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Bilag 2: Juniorformandens beretning v/Jette Bekker 
 
 
Tennis – holdtræning og juniorer. 
 
I maj afholdt vi tennissportens dag,  en national event, hvor tennisklubber i hele landet 
slår dørene op og giver mulighed for at vise klubben og tennissporten frem på bedste vis. Vi 
havde besøg af seniorer og familier, som viste interesse for klubben og vi fik nogle nye 
medlemmer. 
 
For at udbrede kendskabet til tennissporten og vores klub, har vi etableret et samarbejde 
med de lokale skoler. Lærere i udskolingen på Nordskolen har fået undervisning af vores 
cheftræner i tennis – og de  træner nu eleverne på JTK baner et par gange om ugen. Vi har 
også et samarbejde med Margrethe skolen, hvor vores cheftræner deltager i et tennisforløb 
med 4 årgang.  
 
Endelig har vi afholdt tennis camp for 17 unge mennesker en uge i sommerferien. Vi havde 
fantastisk vejr og fantastisk stemning i 4 dage. 
 
Vi har ansat en dygtig chef træner, Kim Horneman, som har samlet trænerstabens, som 
består af Anders, Julie og Rasmus omkring målrettet tennis træning. 
 
Vi har tilbudt holdtræning til juniorer, seniorer og familier. Begyndere og øvet, herrer og 
damer – træning til favorable priser og vi har haft godt tilslutning. 
 
For eksempel er interessen for vores junior hold øget og vi har været nødsaget til at gå fra 
aldersinddelt træning til niveauinddelt træning i gruppen fra 12-14 år. 
 
Vores U14 spillere har stillet op til holdkampe mod andre klubber. Holdene har fungeret godt 
socialt og juniorerne har haft nogle gode kampe. 
 
Som noget nyt, har nogle af vores juniorer stillet op til klubmesterskab. 
 
I juniorafdelingen markerer vi ferier og sæsonafslutning med at invitere forældre og 
søskende på banerne til tennis og leg.  
 
Vintersæsonen starter 1. oktober og vi rykker indendørs for at spille skumtennis.  
 
 
 


