
Juniorformandens beretning 2020 
 

Det har jo på alle mulige måder været et meget mærkeligt år med Corona, Henning, der stoppede etc. Det 

har selvfølgelig givet nogle udfordringer på juniorsiden ikke at have en cheftræner, der havde det store 

overblik over spillere, hold og træning. Man må så bare sige, at vi har været så heldige at vi har haft nogen, 

der hurtigt tog teten og fik lagt et program for træningen. Morten Falkenberg indvilligede i at tage rollen 

som cheftræner på sig, selvom han nok ikke havde forestillet sig, at det blev til noget. Da vi så, heldigvis, fik 

lov til at komme på banerne igen før sommerferien, fik han hurtigt lagt et program sammen med vores 

kompetente juniortrænere Anders Hofmann og Julie U. Jessen. Vi fik besat de lidt større juniorhold rimelig 

hurtigt og så har vi haft et samarbejde sammen med Ledøje-Smørum hvor vi bl.a. har haft et fælles U8 hold 

sammen med Frederik som er cheftræner i Ledøje-Smørum. Et tiltag som Henning i sin tid havde aftalt med 

Frederik. 

Vi fik træningen op at køre, og vi fik meldt hold til turneringer. Her skal der lyde en kæmpe tak til de 

forældre, der har været holdledere for de forskellige hold: Stine for U8 sammen med Ledøje og Henrik for 

U10 og Dorthe Sølling for U12/U14, Anders tog tjansen for 15+. Det havde ikke kunnet lade sig gøre uden 

dem. 

Morten valgte op til sommerferien, forståeligt nok, at trække sig som cheftræner grundet familieforøgelse 

og arbejde, og der stod både Anders og Julie klar til at tage det ekstra ansvar på sig, så vi kunne fortsætte 

træningen forholdsvist upåvirket. Det er temmelig sejt gået. 

Så fik vi fat på Anna, der kunne træde til som cheftræner lige efter sommerferien, og at hun samtidig var 

ved at købe hus i Jyllinge, og dermed bliver en del af byen og klubben var noget nær et lykketræf. Vi glæder 

os til det videre samarbejde. Hverken ben eller hjerne får lov til at stå stille under Annas træning, så det 

kan vi godt se frem. 

Anna har et rigtig godt øje for at det sociale er super vigtigt for vores børn, for at opretholde glæden ved at 

spille tennis, så vi vil prøve alt det vi kan, på trods af Corona, at få skabt det i klubben. Vi havde en dejlig 

familiedag, hvor store som små havde en fest. På fredag holder vi en lille junior afslutning for den udendørs 

træning med spil, boldlege og pizza.  

Anna har en del erfaring både i arbejdet med skoler og de mindre børn, så vi satser på at få gang i de lidt 

yngre børn også. Derudover håber vi på et fortsat arbejde med Ledøje-Smørum, da jeg tror, det kun kan 

være en fordel at lave samarbejde på tværs af klubberne både spilmæssigt og socialt. 

Vi satser også på vores egne juniortrænere, så her fuldførte Anders sidste år Coach-uddannelsen som 

træner, og har lagt et kæmpe arbejde i klubben her det sidste år med træning, og særligt efter Henning 

stoppede. 

Julie og Rasmus Hviid er lige nu på kursus i denne weekend, og kommer til at assistere Anna i den 

indendørs træning her til vinter. Anders blev student i sommers og skal egentligt videre ud og rejse her til 

efteråret, men alt er jo lige nu lidt usikkert med sådan noget, så nu må vi se. 

Men herfra skal der i hvert fald lyde en stor tak til vores trænere og forældre, der har ydet en ekstra 

indsats i den her noget turbulente periode. 
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