
Årsmødet 17-09-2016 Beretning Juniorafdelingen. 

Juniortræning: Træning to dage - mandag og onsdag med træner: 

 Preben Kjeldsen  

1.)1 Begynderhold for juniorer fra 6-9 år 

2.)1 Begynderhold for juniorer fra 10-12 år og 1 øvet hold for børn fra 10-12 år 

3.)2 hold for begynder/øvet juniorer 13 år og ældre 

Der har været positive tilbagemeldinger fra både børn, forældre og voksne på tennis træningen. 

Det er lykkedes at afholde et forældre-/børn arrangement med 50 deltagere. Aktiviteter med tennisspil på 

tværs af alder og erfaringsgrundlag og forskellige tennislege, efter tennisspillet var der pizza og saft til alle 

deltagere. Alle var glade for arrangementet. Træner Preben Kjeldsen deltog i afholdelsen af arrangementet.  

I første halvdel af sæsonen var antallet af juniorer lavere end i sidste halvdel af sæsonen, dvs. efter 

skolernes sommerferie. I august måned har der været en del nybegyndere i klubben for at prøve at spille 

tennis, de fleste har holdt ved og er indmeldt i klubben. 

Preben har formået at differentiere undervisningen og på den måde åbnet for at nybegyndere/nystartede 

tennisspillere har spillet på samme hold som spillere der har spillet gennem længere tid.  

Der har været afholdt 2 juniorcamps på 4 dage i skolernes sommerferie uge 26 og 31 med henholdsvis 20 

og 24 deltagere. 

Antallet af medlemmer i juniorafdelingen er pr. 14.9 2016:   55  

Sammenlignet med 2015, hvor antallet af juniormedlemmer var:   76 

 Plan for den kommende vintersæson: 

Der vil blive oprettet skumtennis i hallen på Baunehøjskolen om lørdagen mellem kl. 9-11. To forældre - 

Carsten, Michael og (evt. Jeanette) har tilbudt at stå for træning og leg for juniorbørn fra 6 - 12 år. 

Træning i Tophallen i Ølstykke bliver mandag mellem kl. 16 - 18 og onsdag mellem kl. 16 - 19, der bliver 

oprettet hold for juniorer, nybegyndere og øvede mellem 10-13 år og juniorer over 14 år. 

Der har været for lille trænerkapacitet, idet der har været efterspurgt mere trænings tid for både børn og 

voksne. For at i mødekomme de mange forespørgsler fra gruppe 10 år og ældre, har antallet af børn på 

juniorholdene været højere end først tiltænkt. På voksen nybegynder/let øvet har spillere booket 

privattræning eller enkelte er blevet tilbudt en plads på et i forvejen fyldt hold. 

Der kunne sagtens være flere arrangementer i juniorafdelingen, der er masser af muligheder for at opbygge 

afdelingen til en aktiv juniorafdeling, men der mangler som omtalt tidligere frivillige til at påtage sig 

opgaver. Forældre eller andre interesserede, der har lyst og tid til at gøre en indsats for juniorafdelingen er 



mere end velkommen. Det er en fordel at kunne spille tennis, men der er også brug for hænder til at tage 

opgaver som ikke er relaterede direkte til tennisspillet.  

Hanne Christiansen 


