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Bestyrelsens beretning - Fyns Tennis Union 2012 

 

Vi har i FTU gennem året prioriteret det positive samlende samarbejde ved at lytte aktivt til 

klubbernes ønsker og behov. Vi har haft fokus på den fortsatte udvikling indenfor både talent og 

breddetennis i alle aldersgrupper. Desuden har vi forsøgt at identificere de udfordringer der måtte 

være i det fynske tennismiljø, og søgt løsninger ved at iværksætte handlinger og aktiviteter, 

gennem offensive vinkler/idéer.   

 

Ny hjemmeside 

FTU konverterede til den nye FTU klubmodul hjemmeside sidst på året, og samtidig ændredes 

nyhedsbrevets til et mere overskueligt og informativt format, der fremover udkommer i en 

relevant cyklus gennem tennissæsonen. Alle FTU medlemmer og interesserede bedes oprette en 

personlig brugerprofil via den nye hjemmeside, af direkte tilmeldings- og betalingshensyn, men 

også for på sigt at modtage målrettede informationer.  

 

Nye FTU klubber 

I 2012 bød vi følgende nye FTU klubber velkomne: Tåsinge, Glamsbjerg, Kværndrup, Brobyværk, 

Aunslev, Fjordager, Korup. Vi glæder os til det kommende samarbejde. 

 

Samarbejdsmøder, oplæg, DTF/FTU møde og evalueringsmøde 

Ved de fire lokale fynske samarbejdsmøder eller ved deltagelse i klubbens eget bestyrelsesmøde i 

foråret, afholdt i DFT/FTU regi, lykkedes det at møde alle klubberne i en konstruktiv dialog. Denne 

tradition og succes ønsker vi at fastholde og fortsætte fremover. 

I efteråret havde vi evalueringsmøde om holdturneringen, i kombination med et DTF-indslag om 

den nye differentierede kontingentstruktur samt et inspirerende indlæg om ”Forandringer i 

foreningsorganiseret idræt – med fokus i tennis” af idrætsforsker Karsten Østerlund fra SDU. 
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Holdturnering 

Den fynske holdturnering blev afholdt meget tilfredsstillende i udendørssæsonen 2012.  

18 klubber deltog i 15 rækker indenfor senior, veteran, junior og motionister. Kun 7 af de 221 

programsatte kampe blev ikke afviklet. Det har virkelig hjulpet med holdturneringsansvarlig 

Marianne Pedersens gode strukturering og tætte kontakt med turneringslederne, samt 

håndhævningen af bøder ved afbud. Der blev kun meldt afbud til 6 kampe, og kun ét hold udeblev 

uden afbud, ligesom der kun blev trukket 2 hold i hele turneringen.  

Desværre voldte det nye online indrapporteringssystem en del problemer. Især i starten hvor 

spillerne ikke var oprettede. Med hjælp fra Marianne lykkedes det dog for de fleste at få kampene 

indberettet elektronisk.  

FTU holdturneringen 2012 sluttede med et evalueringsskema. 80 % af de 69 holdkaptajner 

besvarede dette, til stor glæde for FTU og turneringslederen, således at det nu er muligt at justere 

og forbedre den kommende fynske holdturnering for 2013. 

 
Play & Stay Tour 

Minitennisåret 2012 startede flot ud i marts måned med to fynske medaljer ved Minitennis DM i 

Helsingør. Guld til Mathias Nielsen i U8 Drenge og sølv til Sille Larsen i U9 Piger. 

Udendørs startede FTU Play & Stay Tour 2012 op med et spændende program. Det blev til 

afvikling af 11 stævner fordelt på syv 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 en del jyske 

spillere. Vi håber, at mange klubber vil melde sig på banen som arrangører igen i 2013, så vi får 

skabt en masse gode tiltag, og derved endnu en mangfoldig FTU Play & Stay Tour.   

MiniTennis Tour 

FTU’s MiniTennis Tour 2012/2013 er den hidtil største målt på antal stævner hen over indendørs-

sæsonen.  

Således er der i denne sæson 16 stævner på programmet mod 13 stævner i den forgangne sæson. 

Aktivitetsniveauet er generelt højt til stævnerne. Vi ser stadig en masse nye ansigter, hvilket også 

giver sig til kende på den nye minitennisrangliste FTU MiniTennis Champions Race.  
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Junior 

På juniorsiden har 2012 været et godt år med højt aktivitetsniveau. Både 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 fødekilde af unge 

spillere, der får lyst til at deltage i FM og holdturnering. 

 

Junior Elite/Talent 

FTU har i 2012 afholdt 28 fællestræninger for henholdsvis U10- og U12-spillere på Fyn. 

Indendørs blev 13 fællestræninger for hver af aldersgrupperne afviklet i Fruens Bøge, Svendborg 

og TCO, mens 15 fællestræninger blev afviklet i Svendborg hen over udendørssæsonen. 

De to foregående år har FTU stillet med Team Fyn U10-hold i den landsdækkende juniordivision. 

I 2012 stillede vi Team Fyn-hold i både U10-, U12- og U14-juniordivisionerne. 

Team Fyn U10-holdet blev Danmarksmestre ved DM-slutspillet i Birkerød, mens Team Fyn-holdene 

i U12 og U14 sluttede som nr. 8 i juniordivisionerne, hvor de dog fik værdifuld kamperfaring.  

 
Senior 

Det ser ud som om vi i bredden har fået stor fremgang til Senior FM, hvor imod eliten halter efter. 

Der kommer flere og flere nye herrespillere i de sekundære rækker, når FM afvikles, hvilket er 

meget positivt.  

Der skal lyde en stor tak til arrangørerne samt en ros til de talrige seniorer som spiller holdkampe. 

De opfordres hermed til også at tilmelde sig de fynske mesterskaber fremover.  

 
Veteran 

FM indendørs blev afholdt med få deltagere. Udendørs FM i Ringe var som altid en stor succes 

med over 50 deltagere. Bl.a. med over 10 deltagere i +35 for mænd. Kvinderne var som altid 

savnede til FM arrangementerne.  

Ved Hold DM var der flotte sølvmedaljer til FBT +65/60, og bronzemedaljer til TCO i +45/40 og til 

FBT i +55/50. Stort tillykke! 
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FTU Inspirationsdag i Ringe 

Lørdag d. 28. april afholdt vi FTU Inspirationsdag i Ringe Tennisklub, hvor trænere på alle niveauer 

i fynske klubber kunne få inspiration til nye øvelser i klubtræningen, og hvor vores 

samarbejdspartnere HEAD og Ketshop var på banen med gode tilbud til deltagerne. 

 
DTF Fortjentsnål 

Povl Henningsen fra Ringe Tennisklub fik af FTU formand Agi Szocska overrakt DTF’s fortjentsnål, 

under Veteran FM i Ringe. Tak for den store indsats til gavn for tennissporten gennem årene siden 

1977. 

 
Projekt Tennishal i Odense 

Der er gennem året pågået løbende byggeudvalgs- og projektmøder, og på nuværende tidspunkt 

er planen, at tennishallen i forbindelse med Marienlystcenteret, står færdig sommeren 2014 med 

6 indendørs tennisbaner. 

 
Økonomi 

Regnskabsresultatet for 2012 viser et fint overskud, hvilket bl.a. skyldes reducerede administrative 

og kørselsomkostninger. 

 

Fyns Tennis Union vil gerne takke alle unionens gode samarbejdspartnere igennem 2012: 

Coolsport A/S  

Ketshop 

Thode Erhverv 

Dansk Tennis Forbund  

Fynsk Idrætsforbund  

Odense Kommune 

Klubberne og medlemmerne 

 

Bestyrelsen, Fyns Tennis Union, februar 2013 


