
17.09. 2011 - Seniorudvalgets beretning: 
 

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

1 år mere er gået og hvad er det så lige vi har gjort, og hvad skal vi gøre fremadrettet. 

 

Jeg vil starte med at sige, at vi i år har fået 23 nye seniormedlemmer i klubben. Sidste år fik vi 27, så vi kan 

rose os selv og hinanden for at være gode til at tiltrække nye voksne medlemmer. Desværre må vi også 

konstatere, at alt for mange forlader os igen efter en sæson eller 2, så vi er ikke så gode til at holde på nye 

medlemmer.  

 

Og hvorfor er vi så ikke det ?? 

 

I en klub som vores skal der efter min mening være muligheder og aktiviteter for alle medlemstyper. Vi har  

motionister, ældre, holdspillere og elitespillere. Vi har dem der bare vil spille 1 gang om ugen med deres 

faste makker og så har vi de nye der løbende kommer til. Nogle af dem passer på forhånd ind i én af de 

nævnte kasser og kan hurtigt integreres, mens andre er helt grønne og skal have mere opmærksomhed for at 

finde sig tilrette. Men fælles for alle grupperne er, at de har nogle berettigede krav og ønsker til vores klub og 

vores faciliteter. 

Det gode er, at hvis vi magter at tage os godt af alle grupperne, så har vi skabt landets mest attraktive 

tennisklub. 

 

Problemet er bare, at vi er en deltidsklub. Vi kan kun tilbyde vores sport i nogle få måneder om året, hvor 

andre kan tilbyde aktiviteter hele året. Det betyder, at vi hvert forår kæmper for at tiltrække medlemmer, 

skabe aktiviteter og beslaglægge baner til alt muligt. Og kort tid efter lukker vi ned og begynder forfra det 

efterfølgende år. 

 

Og hvad er det så for aktiviteter vi har gennemført i år: 

   

Torsdags Mix har i år haft nyt liv. Rigtig mange har deltaget og også nye medlemmer er af den vej blevet 

integreret i klubben, så jeg kan kun opfordre til, at endnu flere møder op om torsdagen. Stor tak til Lotte 

Bjarnholt, som har været trofast (og meget håndfast) tovholder på torsdags-mix. Personligt håber jeg hun vil 

påtage sig opgaven igen i næste sæson 

 

Team Turneringen. En fornøjelig fredagsaktivitet for spillere på alle niveauer. Turneringen havde også i år 

fuldt hus med 32 deltagere, hvilket må siges at være rigtig flot. Der er blevet spillet meget god bold og mange 

middage er endt temmelig sent. I år var det hold D der til sidst kunne løbe med mesterskabet. Tillykke til 

Brian, Helle, Jeanet, Bela, Thomas, Lone Kyed, Tina Falk og mig selv.  

 

Så er der klubbens Golden Age som hver onsdag mødes til morgenbrød, gammel dansk og en pilsner eller 2. 

20-25 deltagere hver gang. Jeg kan kun sige at jeg glæder mig, til jeg selv får mulighed for at være en del af 

det de har gang i.  

En stor succes, som vi kan takke tovholderne Ole & Anne Jensen for. Genvalg til næste år ? 

 

Senior træning. At vi tilbyder seniortræning 1 gang om ugen er der ikke noget unikt i. Det gør de fleste 

tennisklubber, men at alle medlemsgrupper kan få træning uden at binde sig for et bestemte antal dage det er 

unikt. Og især for nybegyndere er det guld værd.     

 

Så er der vores årlige klubrejse, som vel egentlig er blevet en tradition. I år var vi 52 deltagere som sammen 

med 4 trænere rejste til Colakli i Tyrkiet. Er dejlig tur, med mange oplevelser - både tennismæssige, sociale 

og kulturelle. Jeg tror nu ikke vi er blevet markant bedre tennisspillere, men det var fantastisk hyggeligt og 

skaber en masse sammenhold på kryds og tværs. Mange af deltagerne skal i øvrigt mødes hernede på onsdag 

for at se billeder og hygge sig med god medbragt noget mad. 

Skulle nogle sidde og ærgre sig over de ikke var med, så kan jeg fortælle at rejseudvalget skal mødes i den 

nærmeste fremtid for at planlægge næste års tur - der måske bliver i uge 17. 

 

Holdkampe: 

Der har de senest år været øget interesse for at spille holdkampe mod andre klubber. I år har vi haft 4 hold 

tilmeldt hvilket betyder, at omkring 25 herrer og 10 damer har deltaget aktivt i holdkampene. 

Holdkampe er (syntes jeg) vigtige, for der viser vi omverdenen hvem JTK er og hvad klubben står for..  

 



Klubbens Veteran 35+ hold som gennem flere år har spillet oppe i Sjællandsserien måtte vi desværre 

nedlægge, da ingen af spillerne ønskede at påtage sig rollen som holdkaptajn.  

 

Til gengæld har både vores 3 veteran 40/ 45 og vores seniorhold hold haft et godt år med mange tætte kampe.  

Hvis flere skulle have lyst til at prøve kræfter med holdtennis, så vil der sidst på vinteren blive udsendt en 

tilmeldingsliste, hvor man kan skrive sig på og bliver så efterfølgende placeret på de relevante hold. 

Stor tak til alle holdkaptajnerne for det store arbejde de yder. Uden dem som tovholdere ville vi ikke være så 

velrepræsenteret i turnerings-tennis. 

 

Og apropos holdspillere, så har jeg ad omveje desværre hørt en del sure opstød fra nogle medlemmer over at 

holdspillere i år har fået stillet nogle banetimer til rådighed 1 gang om ugen.  

Jeg kan godt forstå, at det er surt, når man som ikke holdspiller pludselig ikke kan få den banetid man plejer, 

eller når nogle pludselig kan gå ned og spille uden at bruge sit eget medlemsnummer. Men set i den store 

sammenhæng, så handler det om, at der SKAL være muligheder for ALLE medlemsgrupper i vores klub. De 

der deltager i Torsdags-mix, Golden Age, seniortræning eller Team-turnering, de spiller også på banetider,  

hvor de ikke skal bruge eget medlemsnummer.  

Og for holdspillere er det nu engang vigtigt for at opnå gode resultater, at man får spillet mest muligt med 

sine holdkammerater og helst mod forskellige typer modstandere.  

Jeg håber, at når der i fremtiden opstår noget man er utilfreds med eller ikke forstår formålet med, så kom 

frem med det, så vi kan få det drøftet i stedet for at gå rundt og sprede utilfredshed og være småfornærmede.      

 

Et emne der hedder ”Nye tiltag” 

Som jeg indledte min beretning med, så skal vi have knækket kurven med at nye medlemmer kommer til og 

melder sig ud igen efter en sæson eller 2. Vi vil derfor fra sæsonopstart igangsætte interne turneringer/ 

samlinger og lave målrettede arrangementer for de nye.  

Jeg håber I vil bakke op om det – både når vi spørger efter hjælp og hvis vi nogen gange kommer til at bruge 

lidt bane kapacitet til det også. 

 

Klubmesterskaberne skal også lige nævnes for i dag er vi jo nået til sæsonens finaler. Der har i år været        

mange spillere tilmeldt, så det er blevet til rigtig mange kampe.  

Til trods for vejret er næsten alle kampe blevet afviklet til tiden og det er faktisk kun de der havde tilmeldt 

sig i Herre double A-rækken der ikke har kunnet tage sig sammen til at få spillet. Men det er jo deres eget 

valg.  

 

Dermed er min beretning over året slut og jeg ønsker alle held og lykke med finalerne og en god vinter. 

 

 

Henrik Sørensen 

Seniorformand       

 


