
Formandens beretning ved medlemsmøde i Jyllinge Tennisklub, lørdag d. 23/9-2017. 
 
Kære medlemmer, tennis- og padelspillere, sikke en sommer og sikke et vejr. Den må gå 
over i historien som en af de værste, når man er tennis- eller padelspiller. Ikke desto 
mindre har der som altid været masser af kampe og spil på banerne, selv i regnvejr. Dejligt 
at opleve så engagerede medlemmer. 
 
Nu er vi så nået til efteråret og tiden til igen at afholde medlemsmøde, finaler i 
klubmesterskabet, og for dem der har tilmeldt sig, den årlige tennisfest. 
 
En dag som vi i hvert fald i bestyrelsen, altid ser frem til med en vis spænding, for man ved 
jo aldrig hvad der kan ske. 
 
Arbejdet i bestyrelsen har i år primært været brugt på genskabelsen af en tennisklub, som 
kan tilbyde gode træningsløsninger for de fleste af dem, der har lyst til og mod på at 
forbedre sit spil. 
 
Vi indgik derfor i foråret, som den første klub i Danmark, et samarbejde med Dansk Tennis 
Forbund, om en trænerløsning under det nye koncept kaldet ”Trænerhuset”. Trænerhuset 
er faciliteret af DTF, med det formål at give mindre og mellemstore tennisklubber mulighed 
for at få dygtige og veluddannede træner tilknyttet. Trænere, man ellers kun ville se på 
fuldtidskontrakter i de meget store klubber. 
 
Vi var så heldige, at få tilknyttet Henning Lundsfryd som træner. En træner af absolut 
topklasse. Henning har et sjældent engagement og en drivkraft, der giver både spillere på 
banen, såvel som os i bestyrelsen sved på panden. Jeg er overbevist om, at den 
kommende bestyrelse og Henning i samarbejde får sat gang i en positiv udvikling for vores 
tennis- og padel klub. 
 
I den forbindelse, skal jeg ikke lægge skjul på, at vi har haft en nedgang i medlemstallet, 
for tennis. Vi er d.d. kun 193 tennismedlemmer, hvilket er en stor nedgang i forhold til 
tidligere år. 
 
Og hvad er så årsagen hertil?  
 
Ja, svaret skal ikke kun findes et sted, men er nok en samling af flere faktorer, og måske 
skal årsagen findes i nogle af nedenstående punkter:  
 

a) generel nedgang i antallet af personer der dyrker traditionelle idrætsgrene 
b) stor tilgang til individuelle idrætter som f.eks. løbeklubber og fitness centret 
c) tidligere trænerkonstellationer 
d) manglende frivillige hænder til deltagelse i udvalgsgrupper 
e) meget høj gennemsnitsalder i JTK 
f) demografi i Jyllinge 
f)g)Sen klargøring af ny hjemmeside  
g)h) forkerte indsatsområder i bestyrelsen 

 



Det er næppe en enkelt eller få årsager, der har skylden, men en ting er sikker, vi må alle 
her løfte i flok hvis vi skal udbrede kendskabet til sporten og vores klub. 
 
Hvis vi f.eks. ser på vores padelbaner, har vi p.t. kun 16 medlemmer, der alene spiller 
padel – en ketchersport der er i vil fremgang alle andre steder. Her kan det overraske, at 
høre folk i Jyllinge sige, at de ikke engang har set, at banerne er opført – de er ellers 
synlige, skulle jeg mene. 
 
Et faktum er, at padelbanerne i Grøndalscenteret i København er booket 14 dage frem i 
tiden – altid. Hvorfor er lysten og/eller kendskabet til padel i Jyllinge ikke fulgt med. Der er 
p.t 20 mio. Padelspillere i Spanien mod 4-5 mio. tennisspillere. Det må og skal kunne 
gøres til en succes - også i Jyllinge. 
 
Hvorom alting er, må vi sammen løfte opgaven her – det gælder bestyrelsen, trænere og 
hvert enkelt medlem, som jeg retter en bøn til, for at du som enkeltperson vil gøre dit, for 
at vi igen kan se en stigning i medlemstallet i JTK. Det gælder selvfølgelig også når vi har 
brug for frivillige til vores udvalg, for sammen er vi stærkere, og er man kun få, så bliver 
opgaven for stor. 
 
Netop det, at tiltrække flere frivillige, er et fokusområde som vi sammen med DGI vil 
arbejde videre med under efteråret og vinteren. Det er min overbevisning, at hvis vi får 
flere til at trække læsset, når vi mere og har mulighed for at tiltrække endnu flere 
medlemmer. 
 
Som I nok har set, så har klubben fået et nyt logo. Ønsket og behovet for et nyt logo, 
hænger sammen med anlæggelsen af padelbanerne og den deraf følgende ændring af 
klubnavnet. Vi arbejdede intenst med at få det klart til opstart af sæsonen, men desværre 
nåede vores logo designer ikke at blive færdig med den endelig løsning. Vi fik dog 
etableret logoet tids nok til, at vi kunne få det med på den nye hjemmeside og på klubtøjet. 
Håber I synes om det, og at I vil være med til at hejse den nye stander når vi slutter 
medlemsmødet her. 
 
Hvad angår vores nye hjemmeside er den i dag en integreret del af KlubModul, og er – 
synes vi selv, blevet en rigtig god løsning. Færdiggørelsen trak tænder ud, ikke mindst på 
grund af manglende leveringshastighed fra web-udviklerne. Hjemmesiden har som lovet 
medført, at det er nemt at navigere rundt til events, banebooking o.s.v., samtidig med at 
den er integreret med vores Facebook side. 
 
Vi har i år indgået samarbejde med Head om levering af klubtøj, - en aftale som desværre 
har lidt en del under samarbejdet med Sportsmaster i Stenløse, som ikke har kunnet løfte 
opgaven. 
 
Vi har derfor valgt at droppe samarbejdet med Sportsmaster, og i stedet foretage bestilling 
direkte hos Head (Coolsport). En beklagelig beslutning, da vi egentlig synes det var værd 
at støtte den lokale sportsforretning. Det har dog med alt tydelighed vist sig, at både 
service, kompetence, hjælpsomhed og leveringshastighed var langt under hvad vi kunne 
forvente. Jeg kommer tilbage med besked om hvordan klubtøjet fremadrettet bestilles i 
næste uge, hvor jeg har møde med Head. 



 
Ellers er året gået med aktiviteter som vi kender, og som vores bestyrelsesmedlemmer 
med ansvar for det enkelte område, vil komme nærmere ind på, bl.a. junior- og 
seniortræning, voksenintro, tennissportens dag, tennisskole, teamturnering, 
klubmesterskab, veterantennis og vores nye padel tirsdagsmix. Det hele nævnt i tilfældig 
rækkefølge. Hertil kommer sociale arrangementer for både vokse og børn. 
 
I tilknytning hertil skal vi lige nævne Torsdagsmix, der har været en del af 
arrangementerne i klubben i mange år. Torsdagsmix har vi desværre været nødt til at 
lukke ned i år. Tilslutningen til eventen var efterhånden så lille, at vi følte der måtte nye 
ideer til. Vi har derfor, som forsøg, startet vores nye ”åbent træningshus” op om fredagen. 
Her er alle medlemmer velkomme til at komme ned og få råd, tilretning og vejledninger i 
både tennis og padel. Vi var 16 spillere den første fredag, så håbet er, at vi her har ramt 
rigtigt. 
 
Men alle disse arrangementer duer ikke uden frivillige til at drive dem og være til stede på 
dagen. 
 
Vi har derfor til stadighed brug for, at nye melder sig under fanen for at hjælpe med en 
event eller et enkelt stykke arbejde, der står for at skulle udføres. 
 
Af andre tilbagevendende begivenheder skal også nævnes vores – 'start på sæsonen 
rejse’ som for første gang gik til Grækenland. En succes som Stig fortæller lidt mere om. 
 
Som I måske har set, har vi åbnet for tilmeldingen til næste års tur, og der er kun få dage 
tilbage inden tilmeldingsfristen udløber. Vi håber selvfølgelig på stor tilslutning, ikke mindst 
fordi denne event til næste år har 10-års jubilæum.  
 
Af andre aktiviteter kan vi nævne at vi kører videre med vores Padel tirsdag, så længe 
vejret er til det. Til dem af jer, der endnu ikke har prøvet at spille, skal i unde jer selv at få 
det prøvet – det er bare sjovt. 
 
Vi kører som sædvanligt videre med juniortræning over vinteren, og glæder os til næste år 
at igangsætte aktiviteter på ny, som selvfølgelig er afhængige af de hænder der hjælper til. 
 
Lad os love hinanden, at vi i det kommende år igen arbejder sammen, for at gøre JTK til 
en af de bedste tennis- og padelklubber i Danmark - både hvad angår vores anlæg, vores 
sociale værdier, vores evne til at tiltrække nye medlemmer og evnen til at forankre de nye i 
vores dejlige forening. 
 
Sidst, men ikke mindst - tak for en god sæson - God kamp til dem der skal spille finale i 
dag og god fest til os, der skal deltage i årsfesten i aften. 
 
Per Schjølin 
Formand 
Jyllinge Tennis & Padel Klub 
 

Formateret: Engelsk (USA)



Endnu engang tak for en god sæson med håbet om at vi igen næste år kan tilbyde vores 
medlemmer faciliteter og events af absolut topkvalitet. 


