
2015 - Seniorudvalgets beretning: 

 

Så er vi her igen. Sæsonafslutning og finaledag i klubmesterskaberne. 

Og hvad har vi lige opnået.   

 

2015 har på mange måder været et lidt anderledes tennis år.  

Efter et par år med en mindre nedgang i medlemstallet, besluttede vi i bestyrelsen at vi i år skulle 

have mere fokus på at få tiltrække nye medlemmer. Vi startede derfor sæsonen med annoncere med 

et åbent hus arrangement på tennissportens dag d. 2. maj og det blev en succes der medførte, at vi i 

det tidlige forår fik ca. 30 nye voksne til at gennemgå et 4 ugers begynder kursus.  

Det spændende var så, om de så ville melde sig ind i klubben efter kurset. Og det gjorde de stort set 

alle sammen.  

 

Vi har faktisk i år fået 44 nye senior medlemmer og dermed er vi nu oppe på i alt 194 seniorer i JTK      

 

En så stor tilgang har også en pris - og prisen er, at der til de etablerede arrangementer som Golden 

Age, Torsdags drop-in og Team-Turnering og træning er kommet nye deltagere og ja, det er ikke 

alle der endnu har det samme niveau, som de der har deltaget i årevis. Men dem skal der også være 

plads til – og vi har alle et fælles ansvar for, at alle nye medlemmer føler sig velkomne og bliver 

integreret i klubben.  

 

Vi har i år fortsat de tidligere års fælles arrangementer som: 

   

Torsdags Mix hvor man bare kan droppe ind og spille med dem der kommer. Her har også flere af 

de nye i klubben fundet en base og udviklet netværk. Tak til dem der har stået for koordineringen 

gennem sæsonen. 

 

Team Turneringen. En fornøjelig fredagsaktivitet for alle typer spillere. Turneringen var for få år 

siden et tilløbs stykke med omkring 30-35 deltagere. I år og sidste år var vi 18. Måske tiden nu er 

inde til, at erstatte denne turnering med noget andet..  

 

Klubbens Golden Age mødes hver onsdag formiddag til morgenbrød, gammel dansk, en øl eller 2 

og måske også lidt rødvin. 20-25 deltagere hver gang. Det er altså flot – og tak til Jytte som har stået 

for koordineringen 

Og her vil jeg så lige komme med et lille pip. Jeg har desværre hørt at flere af de nye medlemmer 

har opgivet at være en del af ”onsdags klubben” fordi nogle af de etablerede spillere føler sig for 

gode til at ville spille med dem pga. deres spilleniveau. Det er naturligvis ikke acceptabelt i JTK! 

Onsdag formiddags tennis er et klub-arrangement, hvor klubben reserverer og stiller baner til 

rådighed - og derfor er alle lige velkommen. Skulle nogle have ønske om kun at spille med bestemte 

spillere, så bør man fravælge fælles arrangementer og i stedet selv reservere banetid på et andet 

tidspunkt. 

 

Træning: 

Med klubbens nye trænere Preben og Elisabeth har vi i år kunnet udbyde rigtig meget træning til 

seniorerne. Og det er blevet overordentlig godt modtaget.  

Gennem hele sæsonen har der været træningshold i 9 timer hver uge og alligevel har der været 

efterspørgsel på endnu mere.  

En rigtig positiv udvikling der bare viser, at mange både nye og gamle medlemmer gerne vil bruge 

tid og penge på at udvikle deres spil. 

 

 

Den årlige klubrejse for seniorer.  Det er bare en god måde at starte sæsonen på og en rigtig god 

tradition.  

I år var vi 47 deltagere på turen til Tyrkiet. Igen en fantastisk tur med masser af tennis hver dag. 



Jeg tror nu ikke, at de her rejser gør deltagerne meget bedre til at spille tennis, men jeg er ikke i tvivl 

om, at det gør en masse godt for det sociale sammenhold her i klubben. 

Jeg kan i den forbindelse fortælle, at næste år tur er på tegnebrættet og vil blive lagt frem inden for 

ganske kort tid. Det blive igen uge 17 og destinationen vil endnu engang blive Tyrkiet – meeen det 

bliver et helt nyt sted og med en standard og faciliteter, som vi ikke tidligere har oplevet.  

 

Holdkampe: 

Vi har i år kun haft 2 hold i aktion. 1 herre hold og 1 veteran 40+ hold. Desværre blev herre holdet 

scratchet af Sjællands Tennis Union grundet en misforståelse lige inden de sidste kampe. Ærgerligt, 

men jeg er sikker på de vender stærkt tilbage næste år. Til gengæld opnåede Veteranholdet en 

suverænt 2. plads i serie 2 og skal derfor i den kommende sæson prøve kræfter med serie 1.  

 

Ranglisten: Den er der nu rigtig mange herrer der benytter sig af, til at prøve kræfter mod andre. 

Hos damerne er den desværre ikke et hit, for der er ikke blevet udfordret en eneste gang.    

 

Klubmesterskaberne skal også lige nævnes, for i dag er vi jo nået til sæsonens finaler. Dem er der 

desværre kun 3 af i år, for der har rekord få tilmeldinger.     

 

Til sidst vil jeg lige rette en stor tak til Luffe og Øffes far – Birger, som igen i år har ydet et stort 

arbejde med at sørge for, at der altid er drikkevarer i køleskabet, toiletpapir, kaffe og meget andet i 

klubhuset og at der i det hele taget ser præsentabelt ud, til glæde for både medlemmer og gæster. 

  

Dermed er min beretning over året slut og jeg vil så bare ønske held og lykke til dem, der skal spille 

finalekampe senere – OG som i jo nok har set i dagsordenen, så bliver dette her min sidste beretning 

som seniorformand. Så tak for kampen i gennem de sidste 8 år. Det har – i hvert fald for mig - været 

en fornøjelse. 

 

Henrik Sørensen 

Seniorformand       
 


