været til møde med en interessent i forhold til Padbol. Der er et ønske om, at 

Padbol integreres under Fodtennis Danmark. Dette ser bestyrelsen positivt på, og Camilla 

tager derfor en dialog omkring det videre arbejde og evt. et prøvearrangement i forbindelse 

med DM. 

 

DM og liga 2018 

Der blev informeret omkring DM, som afholdes d. 7.- 8. april i Hafniahallen i København.Vi 

håber, at vi kan få nogle hold fra ØKSE med til DM og dermed få flere fælles arrangementer.  

Derudover var der en dialog omkring ligaen, som vi prøver at arrangere, så begge klubber 

kan deltage. Det kunne være noget med, at vi afvikler et finalearrangement på Samsø, hvor 

de bedste hold fra København og Aarhus mødes. Dette kunne planlægges sammen med et 

åbent stævne og evt. et trænerkursus. Dermed kunne det blive et hyggeligt arrangement, 



hvor klubberne kan komme tættere på hinanden. Jepper undersøger muligheder for datoer 

til et finalearrangement. 

 

Træningslejr 2018 

Træningslejren i 2018 afholdes d. 31.-1. sep i Hafniahallen. Der vil komme mere information 

ud om dette til foråret, og vi håber ligeledes, at vi kan få en camp i Aarhus i gang også. 

 

Rep. møde 2018 

Fra 2018 er rep. møde flyttet fra november til marts måned. Dette er grundet budgettet og 

årsregnskab, hvor det giver bedre mening at snakke i starten af året. Det afvikles d. 20. 

marts på skype, oplæg om Fodtennis Danmark, hvor der forhåbentligt bydes nye ansigter 

velkommen i bestyrelsen. 

 


