
Det er vel på sin plads at sige tak til holdene og holdkaptajnerne, som er drivkraft og garanter for at 

holdene kommer ud og spiller. 

U/12 MK i C rækken: Flemming Breum Jørgensen - har haft nogle hyggelige timer sammen (6/6) 

U/14 MK i C rækken: Lene Hays Thøgersen - har haft nogle hyggelige timer sammen (5/7) 

U/14 MK i C rækken: Martin Gradman - blev en flot nr. 3 i en pulje med 6 hold 

 

Status og Start 2012  

Vi har lidt over 80 juniorer i kartoteket, men kan desværre kun kunnet aktivere ca. 2/3 dele og det er ikke 

nok - der er investeret i trænerkræfter, nye aktiviteter, investeret i skolerne, men det har ikke givet det 

gode afkast endnu. Vi har lagt ekstra kræfter i at få flere til skumtennis, for det er grundlæggende her vi skal 

så frøene. 

 

Vi har fået bedre tilbagemeldinger end nogen sinde. Har bedre kontakt med skolerne end tidligere, vi har 

flere aktiviteter, som tilgodeser både rekruttering og fastholdelse, men desværre. 

 

Vintersæsonen 2012 

Vi klør på med at for rekrutteret flere juniorer til ØTC - der handler om dækningsbidrag og if. til skumtennis 

så klør vi på med kontakt til skolerne for 0. og 1. klasserne har vores absolutte interesse - hvilket er 

samstemmende med alle andre idrætsklubber. 

 

Hvor vi sidste sæson deltog i SLTU holdturnering med et U/9, et U/11 hold og et U/13 hold har vi i år valgt 

ikke at deltage i holdturneringen i skumtennis - fuldstændig i tråd med trenden og vil så i stedet fokusere 

kræfterne på play and stay turneringer i stedet. 

 

Når vi når udendørssæsonen 2013 skal vi gøre det samme som i år - bare med flere børn og med flere 

forældre! 

 

Organisatorisk er juniorarbejdet dog blevet forstærket, men der vil fortsat være behov for udvide, forstærke 

og afløse - for én ting er at være stærke på trænersiden - for det er vi, men basisorganisationen skal også 

være på plads og fungere. 

 

Juniorudvalget er: 

Peter Sparholt, Henrik Taisbak, Pernille Rask, Martin Gradman og Flemming Breum Jørgensen 

 

Kære medlemsmøde/generalforsamling - dette var ordene 

 

 

Peter Sparholt 

Juniorformand 



Juniorafdelingens beretning for sæsonen 2011-2012 
 

Status 2011 

Vi rystede organisationen sidste efterår og justerede trænerstaben til. Fyrede en, ansatte en anden. 

Formålet var at skabe ro, skabe spilleglæde og skabe tilgang.  

 

2012 sæsonen starter reelt 1. oktober 2011 med indendørs tennis, hvor vi har fortsat adgang til ØTC og 

Baunehøjskolen.  

 

If. til ØTC bliver økonomien desværre en større og større faktor og er med til at begrænse antallet af 

spillere, som evner at træne i ØTC. Spilleremnerne til ØTC er omvendt også af en sådan alder at det enten 

kræver forældrestøtte for at de unge mennesker kan komme til træning, for træningstidspunkterne ligger 

fast (15-18) eller at vi er i stand til at pulje alle mellem 16 og 18 for skolerne lægger beslag på de unge 

menneskers tid.. Men det er nu lykkes at få et pænt antal spillere til at fylde banerne alligevel og vi gør en 

indsats igen i år for at få så mange som muligt til at træne indendørs på ”rigtige” tennisbaner. 

 

Skumtennis/minitennis er det permanent uudnyttede område. Det er jo så behageligt tæt forbundet med 

play and stay principperne og til stadighed den letteste adgang til at lære at spille tennis fra grunden. Det 

gælder både for små som store. Der er et stort spiller- og medlemspotentiale i skumtennis.  

Vi havde sidste år fantastisk mange juniorer til udendørstræning (+70), men det lykkedes ikke helt at få dem 

alle overflyttet til indendørssæsonen. Det er der andre planer for i år. 

 

Udendørssæsonen - gammelt nyt er det at vi tilknyttet én cheftræner til klubben. Det er et privilegium at 

kunne gøre det, så nyd det og benyt det. Vi har en fast kadre af hjælpetrænere som forsat uddanner sig. Lige 

nu er hjælpetrænertruppen på  5 juniortrænere - og skal man tale om succes, så er det her.  

 

Trænersituationer har så gjort at der er aktiviteter alle ugens dage for juniorer. Skoletennis, SFO tennis, 

Drive in tennis og pizzatennis er nogle af de nye aktiviteter.  

 

If. til rekruttering håber vi at investeringen i SFO tennis vil tilføre nye medlemmer her til vinter. 

Pizzatennis er den nye sort og har været en stor succes hver eneste af de 4 gange det er blevet afholdt - 

hvilket vil sige 20-30 deltagere. 

 

Derudover er der afholdt en DTF tenniscamp i sommerferien med mere end 20 deltagere, træningscamp for 

vores øvede spillere og nattennis (nyt), og det er alle aktiviteter, som er blevet taget rigtigt godt imod. 

 

Til gengæld er den årlige Fjord Cup, som har været gennemført i en eller anden form de seneste 10-12 år I 

træk valgt fra. Det er en super aktivitet, som giver en rigtigt godt afkast i form af kontant indtægt, 

omdømme, sammenhold m.m. i klubben, relationer til andre klubber - men investeringen er tid og her er 

der blevet prioriteret. 

 

Vi har så haft tilmeldt 3 hold til SLTU holdturnering. Det er desværre ikke blevet til mesterskabsmedaljer, 

men det er blevet til nogle gode kampe og hyggelige ture. Succeskriteriet ”ikke at skulle til Nykøbing 

Falster” blev nået. 

 

  


