
Formandens beretning for 2012 

  

       

Formandens beretning for Vejen Tennisklub ved generalforsamling den 5. marts 2013. 

Sidste års sæson var begivenhedsrig og spændende og det blev året hvor vi fik fremtidssikret Vejen Tennisklub. 

Der blev spillet meget på banerne i 2012. Vores medlemstal er uændret lidt under 100, men de spiller hver i sær flere 
gange end vi har set i de senere år. 

Trænerstaben har været udvidet med Jan Bogøe, som i fællesskab med Henrik Skov, har bragt nybegyndere tryg og 
sikkert ind i tennissporten. For første gang i flere år havde vi ungdomsspillere til stævne Det håber at der bliver mere 
af i år. 

Den mandlige del af bestyrelse har været ansvarlig for på skift at få ”spil-sammen” aftenerne om torsdagen til at 
fungere, så der hver torsdag i hele sommersæsonen har været spillet varierende kampe. Det har fungeret godt om 
end vi har ønske om at se endnu flere nye spillere. 

Undertegnede har som noget nyt i år været primus motor om tirsdagen for klubbens damer, som ind i mellem synes 
at mændene om torsdagen slår så hårdt. Personligt synes jeg at det har været rigtig hyggeligt. 

LH grafisk cup, turneringen, hvor alle spiller mod alle i korte kampe, herefter slås terninger og herefter afgøres hvem, 
der har vundet, var et tilløbsstykke. Det blev afviklet i maj som det første af klubbens turneringer Da alle spillede mod 
alle, blev der spillet langt flere end 100 kampe. Dagen afsluttedes med hyggelig grillaften sponseret af LH grafisk. En 
rigtig dejlig dag med intense tenniskampe og en masse hygge. Tak til LH grafisk for initiativet; vi håber det kan blive 
gentaget i 2013. 

Klubmesterskab i august havde for første gang i dekader lige så mange kvindelig deltagere som mandlige. Da 
bestyrelsens holdning er at det skal afvikles på én dag, var det også bygget op af korte kampe. Så vi kunne sidst på 
dagen udnævne vindere i herresingle, herre double, DS, mix double og herresingle, junior. Det var en rigtig dejlig dag 
med 25 graders varme, høj sol og højt humør. Tak for engageret deltagelse til alle og en særlig tak til de spillere, som 
med kort varsel sprang ind i en ekstra række, da vi med ultrakort varsel havde modtaget afbud. Vi planlægger at 
holde fast i tidspunktet, nemlig 3. weekend i august. 

Vejen Kommunemesterskab var sæsonens sidste. I år med deltagelse fra 4 forskellige klubber i Vejen. Der blev spillet 
i HS, HD, DS og drengesingle. Selv om Vejen stillede stærkt op måtte vi se os slået i flere rækker. Tak til Jørgen 
Andersen fra Brørup Tennisklub for stor medvirken til at turneringen blev arrangeret. Datoen for næste 
kommunemesterskab ligger allerede fast første weekend i september. 

Sidst på sæsonen fik vi endelig aftalen med Vejen Kommune og Vejen Idrætscenter på plads. Vi har nu fået lavet bane 
1 og 2 om til kunstgræs og man kan spille på dem hele året. For 20 kr. pr time kan man få lys på banen. Det er 
fantastiks oplevelse at spille en frostklar vinteraften med lys på. Der blev afholdt indvielsesturnering medio december 

og officiel indvielse med deltagelse af Jørgen Thøgersen fra Vejen Kommune 3. juledag. Vi håber at kunne gøre 
turneringen 3. juledag til en vintertradition. 

Tusind tak til Jacob Sander for et glimrende samarbejde vedr. at få lave kunstgræsbanerne med lys på. Vi ser frem til 
at fortsætte det gode samarbejde. 

Endnu et år vil jeg sige tak til Sport 24 og Frøs for at ville være sponsor for os. Vi håber på endnu et år med 
samarbejde. 

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til min bestyrelse, som, selv om der har været mange store tids- og 
energikrævende begivenheder i deres liv, har været trofaste og arbejdsomme! 

Vi ser nu frem til en sæson, hvor vi nu kan bruge alle kræfter på at få lavet gode arrangementer, som kan komme 
flest mulige af vores spillere til gode. Klubmesterskab og kommunemesterskab ligger allerede på tegnebrættet. Der vil 
som altid være træning for alle, spilsammen formentlig om torsdagen og dameaften og tirsdagen. Hold øje med 
hjemmesiden og opslag; vi håber på flere gode begivenheder. 
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