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Ringe Tennisklub  kan igen i år se tibage på en rigtig god sæson. Der er stadig  fremgang i medlemstallet og 

aktiviteten på banerne har været  meget stor. 

 Sportsligt har klubben klaret sig særdeles fint og Seniorholdet har igen spillet sig op i Fynsserien. Det samme 

har Veteranholdet. I kommende sæson har vi altså to voksen hold i Fynssserien. 

Vores  u- 10 og u-12 hold  klarede sig også pænt  og klubben vil gerne takke holdlederne for indsatsen . 

Økonomisk  har kommunen skåret ned på  tilskuddene og  har standset køb af grus til klubben.  Vi måtte derfor 

lave kontingentstigninger  og  takket være dem og ikke mindst takket  vores fantastiske kasserer Ove Nielsen,  

der professionel t  styrer regnskaberne og  kommer med  konstruktive forslag  til klubbens dispositioner,  har  

klubben  en fornuftig og  solid økonomi. 

Klubben kommer  ikke udenom at vi i  fremtiden må oparbejde et større overskud  hvert år for at kunne 

foretage henlæggelser med henblik på en gradvis omlægning af banerne.  Grusbanerne har en begrænset 

holdbarhed,   idet underlaget og drænforholdene trykkes sammen  over tid.  Om nogle år skulle vi gerne være i 

stand til at starte med omlægning af bane 3. 

I år må vi også bruge et stort beløb på at udskifte lysarmaturerne, der er blevet utidssvarende og defekte.  

Financieringen foregår i et samarbejde med kommunen. 

Ringe tennisklub startede  med baneklargøring midt i April måned.  For første gang skulle klubben selv købe grus 

og valget faldt på  bigbags. Dette viste sig at fungere udmærket og klargøringen forløb planmæssigt og effektivt 

under Povl Henningsens kyndige ledelse  og store arbejdsindsats. Trofaste medlemmer mødte op i passende 

antal og bidrog med et par timers arbejde.Men Povl H . var der alle 3 dage fra morgen til aften. 

25 april kunne vi holde Standerhejsning og Åbent hus arrangement og hermed var sæsonen i gang. 

I forårssæsonen lejede vi nogle baner ud i et par weekender til FTU og DGI til trænerkurser. Vi er glade for 

interessen for vores anlæg og lægger gerne baner til. 

Klubaftenerne  som Poul Pedersen arrangerede  og stod for , blev en kæmpesucces med meget stor 

medlemsakitiviet. Nogle aftener stod folk i kø for at komme til at spille og i kommende sæson  tager vi en ekstra  

bane i brug for at dække behovet.  De kræfter  Poul bruger på  disse aftener  er uvurderlige, da  motionisterne 

her  får mulighed for at finde nye makkere og nye medlemmer mulighed for at  komme ind i klubben. 

De nye medlemmer  har fået en god indgang i klubben takket være de  gode trænere Rasmus Kaas og Kenneth 

Jensen.  I kommende sæson  har Kenneth påtaget sig  arbejdet igen og vi flytter træningen til tirsdage 18.00-

19.00 for at frigøre en bane til klubaften . 

Juniortræningen har Brian Lund gjort et kæmpe arbejde med at organisere og sammen med gode trænere som 

Frederik Lindgreen, Kirstine Jensen, Mattie Juelskjær og Anders Mørch har Brian skabt en entusiasme  og  energi 

i juniortræningen, der da også har skabt stor tennismæssig fremgang for adskillige juniorer og et godt socialt 

sammenhold  mellem ungdomsspillerne. 

Brian har endvidere arrangeret Pizzatennis, klubdage  og stået for stævner såvel indendørs som udendørs.  Disse 

initiativer skaber liv i klubben  og  samler børnene og deres forældre  om tennis. 
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Sommerskolen havde det største antal deltagere  nogensinde. Vi havde en god træner  fra  DTF og klubbens 

egne hjælpetrænere gjorde igen et godt stykke arbejde så sommerskolen blev en succes.  Det er ikke fordi  

skolen giver klubben så mange nye medlemmer, men dem der deltager får en god tennisoplevelse. 

FM for Veteraner  blev igen afviklet i Ringe Tennisklub.  Jørgen Hansen er turneringsleder til alles tilfredshed. 

Povl Henningsen og Annette Andersen sørger for udsøgt forplejning.  

Klubmesterskaberne  forløb som de plejer. Mange fine kampe  og  stor forældreopbakning til juniorkampene. 

Grillaftenen der afsluttede finaledagen havde pæn tilslutning, men dog med  plads til yderligere deltagelse. 

Det bliver sværere og sværere at samle folk til den slags sociale aktiviteter . De fleste af vores medlemmer har 

det fint med  kun at komme og spille. Det må vi nok bare acceptere, at tiden ikke længere  er til det store sociale 

klubliv. 

Desværre har det heller ikke været muligt  at finde en, der ville indtræde i bestyrelsen og vi mangler således 

stadig et bestyrelsesmedlem. Vi håber meget at en forældre kunne have lyst til at hjælpe med arbejdet i 

bestyrelsen  i denne sæson. 

Til gengæld har en håndfuld af klubbens medlemmer gjort en stor indsats med give klubhuset en tiltrængt  gang 

maling. Bestyrelsen  er meget glad for,  at vi kan trække på folk til konkrete arbejdsopgaver. 

Poul H. og Kenneth har knoklet med at beskære hegnet rundt om anlægget , så der nu ikke er nogen 

undskyldninger for ikke at hente vildfarne bolde. 

Kenneth Jensen har igen i år brugt meget energi  på klubben. Det er svært at nævne det hele, men nogle 

hovedpunkter var  indsatsen med Skoletennis  i Nordagerskolen og Friskolen. I samarbejde med DTF  fik 

Kenneth gjort mange skolebørn interesserede i tennis og projektet blev afviklet med et kæmpestævne på 

klubbens anlæg med deltagelse af  ca 75  børn. 

Endvidere har Kenneth kæmpet for at skabe vinter indendørsspillemuligheder. Mange timer er gået med møder  

bl.a om Lethalsprojektet, som vi dog måtte droppe. 

Heldigvis blev Svendborg tennishal genetableret og klubben har fået et fortrinligt samarbejde med Svendborg 

og VesterSkerninge tennisklubber om et Syd/midtfynsk hold og om ungdomstræning. 

Derudover  har Brian Lund trænet udvalgte juniorer  i Gymnasiehallen om mandagen  og  Frederik Lindgreen og 

hjælpetrænere har stået for minitennis i Efterskolens Hal på torsdage. Vi har således holdt godt gang i  tennis for 

juniorer i vinterhalvåret. Det er særdeles vigtigt, dels for at holde teknikken ved lige, men også for at fastholde 

spillerne i klubben. 

Desværre  har vi i år måttet konstatere at de voksne har svigtet minitennis. Hvor banerne tidligere var godt 

optagede, har kun  en lille trofast skare spillet i år. Vi håber  det kun var tilfældigheder  der var skyld i det og at  

vi  til næste vinter  igen kan få godt gang i minitennis for voksne.  

Til sidst vil jeg gerne benytte årsberetningen til at takke klubbens ældste,  men stadig  velspillende  Jørgen Bau 

Mortensen,  der stadig spiller inden for top 100 ( i RTIK Herrer). .Jørgen Bau påtager sig  år efter år  den krævende 

opgave  som dirigent ved generalforsamlingerne og løser det vanskelige job på forbilledlig vis. 
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