
Bestyrelsesmøde 
8. marts 2023

Deltagere: Anja, Camilla (referent), Frederik, Jesper, Jonas, Kresten, Lene

Fraværende: Anna 



Dagsorden

• Kort intro – Hvem er vi?

• SM/JM – Struktur fremadrettet

- Skal der spilles på tid eller anden løsning?

- Tilmeldingsgebyr til JM/SM/DM

• Forslag til ny ligastruktur – Struktur fremadrettet

- Kort præsentation af oplæg fra repræsentantskabsmødet

- Nedsættelse af arbejdsgruppe

• Eventuelt



Bordet rundt

• Anja: Bor i Silkeborg og arbejder til dagligt som økonomielev. 

• Frederik: Har en baggrund indenfor fodbold, som han har spillet i mange år. Arbejder til dagligt i Motivu, der 
beskæftiger sig med rekruttering af medlemmer til idrætsforeninger

• Jesper: Har spillet fodtennis i SGIF. Arbejder til dagligt med marketing i Sysmex, som sælger udstyr til hospitaler

• Jonas: Spiller fodtennis i BIF. Er til dagligt selvstændig tømrer

• Kresten: Spiller fodtennis i SGIF. Har til dagligt to mindre virksomheder. Primært lægges timerne i Motosumo, som er en 
fitnessapp

• Lene: Er mor til Maja, som spiller i BIF. Arbejder til dagligt som sagsbehandler i Ankestyrelsen

• Camilla: Spiller til dagligt i SGIF og arbejder som projektleder i Fodtennis Danmark.



SM/JM/DM



Sjællands-, Jyllands- og Danmarksmesterskaberne

Single

• Model 1
SM/JM: 50 kr./100 kr.
DM: 50 kr./100 kr.

• Model 2
SM/JM: 100 kr./200 kr.
DM: Gratis

Double Triple

• Model 1
SM/JM: 100 kr./200 kr.
DM: 100 kr./200 kr.

• Model 2
SM/JM: 200 kr./400 kr.
DM: Gratis

• Model 1
SM/JM: 100 kr./200 kr.
DM: 100 kr./200 kr.

• Model 2
SM/JM: 200 kr./400 kr.
DM: Gratis



Beslutninger omkring SM/JM/DM

• I år spiller vi kampe á 3 sæt til 7.

• Vi afventer Egedal Kommune og Uvelse Hallen i forhold til SM. Alternativt fastholdes 
Ganløse Hallen. JM spilles i Gigantium, Aalborg

• Ud fra erfaringer med modellen for 2023 arbejdes videre med en fast struktur fra 2024.

• Priserne fastsættes efter model 2.



Forslag til ny ligastruktur



Baggrund for forslag

➢Flere kampdage

➢Flere får muligheden for at kunne 
spille single

➢Mulighed for løbende at kunne 
tilmelde flere/færre hold

➢Turneringen minder mere om 
andre idrætsgrene som tennis og 
badminton i forhold til en single-
og en holdturnering



Forslag til ny turnering

Single

• Tages ud af ligaen
• Bliver til en 

selvstændig turnering
• Kan bruges som 

kvalifikation til DM
• Ca. 5-6 spilledage pr. 

sæson

Double Triple

• Afvikles som 
selvstændig turnering

• Ca. 5-6 spilledage pr. 
sæson

• Afvikles som 
selvstændig turnering 
på samme spilledage 
som double

• Ca. 5-6 spilledage pr. 
sæson

Pris: En fast pris per gang 
eller betaling af alle på en 
gang med en besparelse

Pris: En fast pris per gang 
eller betaling af alle på en 
gang med en besparelse

Pris: En fast pris per gang 
eller betaling af alle på en 
gang med en besparelse



Holdfordeling

• En klub kan hver gang tilmelde så mange hold, man kan stille med.

• Det første hold man har med på dagen hedder ”BIF 1”, så ”BIF 2” mv.

• Eks.

• BIF 2 og BIF 3 får kun point i tabellen på de dage, hvor de spiller

Spilledag 1 Spilledag 2 Spilledag 3 Spilledag 4 Spilledag 5

BIF 1 BIF 1 BIF 1 BIF 1 BIF 1

BIF 2 BIF 2 BIF 2

BIF 3



Beslutninger

• Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: Camilla, Jonas og Frederik

• Gruppen holder oplæg på kommende møde omkring forslag til ny struktur

• Den nye struktur skal senest godkendes den 1. juni, hvis vi skal nå at implementere det 
til den nye sæson



Eventuelt
Sponsorarbejde: 

• Der er potentielle sponsorer, som vi arbejder videre med i kommende 
periode. Sideløbende kommer bestyrelsen til at arbejde med en strategi for 
sponsorarbejdet. 

Næste bestyrelsesmøde:

• Der afvikles et fysisk møde i slutningen af april. Mødedato sendes ud i 
kommende uge.
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