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Stenløse Tennisklub

BERETNING FOR ÅRET 2016/17

De seneste år har vi på Generalforsamlingen kunnet melde om en tilbagegang i medlemstallet.
Sidste år var vi 149 medlemmer mod 156 året før. For første gang i flere år kan vi nu melde om
en medlemsfremgang. Ved udgangen af 2016 havde vi i alt 162 medlemmer. Altså en fremgang
på 13 medlemmer. Der er kommet flere juniorer til, men den bedste nyhed er måske, at der er
sket en stigning i midtergruppen, 25 - 59 år.
Vi har nu 33 juniorer (< 18) og i alt 129 seniorer. (76+53 grønne).

SENIORUDVALGET
På GF 2016 fik vi genbesat posten som formand for seniorudvalget, som havde været vakant
gennem et år. Hanne har det seneste år varetaget denne post. Det har bl.a. betydet, at der er
kommet styr på vores holdspil, og at træningen for holdspillere, er blevet sat i faste rammer.
Holdturnering
Vi deltog i 2016 med 4 hold i Sjællands Tennisunions turnering. Veteran 40+ blev nummer 5 ud
af 6 hold og Golden Age blev nummer 2 i deres pulje også med 6 hold. Motionist 1 vandt deres
pulje som bestod af 9 hold, en flot præstation, men tabte 2-4 i det følgende puljespil. Motionist 2
blev nummer 3 i deres pulje som bestod af 8 hold.
Holdkaptajnerne har igen gjort et kæmpearbejde, da der kun lige er nok faste spillere. Så vi er
meget sårbare ved skader og andre afbud. Det vil være dejligt at få flere spillere til at melde sig
til turneringerne, da vi ellers bliver nødt til at trække mindst et af holdene fra turneringen i
fremtiden. (Golden Age?).
Vi indførte koordineret træning om onsdagen på tværs af holdene. Der var god tilslutning og
deltagerne fik spillet i nye konstellationer, hvilket også styrker det sociale liv i klubben. Vi vil
fortsætte med at arrangere denne træningsform i 2017.
Vi har tilmeldt de samme hold til turnering i 2016-sæsonen?(Tjek med Hanne)

Indendørsturnering
I vintersæsonen har Motionist 1 deltaget i indendørsturneringen, hvor de vandt puljen. Der
spilles finaler den 18/3.
Golden Age holdet har ligeledes deltaget i intern turnering, men der har været problemer med at
stille hold. Vi måtte aflyse to ud af de fem kampe, som var planlagt.
Klubturnering
Efter sommerferien afholdt vi intern klubturnering, som desværre atter havde meget få
deltagere, kun 5 damer og 9 herrer. Alle rækker blev dog afviklet, og klubmester fundet, men
det gav kun i alt 14 kampe. Deltagerne var glade for at få spillet nogle kampe, men det er
ærgerligt, at det er så få, der melder sig.
Minitennisturnering: I år forsøger vi os med en minitennisturnering for klubbens
seniormedlemmer. Det bliver den 19.3. - altså næste søndag. Vi håber på stort fremmøde.

Åbent Hus-arrangementer
Vi har fastholdt vores Åbent Hus-arrangementer hver onsdag formiddag i udendørssæsonen.
Så vidt jeg er orienteret, er der stort set fyldt op på alle baner ved disse onsdags-arrangementer.
I sommerferieperioden havde vi igen arrangeret den efterhånden traditionsrige serie med
grilltennis, og der var som sædvanligt god tilslutning. Den tradition vil vi fortsætte.
JUNIORER
Starten af udendørs sæsonen 2016 begyndte med faldende medlemstal blandt juniorerne og vi
var derfor nødsaget til at reducere udbuddet af træningstimer.
I forsøg på at tiltrække nye medlemmer indgik vi et samarbejde med Ølstykke Tennisklub via
DGI om at tilbyde KidzTen på udvalgte søndage i løbet af foråret. Koncepten gav mulighed for,
at børn i alle aldre sammen med deres forældre blev indviet i tennissporten. Træningen blev
skiftevis afholdt på vores anlæg i Søsum og hos Ølstykke Tennisklub. Fremmødet var stort og
de efterfølgende tilbagemeldinger via spørgeskemaer fra forældrene var meget positive og stor
ros til trænerstaben fra de 2 klubber.
Samlet set medførte KidzTen en række nye medlemmer, hvor det dog uheldigvis endte med
kun få nye medlemmer til Stenløse Tennisklub, mens hovedparten meldte sig ind i Ølstykke
Tennisklub pga. geografiske forhold.

I lighed med tidligere havde vi besluttet os for at afholde Tennisskole i slutningen af børnenes
sommerferie. Det gik meget trægt med tilmeldingerne, men i sidste ende lykkedes det dog at
komme op på 12 tilmeldte børn, hvorefter vi fik grønt lys fra Egedal kommune og dermed
økonomiske støtte derfra.
Vi var heldige med vejret, og arrangementet blev igen en stor succes. Vi afsluttede om
søndagen, hvor forældrene kunne deltage i spillet sammen med børnene. Der var stort
fremmøde af forældre denne søndag.
Bestyrelsen besluttede at give et godt tilbud til deltagerne og deres forældre. Vi tilbød bl.a. at
man kunne spille gratis resten af året mod at man meldte sig ind og allerede nu betalte
kontingent for udendørs sæsonen 2017. Tilbuddet blev rigtig godt modtaget, og klubben fik en
tilgang af nye medlemmer – ikke kun juniorer, men også forældre og altså seniormedlemmer.
Vi er ikke i tvivl om, at afholdelse af en Tennisskole, er en god mulighed for at skaffe nye
medlemmer, både juniorer som seniorer. Forældrene får lyst til at prøve kræfter med
tennissporten, og her kan tilbyde dem begyndertræning både til helt nybegyndere og til dem,
der har spillet lidt før.
Efter Tennisskolen vendte udviklingen på juniortræningen. Der kom flere og flere børn til
træning mandag, onsdag og lørdag. Vi var da nødt til igen at øge udbuddet af træningstimer, så
vi kom tilbage til det tidligere niveau.
Udendørs sæsonen sluttede med, at antallet af juniorer var steget til 33 medlemmer mod
tidligere 20 juniormedlemmer. Vi fik faktisk 23 nye juniormedlemmer i 2016. Der var 10, der
meldte sig ud.
Indendørs minitennis på Lærkeskolen om lørdagen fra kl. 10-13 har fået en fantastisk start. Vi
har set en række nye ansigter til træningen. I øjeblikket er vi oppe på 23 børn, der er tilmeldt
lørdagstræningen indtil 30/4 2017, så det lover godt for den kommende udendørs sæson.
Som følge af den store interesse til lørdagstræningen har bestyrelsen besluttet, at følge
trænernes opfordring til, at der for første gang i flere år tilmeldes 2 juniorhold (U/10 + U/14) til
SLTU’s udendørsturnering i 2017. Trænerne har vurderet, at børnene både spillemæssigt og
mentalt er klar til at prøve kræfter mod spillere fra andre klubber. Det bliver spændende at følge
børnene til de kommende turneringskampe.
En stor tak til trænerstaben bestående af Fernando, Martin og Filia, der altid møder op med
den helt rette indstilling til træningstimerne og forstår at aktivere børnene på en god måde, så vi
fastholder deres interesse for tennissporten.
Sammenfattende kan man sige, at sæsonen startede udfordrende med svagt faldende
medlemstal, men momentum er virkelig vendt til det positive og både trænerne og bestyrelsen
vil gøre vores til, at den positive tendens fortsætter.

TRÆNING
Der er som sædvanligt træning 3 gange om ugen for juniorer. Mandag, onsdag og lørdag.
Seniortræning om onsdagen med en ekstern træner. Træningen her er forbeholdt medlemmer,
der spiller på et af vores turneringshold. Som nævnt under Seniorudvalget er der kommet bedre
struktur på denne onsdagstræning, og det har betydet, at fremmødet til træningen har været
rigtig tilfredsstillende.
Vi havde i udendørssæsonen også vores voksentræning for nybegyndere med Birger
Christiansen som træner, ligesom vi igen har haft træningstilbud for ikke-medlemmer,
Voksenintroduktion, som vi stadig finder er en glimrende måde, at få voksne til at spille tennis.
Begge træningstilbud fortsætter i den kommende sæson.
Næstformand / bane-haludvalg.
Samarbejdet med kommunen (Poul), som står for vedligeholdelsen af banerne / anlægget har
fungeret upåklageligt. Banerne blev istandgjort til den aftalte tid, og anlægget er passet fint i
sæsonens løb.
I starten af sæsonen har vi haft problemer med vandingsanlægget, som løb over. Det skyldes,
at systemet har været lukket ned, og derfor kan nogle dele sætte sig fast, når det startes op på
ny. Vi forestiller os, at det nok vil ske igen den kommende sæson. Så vidt vi er orienteret, bliver
der ikke anskaffet nye vandbeholdere.
Vandingsanlægget på banerne må man ikke stille på, selvom man måske synes, at de vander
forkert. Vi tager gerne kontakt til Poul, hvis man kommer ud for, at de ikke vander korrekt.
Indstillingen er også påvirket af vinden. Vi opfordrer til at man bruger slangerne på banerne,
hvis det faste anlæg ikke er tilstrækkeligt.
Klubhuset
I brugerbestyrelsen sidder tre medlemmer fra vores bestyrelse, og der har været afholdt tre
møder i år. SBG har renoveret førstesalen samt købt nye hynder til de gamle orange stole.
Gulvet i salen trænger til renovering. Det er en bekostelig affære, så vi forsøger at finde penge
hos Kommunen til det.
En rude i vindfanget ved vores udendørs terrasse var gået itu. Den er nu blevet repareret.
Vi forsøger at få kommunen til at afkalke vores brusere. Og så trænger udsugningen på
toiletterne til en rensning/udskiftning. Denne kontakt til Kommunen tager Grundejer-foreningen
sig af.
En gang årligt holder Grundejerforeningen en oprydningsdag, og Tennisklubbens medlemmer
er meget velkomne. I år bliver det den 2/4.

BESTYRELSEN
På GF 2016 stod vi med et problem, da vi risikerede at komme til at stå med en bestyrelse, som
ikke ville være funktionsdygtig. Det lykkedes heldigvis at få valgt nye medlemmer til bestyrelsen,
og vi har nu igen en aktiv bestyrelse, som har lagt et stort arbejde i at få klubben til at fungere.
Vi har holdt seks møder i årets løb. Ud over den løbende administration og de traditionelle
aktiviteter, har bestyrelsen specielt haft fokus på to områder. Det ene er det arbejde, som
Generalforsamlingen sidste år pålagde bestyrelsen, nemlig nedsættelse af et udvalg, som skulle
undersøge mulighederne for en sammenlægning med Ølstykke Tennisklub. Bestyrelsen valgte,
at det nedsatte udvalg var lig med bestyrelsen. Det gjorde, at vi kunne have punktet på
dagsordenen til hvert bestyrelsesmøde. Det vender vi tilbage til under næste punkt på
dagsordenen.
Det andet område, som bestyrelsen har haft på dagsordenen til hvert eneste møde, er
situationen omkring træning og økonomien i forbindelse hermed. Det særlige fokus skyldes det
lave antal juniorer, som vi havde til træning, som gjorde at udgiften til træning var
uforholdsmæssig høj. Den situation har heldigvis ændret sig, som omtalt tidligere.
Bestyrelsen har gennem det seneste år bestået af syv medlemmer, idet vi ikke har besat posten
som bane- og halformand. Vi mener ikke, at der er behov for denne post, nu hvor kommunen
står for klargøring og vedligeholdelse af banerne. Bestyrelsen har derfor fremsat forslag om
ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer.
Vi fremsætter ligeledes et forslag om at ændre vedtægternes regler omkring indkaldelse til
generalforsamling.
Og så vil vi gøre opmærksom på, at næste år, 2018, fylder Stenløse Tennisklub 50 år. Det
synes vi i Bestyrelsen, at vi skal fejre. Vi fremsætter derfor et forslag om at nedsætte et
festudvalg samt at bruge nogle af klubbens opsparede midler til markeringen af jubilæet.
Jeg skal også meddele, at vi har modtaget en donation fra et - eller rettere to - af klubbens
medlemmer. Hermann og Jytte Petersen, plejer at være trofaste deltagere til generalforsamling.
I år kunne de ikke være til stede, da de holder ferie. Historien er kort den, at Hermann har fået
en arbejdsskadeerstatning. Den synes parret, at Stenløse Tennisklub også skulle nyde godt af.
De har derfor skænket en hjertestarter til klubben, og den vil blive sat op, inden udendørs
sæsonen starter. På vegne af alle klubbens medlemmer, vil vi gerne bringe en stor tak til Jytte
og Hermann for deres gavmilde bidrag.
Endelig vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til den øvrige bestyrelse for et rigtig godt år.
Tusind tak for et godt samarbejde og tak for jeres indsats. Der er blevet arbejdet hårdt og
målrettet med opgaverne, både dem vi har fået stillet, og dem vi har stillet os selv. Det har
været en fornøjelse at være en del af det samarbejde.
12. marts 2017
Finn Juhl Pedersen

