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Kære medlemsmøde – her følger beretningen for juniorafdelingen 2012-2013. 
 
Juniorafdelingen gennemfører træning året rundt. I vinterhalvåret i Ølstykke Tennis Center og på 
Baunehøjskolen og i sommerhalvåret her på anlægget. 
 
Træning i ØTC er en udfordring at flere årsager. Den ene er tidspunktet, der trænes på. Med træningsstart kl. 
15 er det  svært for de unge mennesker at slippe fri af skolen, og nå frem til ØTC til tiden. Det er svært, med 
blot tre timer på 2 baner, og med start kl. 15 at sammensætte træningshold der er passende homogene; og 
det er svært at tiltrække nok spillere, da vi opkræver kr. 1.000 pr. træningstime. I den foregående sæson har 
det ikke været muligt at fylde alle træningstiderne ud. Det sidste bliver ikke lettere til denne sæson og til 
næste år, hvor man må forudse, at de unge mennesker skal gå længere tid i skole hvilket vil påvirke deres 
mulighed for at benytter de træningstider og træningsmuligheder JTK kan tilbyde. 
 
Ud over ØTC, træner juniorerne troligt hver lørdag på Baunehøjskolen. Der er har været et antalmæssigt dyk 
sidste år. Vi havde vænnet os til at have rigtigt mange unge mennesker til lørdagstræning, men pga. enten 
konkurrence, pris eller noget vi andet været opmærksomme på, har der ikke været så mange unger i 12/13. 
Det startede meget lavt, men har også her vokset sig større. 
Dog, selv på trods af det indledningsvist lave antal trænende unge mennesker lykkedes det alligevel at 
samle mere end 50 børn, forældre og søskende til en uforpligtende juleturnering. Et andet arrangement var 
at lave en junior/senior turnering for de bedste juniorer og seniorer med et passende niveau. 
 
Den udendørs træning har vi måttet justere lidt og ”ganske uhørt” bruge træningstid efter kl. 18. 
Baggrunden er så simpel, at vi har indgået en aftale med Ølstykke om lån af Zsombor og når vi så rykker 
sammen på tre dage, samtidig med at de unge mennesker går lidt længere tid i skole + at der er konstant 
tilgang, så kommer det til at skride tidsmæssigt. Det skulle blive langt lettere med flere baner til rådighed nu. 
Til den udendørs træning var det indledningsvist også lidt trægt med tilmeldinger. Basistallet for børn som 
tilmelder sig træning har ligget på 60 +, men faldt betragteligt til år. Men, vi har arbejdet os op og seneste 
opgørelse viser, at der er omkring 80 børn/unge mennesker, som modtager træning. 
 
Juniorafdelingen har så haft succes med ”pizzatennis/snacktennis” arrangementer og lavet en tre stykker af 
dem. Der har været på den gode side af 30 børn næsten hver gang det har været arrangeret. 
 
Et andet succesarrangement var vores tennisskole, som samlede over 30 deltagere, som både var egne, 
men også helt nye spillere, som potentielle medlemmer. 
 
Vi har i år fortsat samarbejde med Jyllinge Skole og Baunehøjskolen og tilbudt SFO tennis. Det er en 
investering, som nu ser ud til at forrente sig bare lidt i og med at vi jo har omkring 80 trænende børn og 
unge mennesker. 
 
Den løbende tilgang har stillet krav til vores evne til at registrere, få meldt ind osv., men det er ”happy 
trouble”, som der fortsat vil og skal være fokus på. 
 
På turneringssiden er vi rigtigt ”tynde”. Både på turneringer og på turneringsspillere. Det er gået støt ned af 
bakke med antallet af licenser de seneste år – faktisk siden vi stoppede med at arrangere Fjord Cup for år 
tilbage, uden at der nødvendigvis er en sammenhæng. 
Det afspejles også i holdturneringen. Vi har i år blot haft 2 U/14 hold, hvor det ene hold, med Marting 
Gradman som holdkaptajn har præsteret en flot 2. plads i en pulje med 6 hold og det andet hold, med 
Flemming Breum Jørgensen som holdkaptajn, har haft nogle gode kampe, og høstet erfaring frem for 
medaljer. 



 
Tak til Flemming og Martin for indsatsen. 
 
Nu står der igen en indendørssæson for døren og der arbejdes målrettet på at få så mange af de unge 
mennesker med inden for. Det er trods alt dem, som i et eller andet omfang tegner fremtiden for JTK. 
 
Og apropos fremtid. 
Nu har vi fået udvidet rammen med 4 nye baner – vi har fortsat en træner tilknyttet – og der er et lille, men 
engageret juniorudvalg, som håndterer de ting, som ikke direkte er en træneropgave og støtter i nødvendigt 
omfang i andre sammenhænge. Der er dog ingen tvivl i mit sind om, at skal juniorsiden holde bare status 
quo på antal unge mennesker og aktiviteter, så skal der et andet organisatorisk set up til. Vi har nogle rigtigt 
gode faciliteter, som vi nu skal lære at udnytte. Kan man bade året rundt, så kan man vel også spille tennis! 
Skal vi udover at være en klub, hvor man bare træner og hygger, så skal der mere turnering ind i arbejdet, 
både i forhold til at komme ud og spille, men også i forhold til at arrangere turneringer af den ene eller 
anden slags. Nu er der 6 + 2 baner hvilket giver mulighed for at holde både grusbane turneringer, og play 
and stay turneringer på kunststofbanerne. 
 
Vi har et samarbejde med Ølstykke, indtil videre kun omkring træner, men skridtet til at integrere træning er 
ikke så langt fra endda og burde være inden for rækkevidde i 2014 – hvis man ønsker det. 
 
Juniorudvalget består af Martin Gradman, Flemming Breum-Jørgensen, Henrik Taisbak, Pernille Rask – og 
indtil i dag mig selv. 
 
Med disse ord vil jeg afslutte beretningen anno 2012-2013. Tak fordi I lyttede. 
 
Peter Sparholt 
Juniorformand (afgående) 

 
 
 
 
 


