
 

 

JUNIORAFDELINGENS BERETNING 
Juniorafdelingen er kendetegnet ved, at vi på trods af ikke at have egne faciliteter er i gang året rundt. Der 

produceres træningstimer i stort omfang både udendørs, men også indendørs i Ølstykke og på 

Baunehøjskolen.  

Træningsaktiviteterne i hos juniorerne bliver let påvirket af hvem der er træner og hvilket engagement der 

kan lægges for dagen. Som nævnt har vi valgt at tage afsked med Richard Lubowa og indgå en mere 

omfattende aftale med Zsombor. Det er mit håb at vi med den konstellation af trænere vi har nu, kan øge 

aktivitetsniveauet henover vinteren og yderligere når vi starter udendørssæsonen til næste år. Alene det at 

Zsombor er fast tilknyttet er et kæmpe plus, men at vi kan anvende vores egne juniorspillere som 

hjælpetrænere er et ligeså stort plus for de har stor andel i at det er sjov at spille tennis i JTK. 

Vi har igen i år i foråret lagt energi og baner til Arbejdernes Landsbank Fjord Cup, som afvikles i samarbejde 

med Roskilde Tennisklub. Lidt over 100 juniorer startede ud på 19 baner en lørdag morgen og næste 

eftermiddag var finalerne afviklet og præmierne uddelt. Der lægges mange timer i at få afviklet en sådan 

turnering, som så heldigvis kan give et tilskud til klubkassen. 

Den anden uge i sommerferien lagde vi baner til en tennis camp. Denne Camp tiltrak godt 35 spillere. Den 

bliver afviklet af et eksternt firma, men vi havde egne trænere med på Campen. Udbyttet er såre simpelt. 

Hvis det bliver gjort godt nok på campen får vi tilgang af nye spillere – og det har vi fået igen i år. Næste år 

afvikler vi selv en 1-2 camps og kan ad den vej få rekrutteret nye spillere. 

JTK er af Dansk tennis forbund blevet valgt til fokusklub for konceptet Play and Stay. 17. august kom DTF 

forbi og afviklede introprogram og overdrog udstyr m.m. Der deltog 55 af vores egne børn i dette 

introduktion, hvilket var rekord for deltagelse i DTF regi! For JTK betyder det at vi forpligter os til at 

anvende træningsprincipperne i PaS – hvilket er en mindre udfordring, for vi har gjort det i flere år. 

Derudover har der været spillet lidt pizzatennis. Arrangementet i sig selv er ikke spektakulært, men når !/3 

af vore juniormedlemmer deltager, så er det værd at bemærke. Der er således også planer om at skabe 

aktiviteter her i klubben hen over vinteren (freaky Friday – eller hvad det nu bliver). 

UDFORDRINGERNE 
Vores udfordringer er at organisatorisk karakter. Det er ingen sovepude at have en aktiv træner. Det stiller 

krav til organisationen og den er ikke stor nok længere. 

Det er de få som trækker læsset, til gengæld har de gjort det længe. Det kan selvfølge kun lade sig gøre hvis 

man brænder for det, men også fordi der altid er positiv feedback på arbejdet. Nu er vi bare nået dertil, 

hvor der er behov for arbejdskraft. Der vil ske en aktivitetsstigning henover vinteren og næste sommer og 

der skal flere frivillige hænder ind over. Ellers er det omsonst.  



 

DE SOM TAGER ANSVARET 

Jeg vil efterfølgende gerne sig tak til de som aktivt tager del i at få aktiviteterne og hjulene i 

juniorafdelingen til at løbe rundt. Det er holdkaptajnerne, som koordinerer og sørger for at vores unge 

spillere for kamptræning både her i klubben men så sandelig også andre steder. 

Det drejer sig i høj grad om Henrik og Pernille, som er rygraden i juniorudvalget. En stor tak til dem for 

deres indsats. Noget nyt er at Zsombor bliver tilknyttet ungdomsudvalget, således at de ideer der er, kan 

blive realiseret. Men alt andet ligs skal der nye ressourcer til. 

Dette var min sidste beretning som juniorformand. Jeg gik ind i det da mit ældste barn startede for 10 år 

siden og synes det er et passende tidspunkt at stoppe med det deciderede juniorarbejde og gøre plads til 

nye kræfter. 

Tak for opmærksomheden. 

 


