
  
 

 
 

Formandens og bestyrelsens beretning i FTU – for året 2015 

Af Agi Szocska, bestyrelsesformand i FTU 

 

2015 var fuld af succerige tennisaktiviteter og oplevelser, hvilket du kan læse mere om i beretningen 

nedenfor.  

FTU favner bredt og overliggeren sættes kontinueligt højt, hvad enten det drejer sig om holdturneringen, 

FM’erne (inde og ude), Elite- og talenttræningen, FTU fælles-inde-træningen, afholdelse af dialog- og 

samarbejdsmøder eller afholdelse af en Davis Cup kamp mod Spanien.  

FTU er til for tennisklubbernes skyld, og vi skal sikre, at vi løfter i samlet flok, gennem gensidig forståelse, 

respekt og forpligtende fællesskab. Så øges chancerne nemlig for at lykkes sammen. 

Tennissporten og dansk foreningskultur står overfor store udfordringer i et foranderligt samfund og ændret 

forbrugsmønster. Fleksible og attraktive idrætstilbud efterspørges i større og større omfang, hvilket vi må 

erkende, acceptere og vigtigst af alt  - honorere efter bedste frivillige evner! 

Rent personligt slutter jeg den 9/2 som FTU formand, DTF bestyrelsesmedlem, Politisk ansvarlig for DTF 

klubudviklingsafdeling samt styregruppemedlem for ”Bevæg dig for livet” DIF/DTF/DGI projektet - efter 4 

gode, udviklende og spændende år i fynsk og dansk tennis. Så jeg vil her benytte mig af lejligheden til, at 

sige jer alle STOR TAK for jeres tennisbegejstring og entusiasme, venlighed og samarbejde gennem alle 

årene med jer som frivillige og spillere. Jeg fortsætter naturligvis som motionstennisspiller, og som 

initiativtager for ”Forum for Danske Tenniskvinder” - så vi ses fortsat derude i tennislandskabet i mange år 

frem endnu  

 

Året 2015’s gang i FTU regi 

Året startede med de traditionelle og succefulde inde FM’er og siden hen samarbejdsmøder i en dialog 

mellem DTF, FTU og klubberne, fordelt rundt omkring på Fyn. Der er hen over hele året afholdt 

DTF/OK/FTU-støttet elite og talenttræning 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 – 

som de kommende år vil løftes i fællesskab igen. På den nationalt koordinerede Tennis Sportens Dag (TSD) 

deltog flertallet af de fynske klubber, som bidrog til mange nye medlemmer. Der er blevet afholdt stort og 

meget vellykket Davis Cup mod Spanien i samarbejde mellem DTF, OK, Udvikling Fyn/Sport Event Fyn og 

mange af de odenseanske/fynske klubber. Tøsetræf med All-in Tennis Camp har været et vellykket og 

velbesøgt arrangement. Ude FM blev ligeledes afholdt som vanligt for juniorer, seniorer og veteraner. 

Holdturneringen var i 2015 med mange hold, dog med for mange flytninger og aflyste kampe.  



  
 

 
 

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 håber vi på Fyn i 2015 at have formået at fastholde medlemstallet samt oplevet fremgang af 

gode flere klubmiljøer, med talrige vellykkede skoletennis arrangementer. Dette gør os som idræt og sport  

mere attraktive - så vi skal alle løbende arbejde for at skabe bedre rammer for tennissporten på Fyn. 

Åbningen af de 6 nye indendørsbaner i Boldklubben Marienlyst har fortsat medført, at der kan spilles tennis 

året rundt i Odense/på Fyn. De fælles FTU tirsdagstræninger for hhv. damer, herrer, double har været 

overtegnede. 

Årets afsluttende dialog- og samarbejdsmøde med rekord deltagerantal var med fokus i DTFs politiske 

program de kommende 4 år. 

Der har også været afholdt et dialogmøde med Marienlyst og Odense kommune vedrørende optimering af 

samarbejde og udnyttelsen til gavn for FTUs medlemmer omkring de nye indendørs baner i Marienlyst, 

Odense. 

 

DTF 

I Dansk Tennis Forbund har de centrale politiske og sportslige overskrifter for 2015 været følgende: ”Bevæg 

dig for livet” /DIF/DTF og DGI samarbejde, Moderklubber, Vidensbank, Medlemsrekruttering og 

fastholdelse, Fed Cup og Davis Cup kampe, Uddannelse, Holdturnering, Elite og Talent samt TeamDK støtte, 

Frivillighedsstrategi, Skoletennis og DTF/Unions Tennisseminar, samt ikke mindst det Poltiske Program for 

de kommende 4 år.  

 

FTU Seniorer 

I 2015 har der været stor fokus på breddetennis og især kvindetennis. Der blev indgået samarbejde med 

”All-inTenniscamp”, hvor første arrangement blev afholdt med succes i efteråret og nye vil komme til i 

2016. Sidste års succes med vintertræning én gang ugentligt i Marienlyst Tenniscenter Odense er gentaget i 

denne vinter, med 4 forskellige breddetilbud. 2 af disse er fyldt helt op med deltagere, mens der er få 

pladers tilbage på de andre 2 hold – så det er en stor succes med fællestræning på tværs af de fynske 

tennisklubber.  

Fynsmesterskaberne udendørs blev afviklet i Næsby for første gang. Desværre med en mindre tilbagegang i 

deltagerantallet. Især er det svært at få spillerne til at tilmelde sig rækker under mesterrækken. 

Fynsmesterskaberne indendørs blev for anden gang afholdt i Marienlyst Tenniscenter Odense. Her var der 

heldigvis en pæn fremgang i deltagerantallet og det største antal rækker i mange år. 



  
 

 
 

De fynske hold i DH-turneringen klarede sig flot i 2015. Indendørs rykkede Fruens Bøges damer op i 

elitedivisionen. Udendørs rykkede Vester Skerninges damer op i 1. division, ligesom TPIs herrer rykkede op i 

1. division. 

 

 

FTU Veteraner 

Holdturneringen afvikles kun udendørs med stabilt antal deltagende hold. 

Veteranholdkampene afvikles stadig med blandede hold mænd/kvinder. I flere rækker er der færre kampe 

og færre deltagere på holdene. Det giver kortere kampe. Der er sat kamptidspunkter på i programmet.  

Hold-DM finalestævnet blev arrangeret af Fruens Bøge Tennisklub med store roser til den arrangerende 

klub. På det sportslige plan blev det kun til en enkelt bronzemedalje, til Fruens Bøges +70 hold. 

Individuelle turneringer. FM indendørs sidste år i Marienlyst blev en stor deltagermæssig succes med 63 

deltagere.  

FM udendørs var efter 16 år i Ringe flyttet til Faaborg, og i sidste weekend inden sommerferien.. Der var en 

færre deltagere, 44 deltagere. Fra deltagerne var der store roser til arrangørerne. 

 

FTU Juniorer 

2015 har været et godt år med stort aktivitetsniveau og flotte fynske resultater på juniorsiden. 

 

I de seneste år har en voksende gruppe af fynske juniorspillere trænet mere og bedre end billedet var for 

blot få år siden. Det betyder, at flere fynske juniorspillere markerer sig blandt de stærkeste spillere i deres 

årgang i Danmark – både på ranglisterne og i individuelle turneringer og mesterskaber, samt i 

juniordivisionerne. 

Fyn var ikke repræsenteret i de nationale juniordivisioner i 2009 og nogle år op til, men i 2010 fik vi igen et 

Team Fyn U10-hold med på juniordivisionsniveau. I 2012 fik vi både Team Fyn U10 og U12, og i 2015 var det 

en milepæl for fynsk juniortennis, at vi var repræsenteret med Team Fyn-hold i alle 8 juniordivisioner – 

U10, U12, U14 og U16/18 for både piger og drenge. 

I alt ca. 45 fynske juniorspillere deltog således i holdturneringskampe mod de øvrige stærkeste 

juniorspillere fra resten af Danmark, og det er meget positivt. 

Tre Team Fyn-hold kvalificerede sig til det afsluttende medaljespil i september, hvor U14-drengene blev nr. 

2, U10-pigerne nr. 3 og U10-drengene nr. 4. 



  
 

 
 

FM Junior Inde i Marienlyst med 9 singlerækker og 10 doublerækker, og FM Junior Ude i Svendborg med 11 

singlerækker og 11 doublerækker var begge vellykkede arrangementer med mange deltagere. 

 

Når det gælder vores alleryngste spillere på Fyn, så har vi i 2014 og 2015 haft meget få U8-spillere, der 

deltager i små stævner og turneringsregi. Det betyder lille eller smal rivalisering blandt de bedste fynske 

spillere i de årgange, og vi arbejder målrettet for at få et bredere talentmiljø også i disse årgange. 

Det er derfor positivt, at vi efter en FTU-prøvetræning i efteråret 2015 har fået en god lille gruppe af U8/10-

spillere med i den ugentlige FTU-træning i Marienlyst i indendørssæsonen. 

Der er dog ikke tvivl om, at der også ude i de fynske tennisklubber skal gøres en større indsats for at lave 

sjov og god juniortræning, så flere fynske børn får lyst til at gå til tennis – og flere af dem får tennis som 

deres primære sportsgren og fritidsinteresse. 

Det kræver et godt træningsmiljø i klubberne, gerne suppleret med samarbejde med lokale skoler, og det 

kræver, at flere fynske klubber prioriterer at guide deres spillere til deltagelse i stævner og turneringer, der 

passer til den enkelte spillers niveau. 

Hvis børn ikke tidligt og jævnligt deltager i stævner og turneringskampe med jævnbyrdige og jævnaldrende 

spillere, så er det ikke sandsynligt, at tennis bliver deres primære sportsgren. 

Fyns Tennis Union hjælper gerne med at guide klubbens spillere til deltagelse i de rigtige turneringer, f.eks. 

FTU Minitennis Tour i indendørssæsonen og FTU Play & Stay Tour og FTU holdturnering (kun to spillere på 

et juniorhold) i udendørssæsonen – bare skriv til junior@FTUtennis.dk. 

 

FTU Junior Elite- & talenttræning 

FTU fortsatte i 2015 samarbejdet omkring et langsigtet elite- og talentsamarbejde med DTF, Eliteidræt 

Odense og klubberne. 

Træningen har for udendørssæsonen omfattet U10-U14 spillere, hvor U8 har deltaget på træningen fra 

oktober i indendørssæsonen. Der har været kvalitet i træningen, og vi håber, at dette fortsætter, så Fyn 

også i fremtiden kan kæmpe med om medaljer på nationalt niveau. 

Den fysiske træning er stadig en fast del af træningen, og alle aldersgrupper fra U8-U14 tilbydes 1 times 

fysisk træning ved den ugentlige træning. U8+U10 træner 2 timer (1 times tennis og 1 times fysisk træning), 

hvor U12+U14 træner 3 timer (2 timers tennis og 1 times fysisk træning). 

Indendørstræningen har foregået i Marienlystcentret, mens udendørstræningen har været i FBT på det nye 

anlæg i Dalum. 

mailto:junior@FTUtennis.dk


  
 

 
 

Vi vil gerne takke klubberne, som har lagt baner til træningen for værtsskabet. 

Økonomi 

Regnskabet for 2015 viser et lille overskud. 

Farvel 

I 2015 sagde FTU farvel og mange tak for indsatsen til: 

Preben Silva, FTU Holdturnering 

Michael Heering, FTU bestyrelse, ET koordinator 

Peter Slifsgaard, FTU bestyrelse, Junior, Play & Stay og Teenage tennis 

Fyns Tennis Union vil gerne takke alle samarbejdspartnere igennem 2015  
 
Dansk Tennis Forbund  
Fynske Idrætsforbund  
Odense Kommune 
Udvikling Fyn/Sport Event Fyn  
Coolsport/HEAD  
Ketshop 
Boldklubben Marienlyst  
Løfteriet  
All shirts 
All in tenniscamps 
Klubberne og medlemmerne  
 

Bestyrelsen, Fyns Tennis Union, anno 2015  
 
Formand: Agi Szocska  
Næstformand/veteran: Kai Holm  
Kasserer: Karl Hansen  
Senior: Carsten Tornbjerg og Marie Stendahl 
Junior: Michael Grube Andersen 
 
FTU tilknyttede konsulenter  
 
Holdturnering: Kenneth Jensen 
ET ansvarlig: Henrik Kjærulff Jensen 
Webmaster: Bitten Karlovic 
  
DTF Klubudvikling: Søren Christens 
”Bevæg dig for livet”: Lorenz Sønderby  
Klubaktiviteter/freelance: Jens Erik D. Jensen  



  
 

 
 

 

Samlet set blev 2015 endnu et godt og banebrydende år for FTU og dets medlemmer, hvor vi nåede vores 

målsætninger, og hvor tennis nu med de 6 etablerede indendørsbaner i Odense samt de liggende mobile 

baner i Strib, Assens og Fåborg mfl., er blevet en helårssport med uanede muligheder for fremtiden - i et 

kvalitativt fælles samarbejde, hvor tennissporten kan udvikle sig og følge med de nye megatrends i 

idrættens og foreningslivet. 

Slutteligt vil jeg og hele FTUs bestyrelse gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle de frivillige, som yder 

en uundværlig stor og 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! 

 


