Årsberetning 2021
Den verdensomspændende COVID-19 pandemi som for alvor ramte Danmark i marts 2020, forgrenede sig
med lynets hast ind i 2021 og satte dermed dansk idræt endnu engang på sportslig pause.
Pandemien satte for en længere periode også al tennis på pause, hvilket desværre fik meget stor betydning
for vores mange aktive medlemmer i unionen, da klubber og baner var lukket og ikke måtte benyttes. Et
mindre antal medlemmer med status af professionel var af DIF/DTF dispenseret for restriktionerne og
kunne fortsat træne indendørs som udendørs.
Idrætspolitisk fik pandemien heldigvis ikke den store indflydelse i Tennis Øst. Med nye virtuelle værktøjer til
rådighed, fik bestyrelsen afholdt alle de planlagte bestyrelsesmøder samt pop-up møder i forhold til
situationens sportslige alvor.
Ordsproget ”Intet er så skidt at det ikke er godt for noget” kom for alvor til sin ret under pandemien, da
dansk tennis var 702 nye tennismedlemmer fra at skrive medlems historie. Det er nemlig kun sket en gang
tidligere, at medlemstallet for hele dansk tennis er eksploderet ud over det normale, nemlig i årene
1975/1976 med en medlemsstigning på hele 9.821 nye tennismedlemmer. Der skulle åbenbart en
verdensomspændende pandemi til, for at medlemseksplosionen i dansk tennis var meget tæt på at gentage
sig, nemlig i årene 2019/2020, hvor medlemstallet for hele tennis Danmark steg med 9.119 nye
tennismedlemmer, i en periode hvor stort set alle baner og aktiviteter var lukket ned og ikke måtte
anvendes!
For Tennis Øst’s vedkommende betød pandemien en medlemsstigning 2019/2020 på 4.387 nye
tennismedlemmer, hvilket udgør et samlet nyt medlemstal for unionen året 2020 på 45.006 medlemmer
fordelt over 126 foreninger.
Hele dansk idræt har haft et meget udfordrende sportsår 2021, Tennis Øst har også været ramt, men vores
professionelle stab har på fornemmeste vis sikret, at så mange af unionens kerneprodukter er blevet
gennemført til glæde for både klubber og medlemmer. Turneringer og træningssamlinger er afviklet med
samme høje standard som altid, og gældende COVID-19 regler har haft fuld fokus og opmærksomhed.
Kommunikation
Som bekendt er og kan kommunikation være en meget svær størrelse, og i Tennis Øst bestyrelse
anerkender vi, at meningerne og ikke mindst ønskerne er mange, men vi tilstræber at sikre så god en
kommunikation som muligt. Vi har etableret et nyt nyhedsbrev, som meget gerne skal udsendes 4 gange
årligt, og samtidig informerer vi på Facebook, Instagram og på unionens hjemmeside.
Tennis Øst hjemmesiden – www.tenniseast.dk – har været underkastet et serviceeftersyn, så hjemmesiden
forhåbentlig nu fremstår mere logisk opbygget, så man lettere kan finde, hvad man søger efter. Nyhederne
har fået en mere fremtrædende placering og en kalender oplyser løbende om kommende aktiviteter. I en
ny, selvstændig overskrift synliggøres unionens primære interessenter – medlemsklubberne – med
kortvisning og detaljerede oplysninger om hver enkelt klubs medlemstal, banekapacitet, beliggenhed m.m.
For at sikre, at unionens kommunikation bliver så optimal som overhovedet muligt, har bestyrelsen
besluttet at kontakte DTF i forhold til at lave en ad hoc kommunikations aftale med forbundet og dets
kommunikationsmedarbejder, som besidder det professionelle faglige håndværk og tilgang til medier og
presse.

Træningslejre, samlinger med mere
Det har været et aktivt tennis-år med mange træningslejre og samlinger, og da vi dækker alle aldersgrupper
fra U10, U12, U14, U16, U18 og senior bliver det til mange samlinger både inde og ude på et år.
Det er glædeligt at se rigtigt mange glade tennisspillere i aktion, når Tennis Øst kommer på besøg. De
eneste suk vi fik, var, at det er svært at få plads på samlingerne. Når vi lagde det op på vores hjemmeside,
gik der ofte under 15 minutter, så var alt udsolgt. Det har vi prøvet at gøre noget ved, ved at udbyde
træning, nu også i weekends og alle ferier for juniorerne.
Samtidigt har vi udvidet træningen, så der nu er fast seniortræning 2-3 gange om ugen i Farum og Hillerød.
Det har gjort, at vi har fundet et leje, hvor mange flere kan deltage – men der er stadig udsolgt.
Vi har også set, at flere og flere klubber kommer med forespørgsler, om vi vil komme ud og hjælpe med at
inspirere deres spillere og trænere. Det gør vi meget gerne.
Træner på vores samlinger er sportschef Kim Hansen, og han kan have følgeskab af kendte navne som:
Frederik Løchte Nielsen, Tine Scheuer-Larsen, Karen Barritza, Maria Rasmussen, Maria Jespersen, Kenneth
Carlsen eller Michael Mortensen.
Tennis Øst har indført noget vigtigt, som ikke har eksisteret i dansk tennis før, at man som cheftræner,
sportschef eller anden ansvarlig leder i klubben kan ringe ind og sparre med vores sportschef Kim Hansen.
Der kan opstå mange forskellige episoder, hvor man har brug for sparring. Det kan være problematikker
med forældre, spillere, klubbestyrelse eller bare input til daglige træningsøvelser.
Mange af vores medlemsklubber har kun en ansat, som skal varetage klubbens interesser, men står man
helt alene uden nogen form for sparring, så kan det på nogle punkter virke uoverskueligt.
På den baggrund har vi desværre mistet mange dygtige trænere igennem årene.
Det kan også være større klubber, som ønsker inspiration. I 2021 hjalp vi blandt andet en af landets største
klubber til at ændre lidt på strategien, så alle nu trak i sammen retning til gavn for klubbens trænere og
spillere.
Turnering
Langt hen ad vejen har turneringssæsonen 2020/2021 været lagt i de højere magters hænder, hvor vi i
Tennis Øst desværre ikke har kunnet styre pandemiens forunderlige tankegang og ageren.
I holdturneringen indendørs 2020/21 deltog 51 klubber med i alt 221 hold, hvor Corona situationen dog
gjorde, at vi desværre heller ikke fik færdigspillet denne turnering.
Der var også planlagt 50 HEAD Cup Vinter Tours i forskellige klubber, men de blev desværre også alle aflyst
pga. Corona situationen og dens mange restriktioner.
Til SM indendørs var der tilmeldt 677 spillere, men det blev aflyst for de flestes vedkommende, det var kun
de professionelle spillere, der kunne få lov til at spille på dispensation fra DIF og DTF, så singlerne i
mesterrækkerne hos damerne og herrerne blev afviklet i Ølstykke Tennisklub. Alle øvrige rækker og kampe
blev aflyst.
SM udendørs blev afviklet med 876 tilmeldte spillere i 70 forskellige rækker og årgange. Der skulle have
været finalestævne i Dragør Tennisklub, men pga. høje Corona smittetal i Dragør Kommune blev stævnet

aflyst efter aftale med kommunen, de enkelte semifinaler og finaler skulle spillerne selv sørge for at afvikle.
Dette gik overraskende godt og alle finaler på nær en blev afviklet, til stor glæde for spillere, klubber og ikke
mindst Tennis Øst!
Holdturneringen udendørs 2021 blev afviklet med 624 hold fordelt på 32 forskellige årgange og kategorier.
90 klubber deltog; det er 72% af alle unionens medlemsklubber, hvilket må siges at være et super flot
resultat og glædeligt at så mange klubber deltager.
Til HEAD Cup Vinter Tours i efteråret var der programsat 35 turneringer.
Og så blev terminen for indendørs unionsmesterskaberne flyttet fra januar til november/december og det
er der måske nogen, som skal vænne sig til. Der var 668 tilmeldte deltagere i 68 rækker, hvilket tidligere har
været noget højere.
I holdturneringen indendørssæsonen 2021/22 har 48 klubber tilmeldt i alt 195 hold i 10 forskellige rækker.
Det svarer til 1/3 af niveauet udendørs.
Kørestolstennis
Kørestolstennis Landsudvalget har i en årrække levet et selvstændigt liv under Parasport Danmark
paraplyen, men har de seneste par år haft et ønske om at løsrive sig fra Parasport Danmark og blive en helt
naturlig del af Dansk Tennis Forbund. Det er desværre ikke lykkedes helt endnu, men der arbejdes stadig i
kulissen for at sikre en overdragelse til tennis forbundet. I den mellemlæggende periode har Tennis Øst
tilbudt landsudvalget at varetage kørestolstennis så godt som muligt i unionens regi, og samtidig være
behjælpelig med turneringer og samlinger og ikke mindst rejser i forbindelse med landsholds aktiviteter.
Kørestolstennis kan se tilbage på 5 træningssamlinger, World Team Cup i Portugal, som blev en stor succes
med sejre over nationer som Mexico og Guatemala!
Partnerskab
Tennis Øst har fire partnere som unionen sætter stor pris på i forhold til deres opbakning og støtte til glæde
for unionen, klubber og medlemmer.
Cool Sport/Head har i en årrække støttet op om unionen og dens mange sportslige aktiviteter, økonomisk,
med bolde og øvrige artikler.
Codan Forsikring har indgået forsikrings partneraftale med unionen, som betyder, at de kan kontakte alle
unionens klubber for at tilbyde dem en attraktiv forsikringsaftale. Hvis de enkelte klubber og Codan i
fællesskab bliver enige om en aftale for den enkelte klub, modtager unionen en gang årlig et samlet
partnerskabsbeløb, som bestyrelsen har besluttet at øremærke til ungdoms- og juniorarbejde.
Bambusa er ny partner i Dansk Tennis Forbund samt de tre unioner. Bambusa leverer miljøvenlige
bambussokker, og salg af Bambusa strømper er en nem og enkelt måde at tjene penge til foreningerne. En
familiepakke består af fem pakker strømper, som man kan vælge at købe til sin egen husstand eller sælge til
familie og venner. På den måde støtter man unionen og klubberne.
Bilhuset Elmer har været venlige at støtte unionen med adgang til en ny bil til en meget attraktiv månedlig
egenbetaling samt forbrug. Bilen bliver til dagligt brugt af unionens medarbejdere, og kan om nødvendigt i
enkelte tilfælde anvendes af bestyrelsen.

Tennis Øst opfordrer alle vores klubber og medlemmer til at bakke op om vores partnere, til gensidig glæde
for partnere, medlemmer, klubber og unionen.
Der skal fra Tennis Øst lyde en stor tak til vores partnere for den flotte og glædelige opbakning til unionen.
Økonomi
Regnskabet for 2021 viser – som ventet – et meget tilfredsstillende resultat med et uventet højt overskud
omkring 500.000 kr. Desværre fordi vi har måttet udsætte nogle projekter til senere, da Covid-19restriktionerne krævede dette. Men også af den positive grund, at den flotte medlemsfremgang gav flere
kontingentindtægter end forventet.
Tak for indsatsen
Nogle få dage før generalforsamlingen for 2020 skulle afvikles, oplyste vores formand Martin Jørgensen at
han desværre måtte trække sig fra unionen, da han var blevet ansat i Dansk Tennis Forbund. Bestyrelsen vil
gerne benytte lejligheden til at sige Martin Jørgensen en stor tak for hans indsats som formand for unionen.
Martins bidrag samt mange spændende ideer er siden blevet virkelighed, med efterfølgende flotte
resultater til glæde for unionen, klubber og medlemmer. Vi skylder også Martin en stor tak for hans indsats
i forbindelse med sammenlægningen af SLTU og KTU til det efterfølgende samlede Tennis Øst!
Der skal også lyde en stor tak til vores professionelle medarbejderstab, dvs. kontorassistent Solveig
Grøndahl, sekretariatschef Kurt Søndergaard og sportschef Kim Hansen for den store indsats for unionen på
og uden for banerne i en tid, som også har været svær at navigere i pandemien taget i betragtning.
Tak til Tennis Øst bestyrelse for den frivillige indsats for unionen. De seneste to år har budt på mange
udfordringer i pandemiens tegn, men det har ikke afholdt bestyrelsen fra at arbejde målrettet videre til
glæde for klubber og medlemmer.
Tak til kørestolstennis ad hoc-udvalget for samarbejdet i det forgangne år. Udvalget består af Malene
Olesen, Jørgen Warberg og en repræsentant for Tennis Øst.
Sidst, men ikke mindst skal der lyde en stor tak til alle de mange frivillige ledere, som dagligt yder en
kæmpestor indsats for foreningslivet og de mange aktører. Uden jeres indsats i klubberne ville det være
tæt på umuligt at drive foreningsliv til glæde for børn, unge og voksne. MANGE TAK

