Medlem af

Bestyrelsens beretning – Fyns Tennis Union 2013

Vi har i FTU fortsat den røde tråd med at lytte til udviklingen, klubbernes ønsker og
behov gennem dialog og samarbejde – både på kort, men også på længere sigt. Dette
har bl.a. udmøntet sig i flere breddearrangementer, flere hold/deltagere til
holdturneringen, og øget tilslutning til FM, Play & Stay Touren og MiniTennis Touren.
Vi har også haft fokus på at tiltrække og integrere de nye klubber i FTU regi samt at
fastholde de eksisterende klubber gennem tættere kontakt og tilpassede aktiviteter.
Tiden i FTU’s bestyrelse er det forgangne år anvendt til at få lavet et nyt struktureret
og langsigtet elite/talent setup, til at få indendørshal projektet i Odense i hus, til at
udvikle og søge nye samarbejdspartnere, til at styrke samarbejdet omkring relevante
aktiviteter med Jysk Tennis Union (ex. tøsetræf), på at optimere DTF klubudvikling
gennem samarbejdsmøderne og sammen med den lokale FTU kontaktperson – men
samtidig har vi i FTU haft fuldt fokus på vores kerneydelse, nemlig holdturneringen.
Opdelingen af damer og herrer er blevet taget godt imod, og det har fungeret fint.
Overordnet er de fastsatte FTU mål for året 2013 nået eller overgået, hvilket vi kun
kan være yderst tilfredse med. Vi har forsøgt at favne både motionisterne og de mere
ambitiøse, de unge men også de ældre gennem de udbudte aktiviteter i FTU – og
vurderer, det er lykkedes ganske godt.
Den nye hjemmeside fungerer fint, og den opdateres samt udvikles løbende. Vi vil
opfodre ALLE til at oprette jer en profil på hjemmesiden for modtagelse af FTU
nyhedsbreve x 5 årligt, samt for at modtage løbende informationer om relevante
tennisaktiviteter, både fra Fyn og resten af Tennis Danmark.

Nye FTU klubber
I 2013 bød vi følgende otte nye FTU klubber velkomne: Bøgebjerg, Horne, Haarby, Nr.
Broby, Skårup, Stenstrup, Aarup og senest Ejby. Vi glæder os meget til gensidigt at
samarbejde omkring aktiviteter med jer alle.
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Holdturneringen
Vi har overgået de fastsatte FTU mål for året med 21 klubbers deltagelse, og i alt 98
hold fordelt på 16 rækker. Så det er et meget flot resultat.
Der var stort set ingen problemer med indrapportering. Derimod var der problemer
ved aflysninger, hvor der ikke blev givet besked til turneringsansvarlig vedrørende
tabt kamp eller flytning til ny dato. 7 hold blev trukket, og der blev uddelt 15 bøder.
Klubberne kan blive meget bedre til at informere/udlevere alle relevante oplysninger,
kampprogram m.m., ISÆR når der indsættes afløsere, hvilket vi gerne vil opfordre til.
Der var også udfordringer med slutspillet (kampdatoer/tid, opstillinger, aflysninger).

Senior
Fyns Tennis Union igangsatte 2 nye tiltag i 2013 på seniorområdet. Udendørssæsonen
blev indledt med en opvarmningsturnering ”Match-Tiebreak” til holdturneringen, og i
løbet af udendørssæsonen blev der afviklet en pokalturnering for hold.
Fynsmesterskaberne udendørs blev afviklet med 34 deltagere i Fjordager, hvilket var
ca. samme deltagerantal som året før. 44 spillere deltog i fynsmesterskaberne
indendørs her i januar 2014, hvilket var det højeste antal i mange år, og lagt over
forventet. Dette gav lidt udfordringer ift. planlægningen, men til gengæld en masse
gode tenniskampe i Svendborg Tennishal.
De fynske hold i DH-turneringen klarede sig rigtig flot i 2013. Fruens Bøge rykkede op
i elitedivisionen med både dame- og herreholdet, Tarup Paarup rykkede op i 1.
division ligeledes med både dame- og herreholdet og TCO rykkede op i 1. division
med dameholdet. Stort tillykke til alle klubberne/holdene/spillerne!

Veteran
Udendørs FM i Ringe var som altid en stor succes med over 50 deltagere og et
velbesøgt socialt arrangement.
FM indendørs som netop er blevet afholdt i Svendborg med over 30 deltagere tiltrak
næsten dobbelt så mange som sidste år, hvilket er meget glædeligt.
Kvinderne er i fåtal til FM arrangementerne - så 2014 bør blive et år med fokus på
styrkelse af kvindetennisen i FTU regi!
Ved Hold DM var der bronzemedaljer til FBT i +55/50. Tillykke med dette.
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Junior
På juniorsiden har 2013 været et stærkt år med højt et aktivitetsniveau.
Det er en glædelig trend, at flere fynske juniorspillere også deltager i individuelle
turneringer – og i stigende grad med gode resultater i konkurrence med andre dygtige
juniorspillere i hele Danmark.
FM Junior Inde i Fruens Bøge, Svendborg og TCO og FM Junior Ude i Svendborg var
vellykkede arrangementer med mange deltagere. FTU’s Minitennis Tour og FTU’s Play
& Stay Tour gør det let for mange børn at stifte bekendtskab med turneringstennis på
Fyn, og disse arrangementer giver en god fødekæde af unge spillere, der får lyst til at
deltage i FM og holdturnering.
Helt i tråd med FTU’s udviklingsplan har vi de seneste år oplevet FTU-talenter i
årgangene 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005, der har markeret sig som nogle af de
allerstærkeste U8, U10 og U12-spillere i Danmark. Trods de gode erfaringer spejder vi
p.t. desværre lidt langt efter de potentielle arvtagere i årgangene 2006 og 2007 på
Fyn – altså flere U8 piger og drenge i 2014. FTU er klar med U8 Bobler Camps,
Minitennis Tour, Play & Stay Tour, og meget muligt et nyt koncept med FTU8 Events
til de nye U8-spillere, der selvfølgelig skal ”fødes” ude i klubberne via god og sjov
børnetræning lokalt. Der er god inspiration i DTF’s Aldersrelaterede Træningskoncept.

Play & Stay Tour
FTU Play & Stay Tour 2013 havde sin måske bedste sæson hidtil. Der var et stort og
spændende program fordelt godt ud på hele Fyn. Det blev til afvikling af 14 stævner
fordelt på ni forskellige klubber. Stort set alle klubberne fik afviklet rækker med både
rød, orange og grøn bold, hvilket kom til gavn for en bred gruppe af ivrige fynske
tennisjuniorer.
Mange juniorer fik på behørig vis afprøvet selve turneringsdelen for første gang. Her
tænkes der både på de niveaumæssige og sociale aspekter, der er vigtige for
fastholdelse af spillerne i tennismiljøet, aspekter som vores Play & Stay stævner til
fulde rummer.
Alt i alt har de afviklede stævner været populære, og har dertil ofte haft besøg af
spillere uden for FTU. Vi håber, at mange klubber vil melde sig på banen som
arrangører igen i 2014, så vi får skabt en masse gode tiltag, og derved endnu en
mangfoldig FTU Play & Stay Tour.
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MiniTennis Tour
FTU’s MiniTennis Tour 2013/2014 er lige så stor som i sidste rekordstore sæson, målt
på antal stævner hen over indendørs-sæsonen. Der har dog være en nedadgående
tendens i forhold til antallet af tilmeldte spillere til stævnerne. Det ligner at færre
spillere benytter sig af tilbuddet om minitennis, hvilket vi håber ændret næste sæson.
Således er der i denne sæson 15 stævner på programmet mod 16 stævner i den
forgangne sæson. Vi ser stadig en masse nye ansigter, hvilket også giver sig til kende
på den nye minitennisrangliste FTU MiniTennis Champions Race. Den er i øvrigt også
udviklet en smule, idet der er både en dame og en herre Champions Race liste, hvor
FTU kårer de tre stærkeste på hver liste.

Elite- og talent
FTU stablede i 2013 en ny og langsigtet elite- og talentstruktur på benene i
samarbejde med DTF, Odense Kommunes Elitesekretariat og klubberne.
Træningsstrukturen omfatter U8 og U10 Bobler Camps, U12 talenttræningen, U12 DTF
Elitetræningen, samt U12-16 Team Fyn træningssamlinger i udendørssæsonen.
Der har været høj kvalitet i træningen, og vi håber at dette fortsætter, så Fyn også i
fremtiden kan kæmpe med om medaljer på højeste nationale niveau.
Endvidere er der hele tiden behov for udvikling og forandringer, så træningen
optimeres bedst muligt efter spillernes tarv. I det henseende indgik FTU bl.a et
samarbejde med træningscenteret Løfteriet i Odense om fysisk træning for vores
elitejuniorer gældende fra august 2013, hvilket vi også håber endnu flere
tennisspillere kan få glæde af i fremtiden.
Resultatmæssigt bød 2013 på sølv til vores Team Fyn U12 drenge, bronze til vores
U10 piger, samt en 4. plads til vores U12 piger, der også havde kvalificeret sig til DH
Junior slutspillet.
På den individuelle side var der i 2013 Junior DM-medaljer til: Pouya Moshtaghian,
Alexander G. Andersen, Niels Korsgaard, Emil O. Jensen, Emil Henriksen, Agnes
Ditlev, Camilla Flintholm og Henrik Korsgaard.
Stort tillykke til alle vinderne, og held og lykke i 2014, hvor vi håber på endnu mere
vind i sejlene – for endnu flere af vores fynske tennistalenter.
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FTU aktiviteter
Traditionen tro blev inspirationsdagen i Ringe afholdt i april med fokus på ATK.
FTU’s ”Før Tennissportens Dag event” ved Rosengårdscenteret (også i april) blev en
stor succes med flere kendisser som trækplaster. Adskillige klubber og spillere
bakkede op omkring projektet. Det skabte stor synlighed i både pressen og hos
befolkningen. Tak for indsatsen til alle.
Samarbejds- og evalueringsmødet blev afholdt primo oktober sammen med DTF. Det
var velbesøgt med deltagende fra de fleste klubber. Der var gode indlæg, diskussioner
og input.

DTF fortjenstnål
Marianne Pedersen, formand i Rudkøbing Tennisklub og Karl Kristian Hansen, formand
i Strib Tennis Klub fik begge overrakt DTF’s fortjentsnål, under FTU’s GF 2013.
Tak for jeres store indsats til gavn for tennissporten på Fyn gennem årene.

Indendørs Tennishal, Odense - Marienlyst
Ja, så er det en realitet. Tennishallen med de 6 baner er ved at blive bygget på
Boldklubben Marienlysts anlæg i Skibhuskvarteret. Den står efter planen færdig til
november 2014, hvor den skal indvies med et brag. Det bliver det største tenniscenter
vest for Storebælt – hvilket vi skal udnytte til fulde fra dag 1.
Der er afholdt informationsmøde ultimo 2013 for alle klubberne omkring halprojektet,
driften af hallen og samarbejdet mellem parterne og klubberne. Processen fortsætter i
højt og fokuseret tempo, da der er talrige opgaver, der skal være på plads inden
åbningen til næste indendørssæson 2014/2015. Vi skal i fællesskab sikre driften af
tennisen helt fra start. Tennis bliver fremover en helårssport på Fyn – en helt ny tid
med uanede muligheder, vi går i møde!

Økonomi
Regnskabsresultatet for 2013 viser et fint overskud, hvilket primært skyldes øgede
indtægter fra turneringer samt reducerede administrative udgifter.
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Fyns Tennis Union vil gerne takke alle samarbejdspartnere igennem 2013:
Dansk Tennis Forbund
Fynsk Idrætsforbund
Odense Kommune
Coolsport/HEAD
Ketshop
Løfteriet
Klubberne og medlemmerne

Bestyrelsen, Fyns Tennis Union, anno 2013
Formand:

Agi Szocska

Næstformand og Veteran:

Kai Holm

Kasserer:

Karl Hansen

Senior:

Thomas Hein og
Carsten Tornbjerg

Junior:

Michael Grube Andersen
Peter Slifsgaard
Lorenz Chr. Sønderby

FTU Konsulenter
Holdturnering:

Marianne Pedersen

Webmaster:

Bitten Karlovic

Presse:

Lars Kristensen

Klubudvikling:

Søren Christens

Klubaktivitet:

Jens Erik D. Jensen

Events:

Kenneth Jensen

Fyns Tennis Union – Vi vil tennis på Fyn
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