
22.09. 2012 - 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 

opnået. 

 

Vi begyndte sæsonen med et helt nyt banebooking system, og det er min opfattelse at medlemmerne har taget det til sig 

uden de store problemer. Systemet har gjort det meget lettere for os i bestyrelsen at udsende informationer og oprette 

events og andet der kræver medlemstilmeldinger. Især har systemet lettet arbejdsbyrden for vores kasserer idet alle 

indbetalinger nu bogføres helt automatisk på rette konti.   

 

Vi begyndte også året med at åbne op for, at alle medlemmer kan reservere 2 banetimer i stedet for kun én som tidligere. 

Det er min opfattelse at det har været en succes og ikke skabt problemer af nogen art.  

 

   

Torsdags Mix har i år fået helt nyt liv. Rigtig mange deltager hver torsdag og også en del nye medlemmer har fundet til. 

Stor tak til Lotte Bjarnholt, som igen i år har været trofast (og til tider meget håndfast) tovholder på torsdags-mix. 

Personligt håber jeg hun vil påtage sig opgaven igen i næste sæson, men jeg er også sikker på, at hun gerne giver 

stafetten videre, hvis andre har lyst. 

 

Team Turneringen. En fornøjelig fredagsaktivitet for alle typer spillere. Også i år havde turneringen fuldt hus med 32 

deltagere, og det må vel siges at være rigtig flot. Der er blevet spillet meget god bold og mange middage er endt tem-

melig sent. Temmelig uretfærdigt var jeg ikke selv en del af finalen, hvor det blev hold D der til sidst løb med mester-

skabet. Tillykke til Tina Kentorp, Kirsa, Lone Kyed, Peter Sparholt, Kenni, Steen og Bela.  

 

Klubbens Golden Age mødes hver onsdag formiddag til morgenbrød, gammel dansk og en pilsner eller 2.  

20-25 deltagere hver gang. Det er fandeme stort !!  Stor tak til tovholderne Ole & Anne Jensen for indsatsen. 

 

Senior træning. At klubben udbyder seniortræning er der ikke noget unikt i. Det gør de fleste tennisklubber, men at alle 

medlemsgrupper kan få træning uden at binde sig for et helt forløb og bestemte antal dage, det er unikt. Og især for ny-

begyndere er det guld værd. Zsombor, vores fuldtidstræner, har haft mange forbi sig i år, men har stiller gerne op for 

endnu flere. Så, book jer på når der er træning eller køb ham af klubben i en times tid engang i mellem.    

 

Den årlige klubrejse, er vel nu blevet en fast tradition. I år var vi alt i alt 61 deltagere på tur til Tyrkiet. Efter min egen 

mening var dette den bedste tur, vi har indtil nu har haft.  

Både vejret, hotellet, maden og vores trænere var unikke, så der bliver noget at leve op til, når vi tager af sted igen til 

april. 

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

sociale sammenhold her i klubben får en helt anden dimension, når man er sammen om en sådan oplevelse og lærer 

hinanden at kende på kryds og tværs.  

 

Holdkampe: 

Der har de senest år været øget interesse for at spille holdkampe mod andre klubber. Det er hyggeligt og man får man 

prøvet sig selv af sammen med andre.  

 

Men det er bestemt ikke gratis for klubberne at deltage. Faktisk koster det omkring 15.000,- at lege med.    

Vi indførte derfor fra sæson opstart en deltagerbetaling for alle der ønsker at være med. Til gengæld fik alle så mulighed 

for at deltage i 6 gange 1½ times træning sammen med sit hold. 

 

Vi endte ud med omkring 40 tilmeldinger eller en ¼ af klubbens seniorer og kunne stille op i turneringen med ikke min-

dre end 5 hold. Det er da imponerende. 

 

De enkelte hold har klaret sig rigtig flot igennem sæsonen. Nogle hold rykker op, andre forbliver i deres række og ingen 

af dem rykker ned ! Lidt vildt syntes jeg. 

 

Særligt skal nævnes det nyetablerede 1. hold, for de har bare været helt suveræne i gennem hele sæsonen. De har spillet 

24 kampe og vundet de 20. Så en sten sikker 1. plads i puljen og oprykning til Sjællandsserien næste år. 

 

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

tilmeldingsmail, og så kan man bare melde sig og bliver så ind 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. 

 

Så vil jeg lige nævne et nyt tiltag, der har været i denne sæson. 

Det startede egentlig med at Flemming Breum og John Gædicke en dag spurgte, om de ikke måtte prøve at puste liv i en 

gammel kending. Ranglisten. Og de ville gerne selv stå for alt arbejdet med at opdatere og vedligeholde den !! Ret fedt 



ikk ? Jeg ved det har været en succes, men jeg vil overlade det til Flemming Breum at fortælle om det. Det gør han, når 

vi når punktet ”eventuel” i dagsordenen. 

 

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

Der har i år været i alt 120 tilmeldinger til klubmesterskaberne og dermed har der været programsat 126 kampe. 

Undertegnede bruger en del ressourcer på at lave tilmeldingsskemaer, oprette rækker og puljer, lave spilleplaner og 

besvare mails med alle mulige spørgsmål. 

 

Og så er det bare så ærgerligt at konstatere: 

At af de planlagte 126 kampe, så blev de 50 af dem slet ikke spillet. Det svarer til 40% !! Og der har i år faktisk været 

2½ måned til at få kampene afviklet. 

 

Jeg tror tiden er inde til, at konceptet klubmesterskaberne skal ændres. Måske skal kampene afvikles henover nogle få 

weekender eller måske noget helt andet. Jeg véd det ikke, men det må nogle se på til foråret. Jeg vil bare gerne appellere 

til, at man af respekt for andre, kun tilmelder sig noget, hvis man også vil gøre en indsats for at fuldføre det.  

 

Til sidst vil jeg lige rette en stor tak til Luffe og Øffes far – Birger, som 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 er præsenta-

belt ud, til glæde for både medlemmer og gæster. 

  

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

 

Henrik Sørensen 

Seniorformand       

 


