
 

 

Formandens beretning for tennissæsonen 2010 

  

Vejen tennisklub har haft en spændende sæson 2010 med en positiv udvikling både hvad 
klubånd og medlemstal angår.For alle i klubben – trænere, hjælpere, spillere, sponsorer, 
bestyrelsen er den positive udvikling dejlig at være en del af. Den har en selvforstærkende 
effekt. 
  

I marts 2010 satte bestyrelsen sig følgende mål for 2010: 
  

1. Vi vil have flere aktiviteter end hidtil 

2. Vi vil have flere medlemmer 

3. Vi vil have bedre rammer og forhold 

4. Vi vil synliggøre klubben mere end hidtil 

5. Vi vil have bedre klubånd 

Vejen Tennisklub har gjort det godt i 2010 i forhold til ovenstående mål. 
Vi er på nuværende tidspunkt en klub for bredden, og det afspejler vores aktiviteter og 
mål.  
  
Aktiviteter i 2010 

Træning: 
I 2009 ansatte klubben Henrik Severin Skov til at træne børn og voksne. Pga. af 
skiftende arbejdstider var det ikke muligt for ham at have en fast ugentlig træningsdag. 
Henrik blev imidlertid så glad for arbejdet som træner, at han fik lyst til at lægge sine 
arbejdstider om, så han kunne tilbyde træning for børn og unge hver mandag hele 
sæsonen 2010. Det har bl.a givet bonus i form af op til 20 børn og unge til træning. Henrik 
har i 2010 været på et rigtig godt trænerkursus i JTU og har nu endnu mere inspiration til 
os alle. En særlig tak til Lars Pedersen, som betingelsesløst sagde ja, til at hjælpe Henrik 
hver mandag med børnetræning og som åbnet for muligheden for, at vi kan håbe på hans 
hjælp i 2011. 
  
Spil sammen aften om torsdag: 
En fast aftale over hvem af bestyrelsesmedlemmerne, som havde ansvar for at sætte spil i 
gang, har været med til at der er blevet afholdt, ret hyggelige, spil-sammen torsdage fra kl. 
18 – 20. Der tilstræbes en uhøjtidelighed, som giver mulighed for at alle, ung som gammel, 
erfaren og måske knapt så erfaren, kan komme. Vi har dog set alt for få damespillere til 
spilsammen-aftener og håber at kunne tiltrække flere i 2011. 
  
Klubmesterskaber 
Klubmesterskab, også kaldes FRØS OPEN, blev afholdt under devicen: "Pølser til alle og 
præmier til de få"  i en ny form i to puljer med korte, men ikke mindre spændende, kampe. 
Finalen blev spillet samme dag;  og dagen afsluttedes i festligt lag med pølser og hygge til 
langt ud på aftenen. 
  
Allersidst på sæsonen blev der afholdt børne-klubmesterskab ligeledes med mange korte 
og spændende kampe i to rækker. Børnene havde set frem til dagen og deltog med stort 
engagement. Dagen blev afsluttet i klubhuset med pølser og sodavand. Tak igen til Lars 
og de øvrige frivillige tællere, som tog sig tid til at hjælpe med at holde styr på pointene 
den dag, 
  
 



 

 

Grill-aften 

I forbindelse med at alle vores medlemmer skulle have nye nøgler til anlægget, fik vi 
mulighed for at aflevere en personlig invitation til grillaften fredag før skolernes 
sommerferie. Det blev en rigtig hyggelig aften med uformelt tennisspil efterfulgt af 
medbragt mad og kød, som blev grillet. Tak til de, som er med til at sørge for varme på grill 
+ oprydning m.m. 
  
Medlemstallet og regnskab 

Vi har nu 89 medlemmer, hvilket er en lille stigning i forhold til 2009. Vi håber, at kunne 
fastholde alle, og at vi i 2011 har så gode tilbud, at det får endnu flere til at have lyst til at 
være med i 2011. Tak til Troels Ravn, som påtager sig, personligt, at tage imod alle 
medlemmer og udlevere nøgle til dem. Og tak til Susanne Bennetsen, som på trods af, at 
hun ikke er medlem af bestyrelsen for øjeblikket, tager sig af klubbens regnskab, som 
fortsat er stabilt. 
  
Medlemskab af JTU 

Vi blev i 2010 medlem af JTU igen i forbindelse med, at vi skulle have et godt 
trænerkursus til Henrik Severin Skov. Det viste sig at bringe flere mulighed med sig. 
Vejen Tennisklub er nu med i en JTU kreds sammen med Brørup, Jels og Haderslev 
Tennisklub. Kredsen er skabt af JTU for at give mulighed for vidensdeling og gensidig 
inspiration. Foreløbig at det givet anledning til konkrete planer om et Vejen Kommune 
mesterskab for børn og måske også et for voksne. 
Næste møde i kredsen er den 14. marts 2011 i VIC. 
Vi har ligeledes fået en aftale om en JTU- ambassadør-dag, den 3. maj 2011. Der kommer 
 to trænere fra JTU kommer til Vejen Tennisklub for at træne alle dem, som har lyst. De vil 
samtidig give inspiration til nye træningsmuligheder og aktiviteter. 
  
Fysiske forbedringer 
Personligt har jeg gennem flere år ønsket et rigtig gulv i skuret ved klubhuset, og jeg blev 
derfor særlig taknemmelig, da Jan Baagøe og Steffen Jakobsen fra bestyrelsen tog fat 
for at lægge gulv i foråret 2010. Siden hen er taget blevet ordnet, klubhuset er lysnet med 
maling og oprydning. Der er kommet informationstavle uden for og inde i klubhuset. 
Desværre har vi haft hærværk på taget i efteråret 2010, så der er behov for reparation af 
taget endnu en gang. 
Vi er i kontakt med Vejen Kommune vedr. reparation af hegnet på bane 4. Desværre er 
der endnu ingen sikker afklaring på det. 
Tak til Jacob Sander fra VIC for at være nem at være i dialog med og særlig tak for 
hjælpen, da vandingsanlægget gik i stykker i efteråret. 
  
www.vejentennisklub.dk 

Hjemmesiden er uundværlig nu. Den er blevet bedre i 2010, og der arbejdes fortsat på at 
den skal opfylde endnu flere behov. Tak tilSanne Bennetsen og Erik Pedersen, som har 
lavet hjemmesiden til os, og som hjælper os, når der skal laves større forandringer. Og tak 
til Steffen, som har påtaget sig ansvaret som hjemmesideansvarlig. Jan og Henrik har 
lovet at hjælpe Steffen med at gøre hjemmesiden endnu bedre med flere løbende 
informationer og links. Det ser vi frem til. 
  
 



 

 

Nyt logo 

Vi har fået nyt logo, som endda kan laves i flere farver. Vi har fået hjælp af elever fra 
Hansenberg i Kolding. Jeg synes, at det er blevet flot og mere tidssvarende. 
  
Klubånd 

Det er umuligt at vide, hvilke af ovenstående tiltage eller forbedringer, som har været med 
til, at vi nu har en mærkbar og, synes jeg, endnu bedre klubånd. Jeg lægger i hvert fald 
særlig meget mærke til det til ”torsdags-spil-sammen”.  
Vi skulle have haft besøg af Jels Tennisklub én af torsdagene efter sommerferien, men vi 
måtte aflyse det pga regn. Vi håber det kan lykkes i 2011.   
Den uformelle og gode stemning har muligvis været med til at en gruppe af medlemmerne 
for første gang i mange år har lejet baner om søndagen i VIC i vinterperioden. 
  
  
Sponsorer: 
Sluttelig vil jeg sige tak til Frøs og Intersport, som trofast har været vores sponsorer i 
2010. Vi håber på deres støtte også i 2011. 
  
  
Der er blevet spillet mange gode timers tennis på anlægget i2010. Jeg ser frem til 
tennissæsonen 2011, som jeg tror og håber på bliver mindst lige så god som 2010. Måske 
endda med et Vejen Kommunemesterskab. 
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