Vi vil tennis på Fyn sammen

Medlem af

Bestyrelsens beretning i FTU – for året 2014
Af Agi Szocska, bestyrelsesformand i FTU
Fyns Tennis Union har gennem året haft talrige vellykkede og velbesøgte aktiviteter samt nye tiltag.
Årets startede med de traditionelle samarbejdsmøder i en dialog mellem DTF, FTU og klubberne, fordelt
rundt omkring på Fyn. Dernæst blev der afholdt træner inspirationsdag i Ringe med Aldersrelateret
Trænings Koncept (ATK), og fysisk funktionel træning i fokus. Der er hen over hele året afholdt DTF/OK/FTU
støttet elite og talent træning i FTU regi - både ude og inde, med rigtig god kvalitet og stor succes, hvilket
løfter niveau og samler de fynske trænere og unge i et godt socialt spillerudviklingsmiljø. På den nationalt
koordinerede Tennis Sportens Dag (TSD) deltog flere fynske klubber, som også i 2014 havde et fælles FTU
før-event med Streettennis på Flakhaven. Der er blevet afholdt vellykket tøsetræf samt er der blevet bakket
godt op omkring et fælles fynsk socialt arrangement til Davis Cup i Kolding, hvor DK heldigvis vandt! FM
blev afholdt som vanligt for juniorer, seniorer og veteraner. Holdturneringen var i 2014 med flere hold, der
bl.a. blev delt op i køn.
FTU støtter fortsat fuldt op om at få uddannet flere gode trænere på Fyn via tilskud til deltagerne, der
melder sig på DTF’s trænerkurser K1-K4. Dette benytter klubberne sig fint af.
Derudover har vi på Fyn i 2014 formået at fastholde medlemstallet samt oplevet fremgang af gode
klubmiljøer, og præsteret et stort fysisk facilitets løft med 5 nye udendørsbaner i Fruens Bøge, de nye
tennishaller med 6 indendørsbaner i Marienlyst og nyt klubhus og Play & Stay Arena i Vester Skerninge.
Dette gør os mere attraktive - så vi skal alle løbende arbejde for at skabe bedre rammer for tennissporten
på Fyn.
Åbningen af de 6 nye indendørsbaner i Blodklubben Marienlyst har medført, at FTUs bestyrelse nu er fuldt
aktive året rundt, med at gøre opmærksom på og udnytte de nye muligheder, ved bla. arrangement af
fælles FTU mandagstræninger for hhv. damer, herrer, double, juniorer og FM inde træning. Tilbuddene er
blevet taget særdeles godt imod. Der skal dog ”retænkes”, da vi er udfordret på de unge tennisspillere
mellem 16 og 25 år.
Årets afsluttende dialog- og samarbejdsmøde med rekord deltagerantal var med indbudte gæster fra DTF.
Direktør Sune Alenkær og juniorlandsholdstræner Jens Ancher Andersen, som talte om den nye
elite/talentstruktur.
DTF
I Dansk Tennis Forbund har de centrale politiske og sportslige overskrifter for 2014 været følgende:
Moderklubber, Vidensbank, Medlemsrekruttering og fastholdelse, Davis Cup holdet, Uddannelse (ATK),
Elite og Talent struktur, Frivillighedsstrategi, Skolereformen og DTF/Unions Tennisseminar.
DTF kårede i december Fruens Bøge som årets klub ud fra kriterierne: Godt kommunalt samarbejde
omkring skolereformen, anlæggelse af fem nye baner, vel- og efteruddannede trænere der sikrer kvalitativ
træning, mange sociale arrangementer for alle klubbens målgrupper, flot talentarbejde med specifikt fokus
på fysisk- og mental træning, implementering af ATK-principperne samt spillere på DTF's juniorlandshold.
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Seniorer
2014s nye tiltag på seniorområdet var et arrangement med tøsetennis, som blev afholdt med stor succes i
Stjernen Tennisklub. Rigtig mange af deltagerne efterspurgte efterfølgende flere arrangementer, hvorfor
tøsetennis også blev en del af FTUs mandagsarrangementer i Marienlyst Tenniscenter Odense. Efter
åbningen af hallen er der afholdt 3 træninger med tøsehygge og begge med stor tilslutning.
Desuden afholder FTU herre- og double træning med stor tilslutning 1. gang/måned indendørs i hallerne i
Marienlyst.
Fynsmesterskaberne udendørs blev afviklet med ca. 45 deltagere på Fruens Bøges nye baner, hvilket var en
fremgang på ca. 30% ift. året før. 35 spillere deltog i fynsmesterskaberne indendørs i den Marienlyst
Tenniscenter Odense i første weekend af det nye år. Dette er en mindre tilbagegang ift. sidste år og skyldes
sandsynligvis terminen lige efter nytår.
De fynske hold i DH-turneringen klarede sig rigtig flot i 2014. Indendørs vandt både Fruens Bøges dame- og
herrehold der pulje i 2. division og udendørs vandt også både dame- og herreholdet i TCO deres pulje i 1.
division.

Veteraner
Holdturneringen blev gennemført med lidt færre hold.
Veteranholdkampene fortsætter med blandede hold uden kønsopdeling i det kommende år.
Aldersforskellen mellem mænd og kvinder er ændret. Mænd og kvinder ældes nu lige hurtigt
Ved Hold DM var der i år ingen medaljer til de fynske hold.
FM udendørs i begyndelse af august var en pæn succes med over 50 deltagere. Kvinderne skal i det
kommende år gøres opmærksom på, at vi savner dem til FM arrangementet.
Der afholdtes FM indendørs i begyndelsen af januar 2014 med få deltagere. Ved det nyligt succesfulde
afholdte FM i Marienlystcentret var deltagerantallet mere end tredoblet til 63 spillere, heraf 14 kvinder.
I den kommende sæson rykkes veteran FM ude arrangementet frem til sidst i juni måned.
I 2015 er Fruens Bøge vært for DM-udendørs for hold i begyndelsen af september.
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Juniorer
2014 har været et godt år med stort aktivitetsniveau og flotte fynske resultater på juniorsiden.
Relativt mange fynske juniorspillere har været aktive i DTF’s licensturneringer, og de markerer sig stærkt i
konkurrence med de andre dygtige juniorspillere fra hele Danmark.
Spillere fra Fruens Bøge og Vester Skerninge har i 2014 vundet medaljer ved både UM Inde i
Hørsholm/Rungsted, UM Ude i HIK og kvalificeret sig til den afsluttende Junior Grand Prix Serie Mastersfinale i Farum for de bedste spillere i årgangene.
Det er en øget træningsindsats med fokus på kvalitet og i stigende grad fysisk træning, der ligger til grund
for de gode fynske juniorpræstationer, og der er god mulighed for, at flere fynske talenter og klubber også
kan markere sig i den nationale top med samme tilgang i de kommende år.
Tilstrækkeligt med dygtige tennistrænere er også en afgørende forudsætning for at kunne udvikle
tennissporten på Fyn, og særligt to tiltag med internationalt islæt skal fremhæves for 2014.
Fruens Bøge lavede i sommer en vellykket udendørs ”Evert Camp” for juniortalenter og udvalgte trænere,
der fik træning og inspiration af trænere fra Evert Tennis Academy i Florida.
Tennis Club Odense har med efterårets ansættelse af en amerikansk cheftræner tilknyttet en spændende
profil som led i ambitionen om at skabe et professionelt internationalt tennis team i TCO.

FM Junior Inde i Fruens Bøge, Svendborg og TCO med 10 singlerækker og 11 doublerækker, og FM Junior
Ude i Svendborg med 9 singlerækker og 9 doublerækker var begge vellykkede arrangementer med mange
deltagere.
Vi har dog en udfordring med for få U8-spillere på Fyn, der deltager i stævner og turneringer, selv om
tilbuddet er der året rundt med FTU Minitennis Tour og FTU Play & Stay Tour.
Det er noget som klubberne og FTU i fællesskab må gøre noget ved i 2015 og de kommende år, så vi ikke
får et stort hul i fødekæden af unge fynske tennisspillere.

FTU Elite- og talent
FTU fortsatte i 2014 samarbejdet omkring et langsigtet elite- og talentsamarbejde med DTF, Eliteidræt
Odense og klubberne.
Træningen har omfattet U10 og U12/U14 talenttræning, samt U12/U14 DTF Elitetræning.
Der har været høj kvalitet i træningen, og vi håber, at dette fortsætter, så Fyn også i fremtiden kan kæmpe
med om medaljer på nationalt niveau.
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Da den fysiske træning har stor betydning for præstationerne på banerne, er fysisk træning blevet en fast
del at træningen fra starten på udendørstræningen. Træningen består nu af 2 timers tennis og 1 times
fysisk træning.
Den indendørs træning har fysisk været placeret i TCO, FBT og Svendborg, og udendørs har det været
Svendborg i starten, og derefter resten af sæsonen i FBT på det nye anlæg i Dalum.
Vi vil gerne takke klubberne som har lagt baner til træningen for værtsskabet.
Træningen for indendørssæsonen 2014-2015 foregår i MarienlystCentret.
Med hensyn til træningen udendørs 2015, fastholder vi torsdag som FTU-træningsdag, og beder alle de
klubber der har potentielle spillere til at deltage i Talent- og Elitetræningen om ikke at lægge træningen i
klubregi på denne dag, idet det vil forhindre klubbens spillere i at kunne træne sammen med de andre
dygtige fynske juniorspillere.
Resultatmæssigt bød 2014 på kvalifikation til medaljeslutspillet for vores Team Fyn drengehold i både U10,
U12 og U14.
Team Fyn U10 drenge og U12 drenge var begge meget tæt på bronzemedaljerne i de afgørende kampe,
men måtte nøjes med 4. pladser.
Team Fyn U10 drenge: Ervin Mesic, Pouya Moshtaghian, Alexander Grube Andersen, Marius Wallstrøm,
Liam Chen-Zion og Mathias Nielsen
Team Fyn U12 drenge: Thomas Vestergaard Jensen, Marcus Aksglæde Wognsen, Alexander Stage, Rasmus
Rønn Hansen, Rasmus La Cour Hansen og Philip Leander Heering

Team Fyn U14 drenge havde i flot stil kvalificeret sig slutspillet med stor medaljechance, men da holdets to
stærkeste spillere i stedet for prioriterede deltagelse i en international individuel turnering, så var der ikke
spillere nok til deltagelse i slutspillet. Det var en meget beklagelig situation, som Fyns Tennis Union ikke
ønsker skal gentage sig.

På den individuelle side var der i 2014 indendørs Junior DM-medaljer i Hørsholm-Rungsted til 6 fynske
spillere: Ervin Mesic (U10), Amalie Grube Andersen (U12), Thomas Vestergaard Jensen (U12), Niels Heise
Korsgaard (U14), Emil Okkels Jensen (U14) og Henrik Heise Korsgaard (U18).
Ved udendørs Junior DM-medaljer i HIK var det 5 af de samme spillere, der sikrede fynske medaljerl: Ervin
Mesic (U10), Amalie Grube Andersen (U12), Thomas Vestergaard Jensen (U12), Emil Okkels Jensen (U14) og
Henrik Heise Korsgaard (U18).
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Play & Stay Tour

FTU Play & Stay Tour 2014 havde sin måske ikke sin bedste sæson hidtil. Der var et okay og ganske spændende
program fordelt godt ud på hele Fyn. Det blev til afvikling af 13 stævner fordelt på syv forskellige klubber. Stort set alle
klubber fik afviklet rækker med både rød, orange og grøn bold, hvilket kom til gavn for en bred gruppe af ivrige fynske
tennisjuniorer. Desværre oplevede spillerne at to klubber måtte aflyse deres planlagte stævne.
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 2015, så vi får skabt en masse gode tiltag, og derved
endnu en mangfoldig FTU Play & Stay Tour.

MiniTennis Tour

FTU’s MiniTennis Tour 2014/2015 er næsten lige så stor som i forrige rekordstore sæson, målt på antal stævner hen
over indendørs-sæsonen. Der har i året været et stigende antal tilmeldte spillere til stævnerne. Det ser ud til, at der er
lidt flere, der benytter sig af tilbuddet om minitennis.
Således er der i denne sæson 14 stævner på programmet mod 15 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 man finder de
tre stærkeste på hver liste.

Økonomi
Regnskabet for 2014 viser et tilfredsstillende resultat.

Farvel
I 2014 sagde FTU farvel og mange tak for indsatsen til:
Marianne Pedersen, Holdturnering
Lars Kristensen, Presse og event
Kenneth Aaskov, FTU bestyrelse, senior
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Fyns Tennis Union vil gerne takke alle samarbejdspartnere igennem 2014:
Dansk Tennis Forbund
Fynsk Idrætsforbund
Odense Kommune
Coolsport/HEAD
Ketshop
Boldklubben Marienlyst
Løfteriet
Klubberne og medlemmerne

Bestyrelsen, Fyns Tennis Union, anno 2014
Formand: Agi Szocska
Næstformand og Veteran: Kai Holm
Kasserer: Karl Hansen
Senior: Carsten Tornbjerg
Junior: Michael Heering, Michael Grube Andersen, Peter Slifsgaard
FTU Konsulenter
Holdturnering:
Webmaster: Bitten Karlovic
Presse:
Klubudvikling: Søren Christens
Moderklubber og Vidensbank: Lorenz Sønderby
Klubaktiviteter: Jens Erik D. Jensen
Events: Kenneth Jensen

Samlet set blev 2014 et banebrydende år for FTU og dets medlemmer, hvor tennis nu med de 6 nye
indendørsbaner er blevet en heltidssport med uanede muligheder for fremtiden - i et nyt kvalitativt fælles
samarbejde.
Slutteligt vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle de frivillige, som yder en stor daglig indsats
for tennis i klubben og i unionen. Uden jeres store indsats ville vi ikke være i nærheden af de talrige
aktiviteter og flotte resultater på Fyn.

Fyns Tennis Union – Vi vil tennis på Fyn sammen!

