
2014 - Seniorudvalgets beretning: 

 

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

Og hvad har vi lige opnået.   

 

2014 har på mange måder været et lidt anderledes tennis år. Medlemmerne bruger tennis klubben på en ny måde. 

Tidligere har der været stor tilslutning til alle arrangementer og det sociale har været omdrejningspunkt.  

Nu oplever vi vigende tilslutning til stort set alt hvad der udbydes.   

   

Torsdags Mix hvor man bar kan droppe ind og spille med dem der kommer, har haft en del frafald af ”den gamle 

garde”. Til alt held har nogle af klubbens nye medlemmer benyttet torsdagene til at spille og lære andre at kende.  

Stor tak til Rossana som har taget ansvar og sørget for at holde turneringen kørende.. 

 

Team Turneringen. En fornøjelig fredagsaktivitet for alle typer spillere. Turneringen plejer at have omkring 30 

deltagere svarende til 4 hold. I år har der vel været det halve.  

 

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 tovholderen Jytte som overtog ansvaret og koordine-

ringen efter at Ole Jensen 

 

Den årlige klubrejse. Det er bare en god måde at starte sæsonen på og er egentlig nu en tradition. Igen en god tur, men 

desværre et hotel hvor Russerne havde magten. Der skal vi så ikke hen igen 

 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 i år været en yderst begrænset tilslutning for at spille holdkampe mod andre klubber. Vi har med lodder og 

trisser kunnet deltage med 3 hold. Grd. afbud undervejs i turneringen er 2 af holdene desværre blevet scratchet af SLTU 

så de resultater holdene opnåede tælle ikke.  

 

Ranglisten:  

 

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

 

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 præsentabelt 

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. 
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