
 
 

Formandsberetning generalforsamling i Tune IF Tennis  

mandag den 13. januar 2020 

Godaften kære tennisvenner. Ja, så er der gået endnu et år. Som sædvanligt startede sæsonen med vores 

slå ind turnering.  I år havde vi lavet lidt om på arrangementet idet vi havde inviteret både unge og gamle 

spillere på samme dag, nemlig søndag den 7. april.  En ting vi erfarede var, at vi til åbning af sæson 2020 

skal have inviteret Amanda eller Mads til at tage sig af de unge spillere og nybegyndere.  Denne funktion 

tog Lillian sig af på bane fire med stort bravur, tak for det. Åbningen lignede de forrige år. Morgenbord, 

hygge og tenniskampe på vores dejlige baner. Igen i år havde Flemming Just fået stablet en omfattende 

Dimoturnering på benene. Denne løb over hele sæsonen og der blev spillet mange spændende kampe. På 

ungdomssiden er det stadig Amanda og Mads, der gør det godt både herhjemme i Tune og når de er ude at 

dyste med jævnaldrende.  

Senere på sæsonen deltog Tune IF Tennis igen i det traditionsrige Hedeboløbet og igen var det udover 

motionen også det sociale aspekt, der var i højsædet. 

Dimoturneringen forløb over al forventning. Mange gode kampe. Flemming Just takkede af som 

Dimobestyrer og fremover styres turneringen af Jens Ole (sekunderet af Just). Ældretennis blomstrer som 

aldrig før. Det meste af sæsonen har mange ivrige spillere mødt ind allerede klokken ni, for på den måde at 

sikre sig en ekstra halv time. Der har især på vores månedlige ”frokostdage” været så mange spillere, at der 

har været flere perioder, hvor vi har måttet sidde over i lange tider. Men blot glædeligt, at så mange 

kommer til ældretennis.  

Jeg må her gentage mig selv, når jeg siger, at det er mindre oplivende (efter ældretennis) at se fire 

velfejede baner ligger ubenyttede hen og bare vente på at nogen skal komme at benytte dem. For at få 

udnyttet vores baner mere, har vi i bestyrelsen tilbudt Tune skole at komme over og spille på udvalgte 

dage. Dette takkede idrætslærerne ja til, så der var megen tennisaktivitet af skolens 7. - 9. klasser (valghold) 

en enkelt dag om ugen. Vores bagtanke og håb er naturligvis at få flere nye unge spillere ind i klubben.  Vi 

må se om det lykkes.   

Tirsdag den 14. maj var Viby Tennisklub på besøg.  En hyggelig efterhånden fast tradition. Også dette 

arrangement startede med morgenkaffe, hvorefter der blev spillet indledende kampe.  Efter dette blev der 

dannet herre, dame og mixdoublepar, og disse kæmpede det bedste de havde lært.  Det blev til mange 

spændende kampe og bag efter var der frokost, præmieuddeling og hyggeligt samvær.  Vi mødes altid to 

gange om året på hjemme og udebane, og hvis jeg ikke mindes forkert, er det som regel Tune der trækker 

det længste strå.  Dagen efter var der så almindelig ældretennis.  Her havde vi besøg af min amerikanske 

tennisven Phyllis, der var meget imponeret over vores ældreafdeling.  Hun faldt godt ind i sammenhængen 

og der blev snakket livligt om tennis ”here and over there”. 

Traditionen tro holdt Tune IF Tennis tennisskole i uge 32. Da Tune IF havde vundet ”De Fantastiske 

Fællesskaber”, havde TV2 Lorry meldt deres ankomst for at se hvorledes en tennis sommercamp forløb. Vi 

var fantastisk heldige med vejret. Ikke en sky på himlen og stort set ingen vind.  For en gangs skyld var 

formanden hjemme, så han kunne lade sig interviewe til TunePosten. Dette blev garneret med mange gode 

billeder af aktiviteterne på banerne.  Vi var jo meget spændte på om nu TV2 Lorry kom, men vores tvivl blev 

gjort til skamme.  For at få et så bredt indblik i Tune IF Tennis` aktiviteter bad TV holdet om at interviewe 

trænerne, formanden og ikke mindst deltagerne i lejren.  Simon forklarede, at han havde været træner for 

klubben i mange år, og det morede ham at se de små spillere var blevet store.  Formanden pointerede, at 



Tune IF Tennis bare var verdens bedste klub med et fantastisk sammenhold, og at det var fuldt fortjent at vi 

havde vundet ”De Fantastiske Fællesskaber”.  Senere blev en af børnene interviewet og der blev taget 

nogle scener fra nogen af matcherne.  

Selve optagelserne skulle sendes nogle dage senere, og vi var meget spændte på hvor meget, der var blevet 

redigeret i det optagne materiale.  Men stort set hele forløbet blev sendt på TV2 Lorry en hel uge, og med 

et var der mange, der kunne genkende formanden og mange andre.  Alt i alt et godt bud på hvorledes en 

lille tennisklub klarer sig. 

Selve sommerskolen var en stor succes idet vi havde 25 deltagere (her iblandt formandens tre børnebørn). 

Simon, Amanda og Mads havde lagt planer for den afsluttende finaledag.  Da der var så mange tilmeldte 

kunne der spilles i tre forskellige grupper. Efter nogle spændende kampe kunne der så udråbes tre vindere.  

Mit største barnebarn var dog noget fortørnet over at møde den samme dreng han lige havde slået i 

semifinalen, hvorefter han tabte til samme i finalen. Der skal lyde en stor tak til Amanda, Mads og Simon 

for en super god tenniscamp.  Ligeledes skal der lyde en stor tak til Lillian, der var linjedommer i mange af 

kampene.  Vi må heller ikke glemme vores sponsorer SuperBrugsen, der igen i år havde doneret T-shirts, 

saftevand og frugt.  Ligeledes tak til Lions Tune for et flot kontant bidrag, samt Per Johansens Boligcenter, 

der donerede drikkedunke til alle. 

Generelt en god sommer, hvor vi kun havde en enkelt aflysning i ældretennis. Som en nyskabelse havde vi i 

år indgået en aftale med Tune Skole om valgholdstennis.  Kort fortalt går det ud på, at Tune IF Tennis stiller 

baner, ketsjere og bolde til rådighed.  Eneste betingelse var at der skulle ryddes godt op og banerne skulle 

fejes. 

Igen i år havde Finn Fejrskov arrangeret tur for seniorerne.  I år gik turen til Berlin, som mange af os har et 

indgående kendskab til, og som vi med glæde tænker tilbage på.  Bortset fra en enkelt byge på 

ankomstaftenen havde vi strålende vejr hele ugen.  Der var på forhånd arrangeret ture til Fjernsynstårnet, 

en lang og spændende sejltur på Spree samt en afsluttende middag i Bier Halle. Masser af kulturelle 

oplevelser, god mad og socialt samvær. En ny tur er under opsejling.  Rejsemål, længde og tidspunkt er i 

skrivende stund ikke kendt men følgende rejsemål er i spil: Busrejser til Stettin, Goslar, eller flyrejser til 

Milano eller Riga.  Rejsemålet offentliggøres efter afstemning på tennisklubbens nytårsfrokost sidst i 

januar.   Og naturligvis skal der lyde en stor tak for Finns store arbejde for klubben.  Ja, hvad skulle vi gøre 

uden Finn! 

Traditionen tro deltog Tune IF Tennis igen i Tune by Night.  I år var det fredag den 30. august og 

vejrguderne var med os. Vi havde fået lov til at få et hjørne foran Per Johansens Boligcenter. Konceptet var i 

år, at gætte hvor mange tennisbolde, der var i kurven placeret på bordet. Præmierne bestod igen i år af to 

medlemskaber til tennisklubben, samt kasketter og drikkedunke sponseret af Per Johansen Danbolig. 

Mange tak for det. Det var i år de unge, der stod for arrangementet i håb om at kapre nye medlemmer til 

klubben.  De unge gjorde det godt og vi fik vidst nogle enkelte nye medlemmer.  

Søndag den 1. september blev vores årlige seniorturnering afholdt. Også her var konceptet mere eller 

mindre det samme som de forrige år.  Morgenbord, masser af kampe, frokost og præmieuddeling.  Der blev 

vindere i mange kategorier, og der var vidst ingen Dimo deltagere, der gik hjem uden præmier.  Stor tak til 

Britta, Ole og andre for at være hovedkræfterne bag både borddækning samt indkøb af præmier.  

Vinder i de forskellige grupper blev: 60+ herrer 4 pers 2. plads, 60+ mix 4 pers 3. plads og sen. herrer 4 pers 

2. plads. 

Fredag den 6. 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. Som noget nyt havde man i år på forsøgsbasis 

valgt, at tennis skulle spille på banerne udendørs. Vi var godt nok skeptiske.  For først skulle deltagerne 

finde over til banerne, og hvad hvis nu vejret ikke var med os!  Lillian og undertegnede var meget spændte 

på om der ville dukke nogen op.  Det startede godt nok noget sløvt med en forælder og en søn, men lige 



pludselig kom børn og deres forældre strømmende.  Vi var så heldige, at vi fik sat flere forældre til at være 

hjælpetrænere. Så der blev spillet tennis af både unge og gamle lige til vi ikke kunne se boldene mere. En 

stor succes med det nye koncept, og vi er klar til at deltage på samme betingelser til Idræt i natten 2020. 

Udendørs klubmesterskab blev afholdt i tørvejr og med mange deltagende på ungdommens side. Der blev 

uddelt medaljer, pokal for årets spiller og en lille pokal for årets fighter. Der blev traditionen afsluttet med 

pizza og hygge. 

Også tak til Lillian, der stod for forældre–barn tennis i juli og august måned. 

Ungdomsudvalget går med planer om at arrangere et skumtennisarrangement i Tunehallen i løbet af 

foråret. Vi håber det kan lykkes, men der er mange brikker, der skal falde på plads før stævnet kan blive en 

realitet. Det skal også nævnes, at Tune IF Tennis` ungdomsafdeling er blevet kontaktet af Greve/Karlslunde 

tennisklubber. Disse har foreslået at holde et møde med Tune ungdom mht. noget fællestræning. Så det 

håber vi og forventer os meget af. Det kunne være fint med noget fællestræning og møde og spille med 

klubber på tværs, evt. afholde en slags turnering mellem de 3 klubber. 

Som nævnt er Tune IF Tennis godt og vel 40 år gammel. Det er klart at tidens tand tærer både på baner og 

klubhus. I år fik vi udskiftet en del af facaden mod syd, da der var ved at gå råd i den nederste del af 

pladerne. Dette arbejde blev udført af en lokal tømrermester.  Men pladerne var rå og krævede, at de blev 

malet. Dette malerarbejde blev udført på frivillig basis af bl.a. Ole, Dagmar og mange andre.  En stor tak for 

denne indsats. Vores hoveddør (med kortholder) har det ikke så godt.  Selve rammen er ved at rådne i 

bunden, og bestyrelsen går med tanker om at udskifte denne til en mere moderne type med elektroniske 

brikker. Dette er en større økonomisk investering, så vi er i gang med at indhente tilbud.  Hvis vi kan få et 

fornuftigt tilbud, overvejer vi at lade arbejdet udføre i begyndelsen af foråret inden sæsonstart. 

Til slut vil jeg informere jer om, at vi vil foretage en mindre omrokering i tennisbestyrelsen.  Niels Erik har 

efter eget ønske valgt at fratræde som næstformand.  Han har lovet at ville udføre de pligter han har haft til 

dato.  Niels Erik fortsætter ligeledes som suppleant til hovedbestyrelsesmøderne. Som ny næstformand har 

Finn Fejrskov tilbudt sig. Dette siger vi tak for. Lidt senere vil Finn komme med et indlæg vedrørende 

sportstøtte til Tune IF Tennis.  Ditlev har stillet sit mandat i bestyrelsen til rådighed og har valgt at træde ud 

af bestyrelsen. Et valg vi naturligvis respekterer. Her skal lyde en tak for indsatsen og her er en lille 

afskedspresent fra bestyrelsen. 

Til sidst vil jeg rette en tak til alle vores sponsorer: DanBolig ved Per Johansen, B&S, JK Maskinservice,  

N-Focus, Primero, SuperBrugsen, Netto, Bonustanken, Mainz VVS, tømrer Leif Andersen, Beauvais samt 

Nordea Fonden for deres opbakning omkring vores klub. 

Der skal også lyde en stor tak til alle der har hjulpet til med skole-idrætssamarbejdet. Herfra har Tune IF 

Tennis modtaget en pæn sum. 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde og håbet på et ditto til næste år. Og med disse sidste 

ord vil jeg runde af og give jer mulighed for at stille spørgsmål. 

Peter Buch LarsenPeter Buch LarsenPeter Buch LarsenPeter Buch Larsen    
(Formand for Tune IF Tennis)  

 


