Formandens Årsberetning 2017/ 2018
På den ekstraordinære generalforsamling i april sidste år, blev det vedtaget at ændre i
vedtægterne, så vi nu kun er 7 i bestyrelsen og har nedlagt posten som formand for bane- og
haludvalget, da det er kommunen, der har tilsynet med banerne.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Gitte
Næstformand: Aksel
Kasserer: Viggo
Formand for Juniorudvalg: Bent
Formand for Trænerudvalg: Fernando
Formand for Seniorudvalg: Hanne
Sekretær: Annie
I år har vi valgt, at udvalgsformændene selv kommer med deres beretning.
Vi startede året med en Standerhejsning i silende regn. Ikke den mest optimale start for en ny
formand. Desværre blev det ikke den bedste sommer, men jeg har da indtryk af, at banerne
alligevel er blevet brugt en del, specielt om formiddagen.
Desværre er vi ikke en klub i rivende udvikling. Vi synes, vi har haft vores hjerner lagt grundigt i
blød for at udtænke idéer for at få nye medlemmer, og vi har lavet forskellige tiltag, men desværre
har det ikke været så succesfuldt. Fernando, Bent og jeg har deltaget i et møde med DGI med
henblik på at høre, hvordan vi kan skaffe flere medlemmer, specielt juniorer. Vi har lavet en aftale
med DGI om et skolearrangement. Dette omtaler Bent nærmere i sin beretning.
I november forsøgte vi via opslag og mails til medlemmerne at tilbyde gratis spil. Man kunne tage
en spiller med, men dette gav desværre ingen resultater.
Vi forsøgte ligeledes at få dette i Lokalavisen, men de ville ikke tage indlægget, da det blev
betragtet som reklame. Klubben består nu af i alt 147 medlemmer mod 162 ved udgangen af 2016.
Klubben består af 58 seniorer, 54 grønne medlemmer, 26 juniorer og 3 passive medlemmer. En
ringe trøst er, at det ikke kun er et fænomen I Stenløse Tennisklub, men ses i de fleste klubber.
Nogle få har stigende medlemstal. Eks Smørum.
Årets største udfordring: Vi har brugt meget tid på at finde en balance mellem dels at have få
juniorer og samtidig få dem til at føle, at de får noget ud af at være medlemmer i STK. Dette hører I
mere om fra de andre, Bent og Fernando.
Lidt mere vand: Starten på sæsonen: vandingsanlægget. De sidste par år har vi oplevet, at vandet
strømmer ud fra vandtanken, når der bliver åbnet for vandet. Da vi ikke har fået nye tanke, tænker
vi også, at vi bliver udsat for det samme i den kommende sæson. Jeg nævner det ved
standerhejsningen. Det afhjælpes ret nemt. Der skal bare bankes på rørene.
Rengøring: De sidste pr år har vi haft Filia, Fernandos datter, til at rengøre klubhuset. Da Filia er i
gang med andet arbejde / uddannelse, har vi nu lavet en aftale med et rengøringsfirma (pudser i
forvejen vinduer i huset), som fremover gør rent hver anden uge om fredagen.
Hjertestarter. Sidste år fik vi doneret en hjertestarter af Herman og Jytte. Det var et ønske for
Herman, at den blev placeret indendørs. Den har i sidste sæson stået lige inden for døren i vores
del af klubhuset, men vi har besluttet at flytte den ind i mellemgangen / indgangen, så den også
kan benyttes af lejerne af A huset. Vi har et rigtig godt samarbejde i Ahusets bestyrelse. Bent er nu
formand. Vi er i alt 6 personer, så ud over Bent, er Hanne og jeg også repræsenteret. Derudover er
der tre fra Søsum Borger- og Grundejerforening. Den ene er Gitte Müller, som står for udlejningen.
Hun gør et stort stykke arbejde. Hun stiller op, hver gang lejerne afleverer huset for at sikre sig, at
huset afleveres i ordentlig stand. Vi oplever ingen problemer. Det har også hjulpet, at det nu kun er

medlemmer af tennisklubben samt medlemmer af Søsum Borger- og Grundejerforening, der må
leje.
Bent har forhørt sig hos kommunen med henblik på, om vi kunne få betalt rengøringen af
baderummene, men desværre skal vi selv finansiere disse. Gulvet i stuen trænger snart til en
udbedring. Vi håber, at det lykkes os at få dette betalt. Det vil indgå i kommunens fælles
prioritering af projekter på tværs af alle kommunens bygninger.
Man kunne tro, at jeg som ny formand vil indføre græsbane, et lille mini- Wimbledon, men det er
ikke tilfældet. Tværtimod. Jeg er ofte i kontakt med Poul, og der arbejdes ihærdigt på fjernelse af
græsset. Bestyrelsen påtænker en lille ukrudtsdag inden sæsonstart.
Jubilæumsudvalg: I år har klubben 50 års jubilæum, og det skal selvfølgelig fejres. Vi nedsatte på
sidste generalforsamling et jubilæumsudvalg bestående af: Jens Vagn Nielsen, Torben Kjeldstrøm,
Keld Fuhr, Hanne Beer, Birgit Olsen, Finn Juhl og Rita Adler. De har arbejdet ihærdigt i det
forløbne år og er ved at have strikket et fint arrangement sammen. Det bliver der nævnt mere om
til Standerhejsningen.
Datoen er den 25/8.
Aktiviteter i årets løb: Åbent Hus eller onsdagstennis, Grilltennis, holdspil (Hanne beretter),
træning, juniorspil og sommerskole (Bent beretter)
Grilltennis. Succes, men selvfølgelig ærgerligt, at det er i sommerperioden. Er selv på ferie. Vi
overvejer at indføre fredagsgrilltennis. Dette kunne måske skabe lidt mere klubliv, da vi oplever, at
der er en god stemning til disse arrangementer, og man har mulighed for at lære hinanden bedre
at kende.
Vi har i år ofret lidt ekstra på rengøring af baderummene. Vi har fået dem rengjort af et
professionelt firma. De er derudover shinet op med nye brusehoveder samt nye badeforhæng. Vi
påtænker at få rengjort baderummene grundigt en gang årligt.
Vi påtænker at investere i nye borde og bænke udenfor. De nuværende er efterhånden ret
vakkelvorne, og de benyttes en del af klubbens medlemmer samt af andre klubber ved holdkampe.
Indbrudsforsøg to gange i skuret. Falsk mail til Viggo i mit navn. Viggo blev bedt om at indbetale
30000 kr til mig. Heldigvis var Viggo vaks.
Sidste nye: hørt fra Smørum Tennisklub, at banerne skal omdannes til kunstgræsbaner. De tre
klubber vil holde møde og derefter bede om et møde med kommunen. Ingen af klubberne er
interesserede i et sådant tiltag. Aksel repræsenterer vores klub og der er planer om et møde i uge
12.
Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Tak for jeres indsats. Det har
været et behageligt år med jer som samarbejdspartnere for en ny formand.
Gitte

Årsberetning fra Trænerudvalget
Vi har i 2017 udendørs sæsonen nedjusteret juniortrænings timerne med 3 timer fordelt over 3
dage. Det blev gjort dels for at spare nogle træner udgifter, med også med henblik at justerere
junior trænings timerne til det faktiske antal deltagere. Den beslutning viste sig at være rigtig,
deltager antallet har været lidt mindre en forrige år.
Vores træner Martin Kahl har haft barselsorlov i hele sidste sæson, hvilket har betydet at senior
holdspillerne selv har måtte stå for træningen. Koordinering af senior træningen har Hanne Høst
stået for med stor succes.
Jeg har talt med Martin der var positiv med henblik på at vende tilbage til vores klub i 2018.
I indendørs sæsonen 2017-18 har vi gjort flere tiltag for at hverve flere junior spiller. Dog uden
nogen succes.
Stenløse tennisklub har indgået et samarbejde med DGI tennis. Der bla. går ud på at vi på
Lærkeskolen skal præsentere mini tennis i skoletiden. Da dette gerne skulle ramme rigtig mange
juniorer har vi store forventninger til dette arrangement.
Fernando

Årsberetning fra Juniorudvalget
Året 2017 startede fint med mange juniorer, der deltog i minitennis om lørdagen på Lærkeskolen
og juniorernes interesse for tennissporten fortsatte foråret igennem via træning mandag og
onsdag.
Årets Tennisskole blev ligeledes afviklet med god deltagelse (15 børn) i dagene 10. – 13. august
og vi fik en god feedback fra de deltagende børn og forældrene.
Vi havde derfor i bestyrelsen en forventning til, at vi kunne fastholde juniorerne i resten af
udendørssæsonen og frem til indendørstræningen (minitennis) på Lærkeskolen, der i de senere år
havde haft stor tilslutning.
Men vi måtte desværre konstatere, at der ikke har været stor tilslutning til indendørstræningen om
torsdagen i Tophallen og lørdagen på Lærkeskolen.
Via klubbens medlemmer forsøgte vi at finde potentielle nye juniorer med et tilbud om at man
kunne spille gratis 3 gange i Tophallen, men ingen benyttede sig af tilbuddet.
Det har derfor høj prioritet for klubben at tiltrække nye juniormedlemmer og vi har i den forbindelse
indgået samarbejde med DGI Nordsjælland om projektet ”Klar, Parat – Tennisstart”.
Projektet går ud på, at DGI Nordsjælland kontakter en af kommunens skoler og arrangerer, at
børnenes idrætstimer bliver bygget op om 2 events, hvor børnene kommer til at prøve kræfter med
tennissporten via DGI Tennisinstruktører.
DGI Nordsjælland har på vegne af Stenløse Tennisklub indgået aftale med Lærkeskolen med
deltagelse af skolens 7. klasser, som skal deltage i et 2 dages event:
• Mandag d. 30. april (kl.8.00 – kl.14.00) startes der op med minitennis i hallen på
Lærkeskolen, hvor DGI Tennisinstruktøren indvier børnene i tennissporten via øvelser og
spil
• Manddag d. 7. maj (kl.8.00 – 14.00) møder børnene på vores anlæg i Søsum, hvor de DGIinstruktøren prøver spillet på vores grusbaner
Ifølge Lærkeskolens idrætslærer forventes ca. 80 børn at deltage i disse 2 events.
Fra klubbens side vil vi fremkomme med et tilbud om 2-3 ganges efterfølgende gratis træning med
tilbud om lån af ketsjere og en generel information om Stenløse Tennisklubs tilbud om
medlemsskab og træning samt Sommertennisskole mv.
Vi håber naturligvis på, at DGI-arrangementer medfører nogle nye juniormedlemmer til klubben.
Derudover vil vi bruge Tennissportens Dag til at tilbyde potentielle medlemmer mulighed for at
prøve kræfter med tennisspillet i nogle timer på vores anlæg, som vi i øvrigt åbner denne lørdag d.
5. maj 2018.

Via DGI bestiller vi markedsføringsmateriale – bl.a. flyers/postkort – og håber, at klubbens
medlemmer vil gøre en indsats for at hjælpe til med at få disse ud til så mange potentielle
medlemmer – såvel seniorer som juniorer - som muligt.
Endelig planlægger vi at afholde Tennisskole i løbet af sommeren og naturligvis fortsat tilbyde
træning for juniorerne (mandage, onsdage og lørdage).
Vi har brug for lidt ”frivillige hænder” til specielt Tennisskolen og håber, at vi at der blandt klubbens
medlemmer vil være opbakning hertil, når vi på til sommerferien sendes en mail rundt med
opfordring om en ”hjælpende hånd”.
Vi håber, at vores planlagte initiativer vil medføre en tilgang af juniorer i løbet af den kommende
sæson.
Bent

Årsberetning Seniorudvalg
I sommeren 2017 deltog STK med 3 hold i SLTU turneringsregi; et veteran 40+ hold og 2
motionisthold. Tidligere har vi også stillet et Golden Age hold, men der var desværre ikke nok
spillere, der meldte sig interesserede til at vi kunne stille hold.
40+-holdets placering i puljen blev en sidsteplads ud af 7 hold. Det lyder værre end det er, en del
af kampene var tæt på uafgjort. Det samlede antal kampe vundet var 17 mod 31 tabte.
Motionist 1 holdet endte som nummer 6 i en pulje med 8 hold. Her var der 16 vundne kampe og 26
tabte, også for dette hold var der mange gode kampe men dog to der blev tabt 6-0, til hold der var
klart stærkere.
Motionist 2 holdet endte på en 4 plads i en pulje med 8 hold. Her vandt vi totalt 23 kampe og tabte
19. Så det var holdet, der vandt flere kampe end de tabte !
Generelt er vi kun lige præcis nok spillere til de 3 stillede hold med 2 damer og 4 herrer på Det
betyder at vi er yderst følsomme overfor skader og afbud, så det har indimellem været en svær
opgave for holdkaptajnerne at få sat holdene, men der har heldigvis været stor fleksibilitet fra
spillerne til at vi har kunnet afløse på tværs af holdene. Vi kan atter kun opfordre folk, der er
interesseret i holdkampe til at melde sig, også hvis man blot er villig til at afløse en gang imellem.
Vi forsøgte endnu en gang at få en intern klubturnering afviklet, denne gang i eftersommeren, men
der bliver færre og færre tilmeldinger år for år. Vi var desværre helt nede på, at det var 10 spillere
der deltog i alt. Der blev afviklet en kamp i hver af rækkerne DD og MD og 3 kampe i HD. Dem der
er med er glade for kampene, men det ville være sjovere, hvis vi kan få flere spillere til at deltage.
Gennem hele sommersæsonen er der blevet arrangeret træning for holdspillerne onsdag aften, der
har været pænt fremmøde, specielt først på sæsonen, og vi får spillet i forskellige konstellationer,
hvilket også er godt for den sociale del af klublivet.
Blandt de grønne medlemmer gennemførtes der så vidt jeg er orienteret hver onsdag formiddag
Åbent hus arrangementer med god tilslutning. I sommerperioden gennemførte vi atter grilltennis
onsdag aftener, med spil i et par timer i forskellige konstellationer, hvorefter der tændes op i grillen
og folk nyder den medbragte mad sammen.
I vintersæsonen har vi haft et enkelt motionisthold tilmeldt til turneringen, normalt spilles der 3
kampe, men den ene er desværre aldrig blevet afviklet da SLTU ikke havde booket haltider til
kampen i Hørsholm som annonceret. Holdet har vundet 1 kamp og tabt en kamp.
Hanne

