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Som udgangspunkt har det været et fint år for tennisklubben. Der har været afviklet en række 
aktiviteter som har haft til formål, at fastholde og udvikle medlemsaktiviteten i klubben. Sidst men 
ikke mindst, har vi fået et næsten nyt klubhus godt nok på en kedelig baggrund – oversvømmelserne 
i februar måned – men med god indsats fra Keld og Bjerringbro Idrætspark har forsikringen dækket 
de skader der opstod. Klubhuset er nu næsten sat i stand og vil i den kommende uge være helt 
færdigrenoveret.

Sæsonen startede sidste år med generalforsamlingen og standerhejsningen d.25.4. De tennismæssige 
aktiviteter har også i år været i højsædet. Der har været træning af de yngste spillere to gange om 
ugen og træningen har været varetaget af Line og Trine. Det er mit indtryk, at de har skabt et godt 
fundament for at børnene fortsætter med at spille tennis ikke mindst fordi klubben har anvendt Play 
and Stay konceptet der tilpasser spillet til forskellige aldersgrupper. Også i år vil klubben afholde 
et kursus for trænerne og dette koncept. Det finder sted i den kommende uge. Der har været færre 
unge til træning. Denne træning har været varetaget af Søren Friis og undertegnede. Vi oplever at 
der er mange unge der spiller tennis i klubben, men de har ikke tennis som deres primære sport, 
men bruger tennis som en fritidsaktivitet. Der ligger en udfordring for klubben i at inddrage disse 
unge spillere i klubbens træningsaktiviteter. Der blev afviklet en tennissommerskole i slutningen 
af juni måned med 18 deltagende børn. Det var en stor succes og der skal lyde en stor tak til 
henholdsvis Camilla, Line, Søren og Trine for en kompetent afvikling at sommerskolen. Også i år 
vil klubben afvikle en sommerskole dog ikke i DTF regi. Vi håber disse aktiviteter kan være med 
til, at fastholde børnene i klubben og også tiltrække nye medlemmer.

På seniorsiden havde vi igen i år træning af begyndere og let øvede. Flemming Petersen stod for 
denne aktivitet og der var god respons fra deltagerne. Der skal her lyde en tak til Flemming for hans 
indsats. Også i år vil Flemming stå for denne aktivitet. Motionsdouble spillerne havde igen mandag 
aften som deres faste mødetidspunkt. Der er fuld fart på og generelt optaget på alle banerne når 
motionisterne spiller. Det er en aktivitet som er meget vigtig for klubben da vi her kan sluse nye 
spillere ind i klubben. 

På turneringssiden havde klubben tilmeldt to hold i DTF cuppen for to-mands hold. Det var 
spændende at møde nye modstandere – dog var der ingen af de to hold der gik videre til 
finalerne. Klubben deltager ikke i år i denne turnering, men vil forsøge, at etablere kampe med de 
nærliggende klubber.

Klubmesterskaberne blev afviklet efter den model som vi startede for et par år siden med både en 
A og B række hvilket også i år havde tiltrukket mange af klubbens medlemmer. Det blev til mange 
spændende kampe i de forskellige rækker. Klubmestre blev: HS A: Claus Hougaard, HS B: Ulf 
Mariussen  DS: Trine Estrup, HD A: Claus Hougaard og Kresten, HD B:  Ulf Mariussen, Peter 



Mortensen   DD:Trine Estrup, Line.

Bestyrelsen afholdte en række bestyrelsesmøder I det forgangne år. Referaterne fra disse møder 
kan ses på klubbens hjemmeside. Der skal herfra lyde en tak til bestyrelsen for arbejdet i det 
forløbne år. Ib i arbejdet med banerne og den generelle vedligeholdelse, Sebastian i arbejdet med 
medlemsregistreringen og økonomien, Franco i arbejdet med banerne og de sociale aktiviteter og 
John i arbejdet som webmaster med god hjælp fra Jan. Tak for indsatsen.

Klubbens økonomi er bæredygtig, men kan på den anden side heller ikke tåle, at vi får færre 
medlemmer, så vi bør arbejde på, at konsolidere og udvide klubbens medlemsantal. Dette bliver en 
af den nye bestyrelses opgaver i det kommende år.

Men når vi kan starte sæsonen i strålende solskin som idag lover det godt for den kommende sæson.

 

 


