
  

 
 

Formandsberetning ved generalforsamling i  

Tune IF Tennis 28. januar 2019. 

 

Godaften kære venner og velkommen til Tune IF´s generalforsamling.  Igen i år er det dejligt at se 

så mange, der er mødt op  

Som sædvanligt startede sæsonen med vores slå ind turnering den 2. april, og den lignede de 

forrige til ukendelighed. 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.   

Igen i år havde Finn Fejrskov i samarbejde med DGI organiseret en plus 60 turnering. Desværre var 

vejrguderne ikke med os i år, så stævnet 28. maj druknede i regn. Enkelte spillede efter 

syndfloden. Stævnet i august blev derimod gennemført i strålende sol med mange spillere fra 

andre klubber. Mange gode kampe og efterfølgende hyggeligt samvær og præmieuddeling.  

Eneste anke var, at vi spillede super tie-break i alle kampene. Vi håber at du kan overtales til at 

arrangere en turnering igen i år. 

På ungdomssiden har vi i år haft den store glæde, at vi kan bryste os over at have en landsmester i 

single. Ved landsmesterskaberne i Rungsted Kyst lørdag den 8. september gik Amanda Børholt 

Jensen hele vejen og vandt guld i single.  Stor tillykke til Amanda.  Rigtig godt gået. Vi har i år haft 

den positive udvikling, at vi gennem sæsonen har fået en tilgang af nye unge spillere. Vi håber, at 

det store arbejde, der lægges i ungdomsafdelingen vil bære endnu flere frugter i den kommende 

sæson.  Derfor har vi også valgt at sende vores to unge trænere på et videregående tenniskursus i 

marts i håbet om, at de kan videreformidle, det de lærer på K2 kurset. Ungdomstræningen foregår 

jo som bekendt tirsdag og torsdag eftermiddag under kyndig vejledning af vores træner Ditlev, 

assisteret af Mads.  Det er altid en fornøjelse at se hvor glade og ivrige de unge spillere går til 

sagen. Stor ros til vores trænere. Sædvanen tro afholdt Tune IF Tennis igen i år sommerskole for 

tennisinteresserede. Sommerskolen fandt sted i skolernes sidste ferieuge mandag, tirsdag og 

onsdag. I år kom deltagerne så langt væk som fra Dubai. Langt at rejse for en tennisskole.  Nej, 

familien var hjemme på sommerferie og var glade for Tune IF´s tilbud, der kun løb over tre dage.  I 

år var det interessant at se hvor stor aldersspredningen var. De yngste spillere var 6 år og de 

ældste var 17 år. Dette gav Simon og Mads gode muligheder for at differentiere 

tennisundervisningen. Tennisskolen startede mandag morgen med velkomst, flaghejsning, 

uddeling af T-shirts trykt lokalt hos Tune Tekstiltryk.  Trøjerne var sponseret af SuperBrugsen, hvis 

logo også var at finde på trøjerne. Desuden sponserede samme brugs masser af frugt og 

saftevand. 1000 tak for det. De tre spilledage genlød banerne af glade råb og latter fra unge 

mellem 6 og 17 år. Tennisskolen varede alle dage fra 9 til 15. Der blev spillet seriøst tennis, hygget 

og leget. Alt sammen under kyndig vejledning af vores unge trænere Simon og Mads Døssing.  

Tennisskolen blev rundet af med en lille turnering. 



  

Tradition tro havde ældretennis også i år inviteret Viby Tennisklub til dyst.  Og igen i år vat det en 

stor succes med bragende sol, gode kampe, dejlig frokost og socialt samvær.  Også i år kunne Tune 

trække sig sejrrigt ud af kampene.  Stor tak til Finn Fejrskov, Britta og andre, der var med til at hele 

arrangementet forløb perfekt. 

Senere på sæsonen gæstede Tune så Viby, og dette besøg kom til at gå over i historien, for det var 

første gang at Viby slog Tune om end meget knebent.  Så humøret hos Viby var naturligvis helt i 

top. Men Tunespillerne var da også enige om, at Vibys sejr var en enlig svale. Så til sommer retter 

vi op på det. 

Via Helge Fjermeros har vi modtaget en henvendelse fra Greve ældretennis, der gerne ville 

komme og besøge os til foråret / sommeren.  Tanken var naturligvis, at vi skulle spille nogle kampe 

(herredouble, damedouble og mixdouble) med efterfølgende socialt samvær samt mulighed for at 

besøge Greve efter samme koncept.  Finn Fejrskov og jeg arbejder videre med henvendelsen, og vi 

synes begge, at det er et frisk pust, der kunne tilføres vores klub.   

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. 

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.  

Hen over sommeren har vi haft hygge tennistorsdage (åbent hus) hver torsdag fra kl. 18 - 20.  Her 

er der mulighed for nye medlemmer at spille sammen med de ”etablerede” og måske få lavet 

aftaler med andre. Dette tilbud benyttede to damer sig af. Hen over sommeren var der arrangeret 

grillaftener en gang om måneden.  I september var hyggetennis henlagt til søndag formiddag 

grundet det tidlige mørke. Stor tak til Britta, Lillian og andre for at have været tovholdere på disse 

arrangementer 

Sidste år nævnte jeg i min beretning, at vi var kede af at vores dejlige baner en stor del af ugen lå 

ubrugt hen.  Dette fik vi i den forgangne sæson rettet noget op på.  Niels Erik og jeg fik på et møde 

med Pauli og Tune Skoles leder aftalt, at Tune IF Tennis stillede baner, ketsjere og bolde til 

rådighed. På den måde blev der oprettet et valghold i tennis / basketball for 7. til 9. årgang. Ideen 

var så, at der blev spillet udendørstennis fra august til oktober og igen fra april til sommerferien.  I 

den mellemliggende periode havde valgholdet så basketball. Så Amanda og den tenniskyndige 

idrætslærer havde et godt forløb i nævnte periode. 

Igen i år havde Finn Fejrskov arrangeret tur for seniorerne.  I år gik turen til Zagreb, en by vi med 

glæde tænker tilbage på. Masser af kulturelle oplevelser, god mad og socialt samvær. En ny tur er 

allerede i støbeskeen. Rygtet vil vide, at turen næste år måske kommer til at gå til Berlin i 

begyndelsen af september.  Vi glæder os allerede.  Og naturligvis skal der lyde en stor tak for Finns 

store arbejde for klubben.  

Traditionen tro deltog Tune IF Tennis igen i Tune by Night. I år var det den 31. august og 

vejrguderne var med os. I år gik tenniskonkurrencen ud på at gætte hvor mange bolde, der var i en 

kurv placeret på bordet ud for Per Johansens Boligcenter.  Vi uddelte flyers og lokkede en masse 

(vist omkring 50) personer til at gætte på det rette antal. Der var ingen, der gættede det præcise 

tal, men vinderen var kun tre bolde fra det rigtige antal. Hovedpræmierne var to medlemskaber til 

Tune IF Tennis. Den heldige kunne selv vælge mellem vinter eller sommer medlemskab. Desuden 



  

var der fine præmier i form af kasketter og drikkedunke sponseret af Per Johansen Danbolig. 

Mange tak for det.   

Søndag den 2. 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 vist ingen Dimo-deltagere, der 

gik hjem uden præmier.  Stor tak til Britta, Ole m. fl. for at være hovedkræfterne bag både 

borddækning samt indkøb af præmier.  

Fredag den 8. 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 2019. 

Ungdommens udendørs klubmesterskab blev afholdt i tørvejr og med mange deltagere. Der blev 

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

afsluttet med pizza og hygge. 

På seniorniveau havde Tune i år kun tilmeldt tre hold.  Disse har igen i år spillet kampe hen over 

sommeren. Resultaterne blev som følger: Seniorerne blev nr. 1 i deres pulje. Herrer +60 og mix 

+60 kom begge på en 2. plads.  

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

Maskinservice, N-Focus, Primero, SuperBrugsen, Netto, Bog & Ide, Mainz VVS, tømrer Leif 

Andersen, Beauvais. Bonus-Tanken og tømrermester Claus Hvidsteen for deres opbakning omkring 

vores klub. 

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

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

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

 

Peter Buch Larsen 

(Formand for Tune IF Tennis) 

 

 


