
Årsberetning	  2015	  

I	  starten	  af	  2014	  afholdt	  vi	  et	  minitennisstævne	  Andelskassen	  Cup	  stævne	  som	  forløb	  vældig	  fint.	  
Stævnet	  blev	  arrangeret	  og	  afviklet	  af	  Brian	  Lund,	  Kenneth	  Jensen	  og	  Poul	  Pedersen.	  

Derefter	  fulgte	  generalforsamlingen,	  hvor	  Brian	  Lund	  og	  Kenneth	  Jensen	  ikke	  genopstillede.	  
Både	  Brian	  og	  Kenneth	  har	  lavet	  et	  kæmpearbejde	  for	  Ringe	  Tennisklub	  i	  bestyrelsen,	  som	  vi	  kun	  
kan	  sige	  dem	  stor	  tak	  for.	  Heldigvis	  fortsætter	  Brian	  Lund	  sit	  arbejde	  med	  træningen	  af	  juniorerne.	  Til	  de	  
ledige	  poster	  stillede	  	  Kenneth	  Bertelsen	  og	  Annette	  Vestergaard	  Hansen	  op	  og	  blev	  indvalgt.	  Det	  er	  godt	  
med	  friske	  kræfter	  i	  bestyrelsen.	  

Baneklargøringen	  forløb	  som	  sædvanlig	  meget	  fint.	  Vi	  kunne	  gå	  i	  gang	  allerede	  midt	  i	  april	  og	  takket	  være	  
Kurt	  Johansens	  planlægning,	  bestilling	  af	  grus	  og	  reservering	  af	  tromle,	  container	  og	  med	  aktive	  
medlemmers	  hjælp	  gik	  ordningen	  af	  baner	  perfekt.	  	  

Allerede	  weekenden	  efter	  blev	  banerne	  testet,	  da	  FTU	  afholdt	  trænerseminar	  og	  inspirationsmøde	  på	  
anlægget.	  Banerne	  holdt	  til	  det!	  

1.maj	  deltog	  vi	  i	  Tennissportens	  dag	  og	  havde	  standerhejsning.	  Trods	  Gitte	  Jensteds	  ihærdige	  reklame	  gav	  
det	  desværre	  ikke	  nye	  medlemmer.	  

Årets	  store	  begivenhed	  var	  markeringen	  af	  Ringe	  Tennisklubs	  100	  års	  jubilæum.	  Vi	  var	  heldige	  med	  dejligt	  
vejr	  og	  der	  var	  stor	  opbakning	  fra	  medlemmer	  og	  udefra	  kommende	  gæster.	  Adskillige	  tidligere	  formænd	  
for	  klubben	  deltog	  og	  sønnen	  til	  klubbens	  stifter	  var	  kommet	  hele	  vejen	  fra	  Kbh.	  med	  familie.	  

Der	  var	  en	  fantastisk	  god	  stemning	  og	  det	  var	  dejligt	  at	  se	  så	  meget	  liv	  på	  anlægget	  og	  arrangementet	  
sluttede	  først	  langt	  ud	  på	  aftenen.	  Klubben	  kan	  kun	  være	  tilfreds	  med	  denne	  fejring.	  

I	  løbet	  af	  vinteren	  havde	  Jørgen	  Hansen,	  Povl	  Henningsen	  ,Poul	  Pedersen	  og	  undertegnede	  arbejdet	  hårdt	  
med	  at	  lave	  et	  Jubilæumsskrift.	  Vi	  synes	  selv	  at	  indholdet	  er	  blevet	  godt	  og	  med	  professionel	  hjælp	  fra	  
Stefan	  Mark	  Pedersen	  er	  det	  blevet	  et	  rigtig	  flot	  og	  indbydende	  skrift	  at	  få	  i	  hånden.	  Vi	  har	  nu	  et	  lager	  af	  
dem,	  så	  kommende	  medlemmer	  kan	  få	  udleveret	  et	  mange	  år	  frem.	  

Naturligvis	  skulle	  vi	  også	  afholde	  en	  Jubilæums	  Cup	  med	  præmier	  fra	  Andelskassen	  Fyn,	  Ringe	  afdeling.	  Det	  
blev	  et	  meget	  vellykket	  stævne	  med	  deltagere	  fra	  hele	  landet	  af	  dygtige	  juniorspillere	  og	  Kenneth	  Jensen	  
stod	  som	  stævneleder.	  	  

	  Kenneth	  Jensen	  var	  også	  primus	  motor	  i	  afvikling	  af	  Skoletennis	  hvor	  Friskolens	  elever	  havde	  en	  fornøjelig	  
dag	  på	  anlægget	  og	  fik	  prøvet	  kræfter	  med	  den	  dejlige	  sport.	  Desværre	  meldte	  Nordagerskolen	  fra	  grundet	  
arbejdspres	  for	  lærerne.	  	  Vi	  ville	  meget	  gerne	  have	  kontakt	  til	  Nordager	  også	  og	  Annette	  Vestergaard	  har	  
arbejdet	  hårdt	  for	  at	  få	  etableret	  kontakter,	  men	  dette	  år	  1	  af	  skolereformen	  har	  ikke	  været	  det	  bedste	  år	  
at	  mobilisere	  interesserede	  lærere	  i.	  

Annette	  Vestergaard	  og	  Gitte	  Jensted	  arrangerede	  sammen	  med	  Brian	  Lund	  pizzatennis	  for	  vores	  egne	  
juniorer	  og	  der	  er	  stor	  opbakning	  hos	  forældre	  og	  børn	  til	  dette	  arrangement.	  Det	  er	  dejligt	  med	  det	  liv	  på	  
banerne	  kombineret	  med	  hyggeligt	  socialt	  samvær.	  

I	  år	  prøvede	  vi	  at	  flytte	  Tennissommerskolen	  til	  uge	  31	  i	  håb	  om	  at	  de	  børn,	  der	  gerne	  ville	  på	  både	  tennis	  
og	  fodboldskole	  ville	  melde	  sig	  i	  stort	  tal.	  Desværre	  viste	  det	  sig,	  at	  den	  lå	  for	  tidligt.	  Mange	  forældre	  var	  
endnu	  ikke	  kommet	  hjem	  fra	  ferie	  og	  vi	  blev	  derfor	  nødt	  til	  at	  aflyse	  på	  grund	  af	  for	  få	  deltagere.	  I	  år	  vender	  
vi	  tilbage	  til	  uge	  32	  sidste	  uge	  af	  skolernes	  ferie	  og	  håber	  at	  vi	  igen	  kan	  få	  sommerskole.	  

I	  august	  blev	  der	  vanen	  tro	  afholdt	  FM	  for	  veteraner	  på	  anlægget.	  Annette	  Andersen	  og	  Povl	  Henningsen	  
sørgede	  som	  sædvanlig	  for	  forplejning	  til	  alles	  store	  tilfredshed.	  I	  ugen	  op	  til	  stævnet	  havde	  Povl	  og	  Annette	  
også	  traditionen	  tro	  puslet	  om	  anlægget	  og	  bragt	  det	  i	  perfekt	  stand	  til	  turneringen.	  

Men	  ak	  forandringens	  vinde	  blæser	  og	  FTU	  har	  bestemt,	  at	  turneringen	  skal	  flyttes	  til	  sidste	  weekend	  i	  juni	  
men	  stadig	  i	  Ringe	  og	  Annette	  og	  Povl	  stopper	  med	  at	  sælge	  mad	  og	  drikkevarer	  til	  turneringen.	  Vi	  håber	  
andre	  vil	  tage	  denne	  opgave	  på	  sig.	  

For	  første	  gang	  fik	  vi	  stablet	  et	  sponsorstævne	  på	  benene	  takket	  være	  Gitte	  Jensted	  og	  Annette	  
Vestergaards	  ihærdige	  indsats.	  Fantasien	  udviklede	  sig	  så	  der	  kunne	  scores	  point	  på	  forskellige	  måder	  og	  
med	  forskellige	  teknikker.	  Kenneth	  Bertelsen	  snedkererede	  en	  flot	  bold-‐mål	  skive,	  der	  udfordrede	  de	  



deltagende	  juniorer.	  	  Klubben	  tjente	  gode	  penge	  til	  juniorarbejdet	  på	  denne	  sjove	  og	  kreative	  måde	  og	  vi	  
forventer	  at	  gentage	  arrangementet	  i	  kommende	  sæson.	  

I	  september	  havde	  vi	  klubturneringen,	  som	  havde	  en	  udmærket	  deltagelse	  og	  hvor	  der	  som	  sædvanligt	  blev	  
kæmpet	  på	  livet	  løs	  og	  hvor	  vi	  igen	  i	  år	  også	  have	  en	  ”alle	  mod	  alle”	  doubleturnering	  ledet	  af	  Poul	  P	  og	  Ove	  
Nielsen.	  	  

Dagen	  afsluttedes	  med	  en	  fornøjelig	  fællesspisning	  i	  klubhuset,	  hvor	  vingaverne	  fra	  jubilæet	  kom	  til	  deres	  
ret!	  

Inden	  udendørssæsonen	  sluttede	  var	  der	  Tenniscamp	  med	  spil,	  leg	  og	  overnatning	  Campen	  stod	  Brian	  Lund	  
,Annette	  Vestergaard	  og	  det	  nyoprettede	  juniorudvalg	  for.	  Alle	  børn	  og	  voksne	  var	  meget	  tilfredse	  med	  
arrangementet.	  

Banelukningen	  	  gik	  udmærket	  og	  vi	  havde	  rimeligt	  vejr	  til	  det.	  

Minitennissæsonen	  var	  på	  det	  tidspunkt	  godt	  i	  gang.	  Deltager	  tallet	  er	  rimeligt	  for	  juniorer	  men	  for	  
seniorerne	  kunne	  det	  være	  bedre.	  Matie,	  Yllka	  og	  Anna	  har	  gjort	  et	  godt	  stykke	  arbejde	  som	  trænere	  for	  
juniorerne	  og	  har	  fået	  dem	  godt	  i	  gang	  med	  minitennis	  og	  på	  det	  sidste	  også	  med	  at	  komme	  til	  turneringer.	  

I	  gymnasiehallen	  har	  vi	  tre	  hold	  der	  spiller	  på	  stor	  bane.	  

	  I	  det	  daglige	  ude	  og	  inde	  er	  vores	  vigtigste	  opgave	  at	  få	  træningen	  af	  juniorer	  til	  at	  fungere.	  Det	  lykkes	  kun	  
fordi	  vi	  har	  dygtige	  og	  engagerede	  trænere	  i	  Brian	  Lund	  som	  cheftræner	  og	  med	  Matie,	  Yllka	  og	  Anna	  som	  
hjælpetrænere.	  De	  gør	  et	  stort	  arbejde	  for	  klubben	  og	  deres	  indsats	  er	  uundværlig.	  

Klubaftenerne	  om	  tirsdagen	  som	  ledes	  af	  Poul	  Pedersen	  og	  Ove	  Nielsen	  er	  også	  central	  for	  klubben.	  Der	  er	  
god	  tilslutning	  og	  højt	  humør	  til	  disse	  aftener.	  

Holdturneringen	  blev	  ændret	  sidste	  år,	  så	  juniorene	  kun	  spiller	  på	  tomandshold.	  Vi	  havde	  et	  u-‐10,	  u-‐12	  
drenge	  og	  pige	  hold	  og	  u-‐14	  hold	  og	  klubben	  sætter	  pris	  på	  at	  forældre	  går	  ind	  som	  holdledere	  og	  laver	  et	  
godt	  arbejde.	  Kurt	  Johansen,	  Anette	  Vestergaard,	  Erik	  Hviid	  og	  Morten	  Storm	  har	  i	  2014	  påtaget	  sig	  denne	  
opgave.	  

På	  seniorområdet	  	  udgjorde	  Morten	  Storm,	  Kenneth	  Bertelsen	  og	  Niels	  Nyboe	  et	  stærkt	  hold	  i	  FTU	  
turneringen	  	  og	  blev	  nummer	  2.	  

Veteranholdet	  under	  ledelse	  af	  Annette	  Andersen	  klarede	  sig	  pænt	  i	  Fynsserien	  .	  Vel	  er	  
gennemsnitsalderen	  høj	  på	  holdet,	  men	  det	  er	  kampgejsten	  også.	  

Vi	  har	  derudover	  nogle	  dygtige	  juniorspillere,	  der	  stiller	  op	  i	  individuelle	  turneringer	  og	  har	  opnået	  gode	  
resultater.	  Vi	  glæder	  os	  til	  også	  at	  følge	  dem	  i	  år.	  

Klubhuset	  har	  i	  efteråret	  fået	  nogle	  forbedringer,	  der	  gør	  det	  meget	  lysere	  indvendigt	  .	  Ove	  Nielsen	  og	  
Kenneth	  Bertelsen	  har	  været	  initiativtagere	  på	  dette	  område	  og	  lagt	  en	  del	  timers	  arbejde	  i	  klubhuset.	  

Vi	  har	  arbejdet	  videre	  med	  planerne	  om	  kørestolstennis.	  Adskillige	  fonde	  er	  søgt	  og	  vi	  har	  fået	  positivt	  svar	  
fra	  et	  par.	  Vi	  forventer	  at	  kunne	  begynde	  arbejdet	  med	  anlægget	  i	  2015.	  Brian	  Lund	  og	  Kurt	  Johansen	  har	  
hentet	  sportskørestole	  i	  Rødovre,	  så	  vi	  nu	  har	  to	  i	  klubben.	  	  

Vores	  kasserer	  Ove	  Nielsen	  har	  igen	  i	  år	  sørget	  for	  omhyggelig	  behandling	  af	  regnskaberne.	  Men	  selv	  en	  
ekspert	  kan	  ikke	  hindre	  at	  medlemsnedgangen	  sætter	  sine	  spor	  i	  tallene.	  Vi	  havde	  desværre	  en	  mærkbar	  
nedgang	  og	  har	  derfor	  ikke	  været	  i	  stand	  til	  i	  år	  at	  henlægge	  penge	  til	  en	  kommende	  renovering	  af	  banerne.	  

Denne	  udvikling	  skal	  vi	  gerne	  have	  vendt	  og	  det	  bliver	  udfordringen	  i	  2015!	  

Således	  forløb	  tennisåret	  2014	  i	  Ringe	  Tennisklub.	  

	  

Peter	  Keller,	  Formand	  

	  


