
 

 

Tune IF Tennis
 

 

Generalforsamling i Tune IF Tennis mandag den 7. marts 2022. 
Godaften kære tennisvenner. Ja, så er der gået endnu et år. Også i år blev det et anderledes 

år igen i præget af Covid-19.  

Vinteren kom i begyndelsen af januar og med den sne og frost.  Men dette afholdt ikke de 

gæve tennisspillere fra at dyrke deres sport. Men med et lag sne på 2-3 cm er det svært at 

spille tennis.  Men i fællesskab fik vi skrabet/ fejet bane 1, så der igen kunne spilles tennis.  

Sporten kaldes jo også den hvide sport, hvilket i høj grad kom til at passe.  Helge, Sigge, Jan 

Dilling, Erik Rasmussen og formanden mødte op med 

sneskrabere og koste, og så var der fint underlag igen.  

Desværre (eller heldigvis skulle man måske sige) var 

der stadig rift om at komme til at spille på bane 1.  

Helge Fjermeros foreslog, at vi fik sat et ekstra net op, 

så flere kunne spille på samme tid.  Formanden 

henvendte sig til Park og Vej, der igen henviste mig til 

kommunen.  Efter en del samtaler og mails fik vi lov til 

at sætte et ekstra net op, og Park og Vej kom endda til 

døren med nettene (tre 

styk).   Men inden nettet kunne sættes op på bane 3, var der 

lige en halv bane 1 og en hel bane 3, der skulle ryddes for 5 

cm sne. Igen viste det gode samarbejde sig, og Helge 

Fjermeros, Erik Rasmussen, Jan Dilling og formanden skovlede 

så sneen stod om ørene. Efter en times intenst arbejde, svedte 

alle, som havde de dystet med ketsjere og bolde i lige så lang 

tid.  Tørsten skulle slukkes inden vennerne kunne spille et 

enkelt sæt. 

Vinteren gik sin gang og foråret og varmen kom igen til at 

præge 

tennis 

spillet.  Covid-19 restriktioner herskede 

stadig, da vi holdt sæsonåbning i 

begyndelsen af april. 

Bestyrelsen var blevet enig om et mindre 

traktement i form af morgenkaffe, en lille 

en og et tebirkes.  Alt sammen i god 

afstand og for en stor del udenfor.  Flaget 

blev hejst, der blev skålet for en god 

sæson.  Resten af formiddagen gik med spil 

og derefter var der livligt socialt samvær på 

behørig afstand. 



 

 

Selvom Covid-19 stadig hærgede fik Jens Ole stablet dimoturneringen på benene.  Trods 

omstændighederne forløb den over al forventning. Også i år var turneringen opdelt i 

deltagere over 60 og under.  Disse blev så igen inddelt i en A og i en B række. Og som tidligere 

år var der både singler, dame og herredoubler samt mixdoubler.  Mange gode og spændende 

kampe.  Selv var jeg ude i tre tresætskampe, hvoraf den ene varede mere end to timer. Joh, 

da kunne man godt mærke at man ikke var helt ung mere. Trods ”ferierende ” tennisspillere 

blev alle kampe afviklet til tiden.  En anden nyskabelse var (måske til manges fortrydelse), at 

der kun blev uddelt præmier til 1., 2. og 3. pladserne i de forskellige kategorier.  I princip var 

bestyrelsen enig i den forandring.      

De forskellige rækker blev trods Covid-19 afviklet.   Vores hyggelige samvær med Viby 

Tennisklub var igen i år strøget af programmet ligeledes af hensyn til spillernes sikkerhed.  

Det samme (aflysning) gjaldt også det traditionsrige Hedeboløbet. 

Efter vores stormfulde generalforsamling i juni, var alle jo spændte på om der virkeligt blev 

så meget ventetid, som nogen havde frygtet til vores ældretennisformiddage.  Jeg synes ikke 

det gik så galt som forventet.  Nogle mødte tidligt op og gav på den måde plads til andre. 

Som noget nyt havde vi i år søgt DGI om et kursus, der hed ”Far-mor-børn tennis”.  Kurset 

var næsten udgiftsneutralt i og med at DGI gav et pænt tilskud til træner og ketsjere. 

Indledningsvis kom en instruktør fra DGI og underviste vores unge trænere en søndag i juni.  

Vi modtog sammen med ”pakken” ti ketsjere til mindre børn. Samtidig købte klubben et helt 

nyt mininet, så det ville være lettere for nybegyndere at få greb om spillet. Far mor børn 

tennis” løb over 8 sommersøndag formiddage (kl.  10 - 12), hvor en træner hjalp familierne 

i gang med spillet. En del familier kom kun enkelte dage, men Lillans datter var meget 

standhaftig og deltog med hendes børn de fleste af søndagene.  En stor tak til vores unge 

trænere, Annette og Lillan for et godt tennisforløb. Vi forsøger også at gennemføre et 

lignende kursus i år. 

Også i år kunne Tune IF Tennis tilbyde de unge en Sommercamp i tennis. Som sædvanligt var 

tennislejren henlagt til mandag, tirsdag og onsdag i skolernes sidste ferieuge. Selve 

sommerskolen var igen i år en stor succes idet vi havde 25 tilmeldte deltagere. Amanda, 

Oliver og Mads havde lagt planer for den afsluttende finaledag.  Da der var så mange 

deltagere, kunne der spilles i tre forskellige grupper. Som formand var det også en fryd at se 

at både mit yngste (Selma) og ældste barnebarn (Leonard) deltog.  Sidstnævnte vandt 

gruppen af de større deltagere Og efter nogle spændende kampe kunne der så udråbes tre 

vindere. Der skal lyde en stor tak til Amanda, Mads og Oliver for en super god tenniscamp.  

Ligeledes skal der lyde en stor tak til Annette og Lillian, der var linjedommere 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 for et flot kontant bidrag.  

Alle var jo spændte på hvornår vi kumme tage vores padelbaner i brug. Og først den 3., 4. 

og 5. august blev de to betonarealer, der skal spilles på anlagt.  Så optimisterne troede jo på 

at banerne kunne tage si brug omkring den 1. september. Men det skulle vise sig, at det 

skulle vare måneder før banerne var kampklare.  Leverandørerne gav skylden til Covid-19 og 

mangel på arbejdskraft. 

Traditionen tro plejer en del af tennisspillerne at være på tur med Finn Fejrskov.  I år blev 

det dog en noget anderledes tur, idet det var henlagt til Skærbæk Idrætscenter, hvor 

gruppen på 8 personer havde lejet sig ind i tre små hytter med selvcatering.  Der blev spillet 



 

 

tennis og foretaget kulturelle udflugter hvor bl.a. Anne-Lise var guide i Tønder.  En 

spændende oplevelse.  

Søndag den 5. september blev vores årlige dimoturnering afsluttet med en hyggelig frokost 

Der blev vindere i mange kategorier, og flere spillere kunne fylde deres vinlagre op.  Stor tak 

til Britta, Ole og andre for at have været hovedkræfterne bag både borddækning samt 

indkøb af præmier. Sæsonen gik på hæld, men mange spillede på livet løs hele september, 

hvor vejret var godt.  Dejligt.  Udendørssæsonen sluttede officielt 3. september, men mange 

fortsatte i det relative gode vejr.  Til forskel fra sidste sæson var alle tre baner åbne, så der 

blev spillet på livet løs, selv om det blev koldere, og først sidst i november overgav de seje 

sig og gik ind og spillede i Hal 3.  Sammensluttende vil jeg mene, at det var et godt år til trods 

for tabet af bane 4. 

 

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. 

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) 

 

 

 
 


