
Formandens beretning for 2011 

  
Vejen Tennisklub er nu 107 år og i stadig udvikling.  Det vidner året 2011 om. 
  
Sæsonen blev skudt i gang ved standerhejsning 17. april 2011 i solskin, med flag og godt 
humør. 
  
Kort efter standerhejsning begyndte ugentlig gratis tennistræning ved Henrik Skov og 
Lars Pedersen. Endnu engang tak til begge  for en glimrende indsats, som giver 
juniorspillere til klubben, mulighed for begyndere at komme godt i gang og ikke mindst så 
holder det os motionister i form. 
  
Også ”Spil-sammen” om torsdagen kom hurtig i gang. Tak til bestyrelsen som skiftes til 
at komme og være ”den med kasketten på”, som sørger for at (næsten) alle kommer til at 
spille med alle gennem hele sæsonen. 
  
I maj havde vi JTU ambassadør besøg, hvor vi havde Lars Elkjær (JTU)og Frits 
Rasmussen (DTF klubkonsulent) til en inspirationsdag for klubbens medlemmer. Det var 
særlig rettet med klubbens motionister. På trods af beskedent fremmøde var det nogle 
gode og inspirerende timer, hvor der var træning og gode råd til de fremmødte. 
  
Muligvis havde vi lavet for lidt reklamer for vores Åbent hus arrangement. Der var for lidt 
fremmøde. Det vil formentlig blive lagt på Tennissportens Dag fremadrettet. På den måde 
håber vi på at få mere offentlig fokus på dagen. 
  
Klubmesterskab for voksne, FRØS Cup, blev afholdt før sommerferien i år, for at give 
plads til andre aktiviteter efter sommerferien. Det blev en dag med mange spændende og 
gode kampe. I år både med dame og herre række. Alle kampe blev afviklet på dagen, som 
blev afsluttet med grill-aften sammen med ægtefæller. En rigtig hyggelig dag og ikke 
mindst en rigtig festlig aften. Tak til LH-grafisk som sponserede trøjer til FRØS Cup -
vinderne. 
  
I august blev der afholdt Skomager-cup sponseret af byen skomager, Nico. Der blev 
spillet korte kampe, og efterfølgende blev der slået terninger. Kampene blev således 
afgjort ved at partierne blev lagt sammen med øjnene på terningerne. På den måde kunne 
alle være med, og de knapt så stærke spillere kunne stadig vinde over de stærke ved at 
slå med terningerne. Også dette arrangement blev afsluttet med fællesspisning i klubben. 
Vejen Tennisklub er meget glad for konceptet, som er fint i tråd med, at Vejen Tennisklub 
er en klub for motionister. Vi håber på at det vil blive gentaget i 2012. 
  
Klubmesterskaber for børn var lige ved at drukne i regn, men endelig kunne det lade sig 
gøre at afholde det i begyndelsen af september. Der blev spillet i to rækker og der blev 
fundet to værdige vindere. Dagen blev afsluttet med pølser og sodavand i klubhuset. Det 
er siden hen sivet til formanden, at pokalerne var for små i år, og det er naturligvis taget til 
efterretning. Tak til de, som tog sig tid til at komme og hjælpe med at holde styr på 
pointene på dagen. 
  



I tæt samarbejde med Brørup Tennisklub blev der afholdt Vejen 
Kommunemesterskaber på banerne i Vejen Tennisklub. Tak til Lasse Skjøde Knudsen 
fra Brørup Tennis, som har ydet en stor indsats med det administrative Mesterskabet blev 
afviklet over to dage med rækker for både damer, herrer, mix- og herredouble. Primært var 
det planlagt at børn og voksne skulle have hver deres dag, men de endte med at blive 
afholdt de samme dage. Det blev mesterskabet helt sikkert mere hyggelig af. Flere 
medlemmer fra samme familie kunne således deltage i det samme stævne. Der var 
deltagere fra Jels, Brørup og Vejen Tennisklub. Der blev spillet mange spændende 
kampe. Der blev talt og udvekslet erfaringer spillerne i mellem i ventetiden. Der er allerede 
nu planer om at gentage succesen i 2012. Vi håber at kunne deltagere fra endnu flere 
klubber i kommunen med. 
  
Vores hjemmeside har fået endnu et løft og er nu opdateret med et stort billede arkiv, og 
klubbens historie er ved at blive nedskrevet. Vi er spændt på det seneste tiltag, en blog, 
hvor medlemmer kan ytre sig, og hvor man kan finde makkere m.m. Tak til Henrik Severin 
Skov, som bruger mange timer som web-master. 
  
I 1984 blev der indgået en aftale med Vejen Kommune, hvori Vejen Kommune påtog sig 
at vedligeholde tennisanlægget ved Vejen Idrætscenter mod at kommunen kunne 
overtage grunden på Rosengade, hvor klubben havde adresse tidligere. Siden har Vejen 
Kommune sørget for forårsklargøring af banerne og har sammen med VIC vedligeholdt 
anlægget i løbet af sæsonen. Vejen Tennisklub har flere gange gjort kommunen 
opmærksom på, at hegnet trænger til udskiftning og at flere af banerne ligeledes bør 
lægges om. Vejen Kommune mener imidlertid ikke, at udskiftning af hegn og omlægning af 
baner, er en del af vedligehold af anlægget. 
  
Som følge af kommunesammenlægningen ønsker Vejen Kommuneharmonisering af 
kommunens hjælp til alle tennisbanerne i Vejen Kommune. Som det blev offentlig gjort i 
Jydske Vestkysten den 28. oktober 2011 har Vejen Kommune nu opsagt deres aftale om 
vedligehold af anlægget. Der er på nuværende tidspunkt ingen endelig afgørelse om, 
hvordan vi fremadrettet kan få anlægget vedligeholdt. 
  
Vejen Tennisklub er i samme periode blevet inviteret med til samarbejde med VIC om at 
være end del af VIC´s Outdoor projekt. Projektet åbner mulighed for at lave kunstgræs på 
to af banerne mod at kunstgræsbanerne kan bruges af andre end tennisspillere. Det er 
bestyrelsen positive overfor, da det samtidig vil forlænge sæsonen, hvor vi kan spille 
tennis. Der foreligger for nuværende ingen endelig afgørelse. 
  
Der er mange som er med til at få Vejen Tennisklub til at fungere. Så jeg vil sige tak til 
Jacob Sander fra VIC, som hjælper os med de mange praktiske problemer, som opstår i 
hverdagen. Tak tilvores sponsorer FRØS og Intersport /Sport 24. Og ikke mindst tak til 
min bestyrelse for samarbejdet. Særlig tak til Steffen og Jan som endnu engang har 
repareret taget efter hærværk. Og tak til Sanne for det store benarbejde som der er, at 
være kasserer. Tak til Troels, som på trods af arbejdsdage i folketinget har taget sig tid til 
at udlevere nøgler til vores medlemmer. 
  
Jeg vil slutte af med at ønske alle en rigtig god tennissæson 2012, hvor der er udsigt til 
spændende og nye tiltag. 
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