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Godaften og velkommen til generalforsamling i Tune IF Tennis. Endnu et tennisår er gået og med  
masser af aktiviteter. Sædvanen tro startede udendørssæsonen i begyndelsen af april. Helt nøjagtigt 
den 3. april. Her havde vi Slå-ind-Dag, startende med flaghejsning, en lille en til halsen, dejligt 
morgenbord og masser af tennis op ad dagen, dejligt! Sæsonen var i gang. Et fast indslag i 
tennisklubbens historie er vores Dimoturnering. Også i år var det lykkedes Flemming Just at stable 
en turnering på benene. En nyskabelse var i år, at der var en speciel turnering for +70. 
 
På ungdomssiden startede sæsonen rigtigt godt, idet Tune IF Tennis ungdom deltog ved Junior Tour 
stævne i Næstved lørdag den 9. april for U12-U14. Her var der 16 deltagere i aldersgruppen. De 
unge Tunespillere gjorde det godt, idet Alexander Hansen besatte 1. pladsen og Amanda Børholt 
besatte 2. pladsen. 
Tune IF Tennis deltog i år i Tennissportens Dag lørdag den 30. april. Der var Åbent Hus fra 10-14, 
men trods god PR, var det ikke mange nye spillere, der dukkede op.  
Også i år (2016) deltog Tune IF Tennis med et pænt antal spillere/cyklister i Hedeboløbet. Alle gen-
nemførte det ”krævende” løb i fin stil.  
I slutningen af sæsonen blev der holdt klubmesterskab for ungdommen i det dejligste solskinsvejr. 
20 deltagere dystede på livet løs, og der blev spillet mange spændende kampe. Klubmesterskaberne 
blev rundet af med fællesspisning, socialt samvær og præmieoverrækkelser. 
 
2016 blev på mange måder et mindeværdigt år. Det var året, hvor ældretennis kunne fejre sit 10 års 
jubilæum. Finn Fejrskov, manden der startede ældretennis, kunne glæde sig over, at 39 ud af 48 
medlemmer mødte op til jubilæet.  
Jubilæet startede med flaghejsning, skyllet ned med en lille en, hvorefter der var fælles morgenbord. 
Inden kampene gik i gang, overrakte formanden Finn en gave som tak for hans store indsats 
gennem årene. Kampene blev gennemført på trods af et noget omskifteligt vejr. Og efter et fortjent 
bad, var der grillmad til frokost. Sidst på eftermiddagen klarede vejret op, og kaffen kunne indtages 
udendørs. 
Også i år havde Finn Fejrskov arrangeret +60-turnering på vore baner den 30. juni. Masser af gode 
tenniskampe afsluttende med frokost, præmieuddeling og socialt samvær. 
 
I uge 31 afholdt Tune IF Tennis Tennisskole 2016 – fra mandag til onsdag for unge mellem 8 og 15 
år. Tennisskolen var igen i år en kæmpe succes med fuldt program alle 3 dage fra kl. 9-15. Der blev 
både spillet seriøst tennis, hygget og leget. Mandag morgen skinnede solen ”næsten” fra en skyfri 
himmel, og vejret var med os. Flaget blev hejst og alle deltagere og de 2 trænere blev iført T-shirts, 
sponseret af SuperBrugsen, trykt lokalt af Tune Textil Tryk, og med reklame fra Lions Club og 
Nordea. Repræsentanten fra Nordea blev godt modtaget af glade unge spillere, som takkede for den 
store check. Det var et flot sponsorat til Tune IF Tennis’ ungdomsspillere og Tennisskolen. Det er 
sådan et sponsorat, der gør en kæmpe forskel for en lille klub som Tune IF Tennis.  
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Drikkedunke blev sponseret af Danbolig ved Per Johansen. Vi havde 2 trænere i år, Simon og 
Christopher, hvilket gjorde, at vi kunne niveaudele, så alle fik nogle rigtig lærerige dage. Der blev 
afslutningsvis spillet en lille turnering. 
 
Igen i år havde Finn Fejrskov arrangeret tur for seniorerne. Naturligvis i uge 31, hvor banerne var 
optaget af Tennisskolen. I år gik turen til Krakow i det sydlige Polen. En herlig oplevelse, der star-
tede i tordenvejr og øsregn, men som allerede dagen efter gik over i fuldt solskin og blå himmel. 
Masser af kulturelle oplevelser, kolde øller og god mad, kombineret med socialt samvær. Der skal 
herfra lyde en stor tak til Finn for dette arbejde. Vi glæder os til at høre, hvor næste års/dette års tur 
mon går hen. 
 
Fredag den 26. august deltog Tune IF Tennis igen i Tune By Night. Vi var også i år placeret rigtigt 
strategisk i gyden lige over for Per Johansens Danbolig. Slåvæggen var stillet op ad pizzeriaet, og 
der kom da også mange børn og unge forbi for at prøve lykken. Det gjaldt om at få flest point på 10 
forsøg. En opgave, der viste sig at være sværere end forventet. Der var præmier til de dygtigste, og 
da vi var løbet tør for disse, trådte Per Johansen til med endnu flere gaver i form af kasketter og 
drikkedunke. Stor tak for det Per! 
Samtidig med konkurrencen løb af stabelen, stod bestyrelsen foran Danbolig og delte flyers ud. 
Disse havde i år fået et brush-up, så de var blevet mere nutidige med mindre tekst og mange 
farverige billeder, smart arrangeret af ungdomsformand Anette. Stor tak for denne fornyelse. 
Tanken med alle disse Åbent-Hus arrangementer, Tennissens Dag og fremstødet ved Tune By 
Night, er naturligvis at få skaffet flere nye medlemmer til klubben. 
 
Søndag den 4. september afholdt Tune IF Tennis sin årlige seniorturnering. Der var 29 tilmeldte 
spillere i år, det højeste antal nogensinde. Sædvanen tro startede vi med morgenkaffe kl. 9, hvor-
efter der trods lidt regn blev spillet mange spændende kampe frem til kl. 12. Herefter et hurtigt bad, 
hvorefter der blev lagt alskens lækre ting på grillen. Under middagen blev der uddelt mange dejlige 
præmier for Dimoturnering. 
Vinderne i de forskellige grupper blev: HS Sen: Mikkel A., HD Sen: Bent A./Claus O. HS+60: 
Flemming J., HD+60: Per L./John M., DD+60: Inger/Dorte, MX+60: Jill/Per L., HD+70: Helge 
F./Preben M., MX +70: Kirsten/Helge, Mikkel Andersson vandt i single, Bent Andersen og Claus 
Olesen vandt doublen. 
Per Johansen, en af vore hovedsponsorer fra Danbolig, havde et par ekstra gaver med, og der blev 
trukket lod om disse. Senere under middagen viste Per også sit talent ved at underholde med flere 
dejlige sange. Og som om det ikke var nok, gav han også en hånd med ved opvasken. Se, det er en 
rigtig sponsor! 
 
Fredag den 9. september indbød Tune IF til ”Idræt i Natten”. På programmet var det muligt for 0.-5. 
klasses elever at prøve forskellige idrætsgrene. Blandt de mange aktiviteter var: Gymnastik, 
Fodbold, Håndbold, Badminton, Bordtennis, Tennis, Karate, Ridning og Zumba. Tennis, der delte 
baner med Badminton var godt besøgt. Arrangementet var så succesrigt, at man besluttede, at det 
skulle fortsætte på samme måde i 2017. 
 
3 dage i efterårsferien deltog Amanda Jensen og Alexander Hansen i Tennisskolen i Roskilde. Der 
var 15 deltagere fra mange forskellige klubber. Det var både sjovt og lærerigt, og de unge fik en 
masse motion og lærdom om tennis samt mange nye venner. Tune IF Tennis anbefaler på det var-
meste, at klubbens unge medlemmer deltager i næste års Tennisskole. Stor tak til Primero for de 
fine bluser. 
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Vore seniorer, motionister samt +60 hold har spillet kampe hen over sommeren. Resultatet blev 
som følger: Motionistholdet i SLTU slutter sidst. Senior herreholdet i SLTU sluttede på en 5. plads. 
+60 herrer DGI sluttede på en 2. plads, og +60 mixholdet i DGI sluttede på en 3. plads. 
 
Nu har jeg talt om alle de positive ting, der er foregået i det forgangne år. Men desværre er det ikke 
lutter idyl at være/hedde Tune IF Tennis. Når vi skal se fremad og skue lidt ind i fremtiden er det jo 
medlemstallet, der hele tiden spøger. Bestyrelsen og jeg synes, vi gør alt, hvad der er muligt for at 
få nye unge til at spille tennis. Vi har gratis prøvetimer, vi har Åbent-Hus-Dag, og forsøger, som 
tidligere nævnt, at ”kapre” nye medlemmer bl.a. ved arrangementer i stil med Tune By Night. Det 
er desværre en kendsgerning, at vi igen i år oplever en lille tilbagegang i medlemstal. Godt nok kun 
en tilbagegang på 9 medlemmer, men det er alligevel ikke tilfredsstillende. Vi har lagt vore hoveder 
i blød, vredet vores hænder for at vende denne udvikling, men det er ikke lykkedes endnu. En lille 
trøst er det, at mange andre idrætsgrene oplever en lignende tilbagegang i medlemstal. Hvad kan 
grunden til tilbagegangen så være? Ja, personligt tror jeg, at det er de mange andre nye spændende 
sportsgrene som f.eks. Zumba, Parkour og lignende, der trækker mange unge til. Men også de digi-
tale medier og her især Facebook, Twitter og hele det digitale forum er svært at hamle op med. 
Men i bestyrelsen kæmper vi ufortrødent videre og håber på, at vi kan fastholde de medlemmer, vi 
har i dag, og i vore positive stunder håber vi naturligvis på medlemsfremgang. 
 
Jeg vil endvidere meddele jer, at vi i år ønsker at udvide bestyrelsen med et enkelt medlem. Vi har 
spurgt Lillian, om hun ville træde ind i bestyrelsen og især hjælpe vor ungdomsformand Annette, 
der stadig har meget travlt på arbejdsmarkedet. 
 
Der skal lyde en stor tak til alle vores sponsorer, som er: 

Danbolig v/Per Johansen - B&S - JK Maskinservice - Bog&Ide - N’Focus –  
SuperBrugsen - Netto - Cut&Color - Tuneslagteren - Napoli Pizza House –  

Primero - Mainz VVS - Tømrer Leif Andersen - Beauvais. 
 
Ligeledes en stor tak til alle dem, der deltager i skolereformen, som i 2016 gave et overskud til 
Tennis på ca. kr. 7.000,- 
 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde og håbe på et ditto til næste år. I år vil jeg 
takke vores revisor gennem mange år, Aage, der har været en uvurderlig hjælp rent regnskabsmæs-
sigt. Tusind tak for din store indsats gennem årene, Aage. Denne lille gave er vores måde at sige dig 
tak for et stort og dygtigt arbejde for Tune IF Tennis. 
Og så vil I vel spørge om, hvem der så skal være revisor fremover. Vi har været rundt og spurgt 
adskillige medlemmer, og til sidst lykkedes det os at overtale Lars Peter, der er på vej hjem fra 
USA, til at overtage Aages post. Og med denne meddelelse vil jeg runde af og give jer mulighed for 
at stille spørgsmål. 
 

Peter Buch Larsen 

formand 
 
 


