
Seniorformandens beretning 
 

Sæsonen har stået i Coronaens tegn. Vi startede en sæson uden standerhejsning, som ellers er en 

fast tradition –ja, vi var i tvivl om vi overhovedet kunne komme til at spille - men heldigvis 

genåbnede Danmark langsomt op og vi kunne starte sæsonen langsomt op med visse restriktioner. 

Det betyd bl.a. at vores træningshold kun kunne have et begrænset antal deltagere- og dermed 

blev vores senior trænings hold hurtigt besat. 

Igen i år har vi haft torsdagsmix med varierende deltagelse. Husk torsdags mix er for alle, øvede, 

let øvede samt nybegyndere, tennis og padel spillere. Torsdag mix er en god mulighed for at prøve 

at spille med andre på både højere og lavere niveau end dem man spiller med til daglig – det er 

også chancen for at få nye makkere. Tak til Erik og Stig for at være tovholdere på denne event. 

Tina Kentorp og Bente Ravn har stået for vores fredags spil og grill. Igen en god mulighed for at 

komme til at lære andre spillere at kende, og deltage i det sociale liv i klubben Tak til Tina og Bente 

for indsatsen. 

En anden fast event er vores ”Golden Age” (+55) spillere, som holder traditionen ved lige, og 

hygger og spiller fra kl. 9 til 12 hver onsdag formiddag. Dejligt at se, det sammenhold der er blandt 

spillerne.  

I skal ikke være i tvivl om at vi gerne havde lavet andre sociale arrangementer, men pga. covid-19 

har vi måtte sætte på stand by. Vi har dog nogle gode ideer til næste års sæson, som forhåbentlig 

bliver mere normaliseret. 

Husk – alle er velkommen til at komme med ideer til arrangementer, og tilbyde deres hjælp ved 

disse arrangementer. 

Sidste år rykkede vores 1. hold op i 3. division. Det har givet dem nogle hårde kampe, men de har 

formået at blive i divisionen og endte på en 5. plads. Vores 2. hold spiller i Liga 4 øst pulje 3. De 

endte på en 6. plads ud af 8 hold. 

I år har vi valgt at afholde vores klubmesterskaber som en Cup turnering. Det betød at vi havde 

indledende kampe for 14 dage siden. Det blev til mange gode kampe.  Det er skønt at se når der er 

så stor aktivitet på banerne. Vejret var også med os – ca. 15 min efter den sidste kamp var færdig 

åbnede sluserne og regnen stod ned. I dag afholdes finalerne, og vi håber selvfølgelig på tørvejr og 

mange tilskuere. Kom og bak op om finalisterne. 

Tak for denne sæson og for denne gang som senior formand. 

 

Tina Falk Andersen 


