
Årsberetning 2022 

 

Efter sammenlægningen af de to hæderkronede unioner Københavns Tennis Union og Sjællands Tennis 

Union, har den ny union Tennis Øst på meget kort tid fundet flot fodfæste med et højt ambitionsniveau for 

bestyrelsen, administrationen og klubberne. Tennis Øst har på kort tid cementeret sig som unionen, der vil 

bringe tennis op på et nyt niveau til glæde for vores mange klubber og medlemmer. 

To helt centrale og dygtige figurer i vores sekretariat Solveig Grøndahl og Kurt Søndergaard valgte i 

efteråret 2022 at gå på en meget velfortjent pension. Både Solveig og Kurt var og er to kendte ansigter i 

tennismiljøet, og har tilsammen tjent først Sjællands Tennis Union og derefter Tennis Øst med viden, 

ekspertise samt planlægning af rigtig mange turneringer i hele 52 år! Fra en samlet Tennis Øst bestyrelse 

skal der lyde en kæmpestor TAK til Solveig og Kurt for deres flotte arbejdsindsats for unionen og vores 

klubber. 

Med et farvel til Solveig og Kurt, påhvilede der bestyrelsen en vigtig opgave i at få sammensat et nyt stærkt 

sekretariat, med nye dygtige og proaktive medarbejdere. For at blive klar til en ny start og et nyt tennisår 

2023, så valgte bestyrelsen at investere i en ny besætning af spændende medarbejdere og samtidig 

opnormere med en halvtidsstilling. Det vil sige at bestyrelsen har valgt at gøre brug af unionens formue, for 

at fremtidssikre og sætte det helt rigtige hold til glæde og inspiration for bestyrelsen, klubberne og ikke 

mindst vores mange medlemmer på Sjælland, Bornholm og Lolland-Falster. 

Sekretariatet ser nu ud som følger: Sekretariatschef Anders Riedel, sportschef Kim Hansen, 

turneringskonsulent Thomas Rosenmejer og ekstern bogholder fra Medlemskontoret ApS Ole Bolt. 

Hele bestyrelsen og sekretariatet glæder os til fortsat at servicere vores mange klubber, og samtidig sikre at 

vi får endnu flere tilbud på hylderne til klubber og medlemmer på alle niveauer. 

På generalforsamlingen i 2022 præsenterede bestyrelsen to satsningsområder nemlig Lolland-Falster og 

Bornholm. I budgettet for 2022 kan man se at der var afsat hele 2 x kr. 50.000 til aktiviteter i begge 

områder. På et møde i Nykøbing F. Tennisklub hvor 6 ud af 10 klubber i området var repræsenteret, blev 

man enig om at bruge pengene på træningssamlinger i de klubber som ønskede at tilbyde dette til sine 

medlemmer. Derudover blev det besluttet at støtte med indendørstræning på Lolland-Falster, som samtidig 

skal bruges som en fastholdelsesaktivitet i området. Det var og er positivt at se klubberne gribe muligheden 

for at lade den økonomiske støtte være med til at udvikle tennis på Lolland-Falster. Mange tak til alle de 

frivillige ledere som er med til at løfte opgaven. 

I forhold til Bornholm, så har det desværre ikke været muligt i 2022 at gennemføre de ønskede møder med 

klubberne og ej heller muligt at få lavet nogle træningssamlinger for klubberne på Bornholm. Men vi i 

Tennis Øst giver ikke op, og derfor gøres det et nyt forsøg i 2023 med den samme satsningspulje på kr. 

50.000. 

Ideen med satsningsområder er kommet for at blive, derfor vil bestyrelsen også i fremtiden identificere et 

til to nye satsningsområder i unionen, med en budgetramme som set tidligere. 

For Tennis Øst bestyrelse er det vigtigt at vi hele tiden har fokus på vores klubber og deres medlemmer, 

derfor vil bestyrelsen i samarbejde med sekretariatet sikre at vi hele tiden har de rigtige tilbud og 

aktiviteter på hylderne. Unionen udbyder i dag turneringer for børn, juniorer, seniorer og veteraner, og 

samtidig er det muligt for både ikke turneringsaktive og turneringsaktive at tilmelde sig unionens 

træningssamlinger som nu tilbydes til både tennis og padel. 



I forhold til padel, så arbejdes der sideløbende på at etablere turneringer samt unionsmesterskaber, for 

klubbernes medlemmer. 

Sportschef Kim Hansen har løftet unionens udbud af træning til nye højder, til glæde for rigtig mange glade 

motionister, turneringsaktive og ikke mindst de spirende unge som ældre talenter. Det betyder også at DTF 

har fået et godt øje til unionens sportschef Kim Hansen, og derfor har vi i bestyrelsen indgået et 

samarbejde med forbundet, hvor Kim er udlånt og betalt 60% af hans arbejdstid til forbundet som 

juniorlandstræner med fokus på U12 og U14.   

Kommunikation 

Med ansættelsen af vores nye sekretariatschef Anders Riedel, har vi samtidig budt velkommen til en ny tid 

for vores interne og eksterne kommunikation på vores forskellige platforme. Vores ambition er at 

fremtidssikre vores kommunikation til klubberne, klubbestyrelserne og medlemmerne på alle niveauer 

samt alle de mange turneringsaktive medlemmer. 

Sekretariatschefen vil som en af mange opgaver have fokus på Tennis Øst fremtidige digitale 

markedsførings strategi, det vil sige at man i langt højere grad vil se Tennis Øst aktiv på Facebook, 

Instagram, LinkedIn, Twitter og ikke mindst på unionens hjemmeside. 

Med tilstedeværelsen på alle de nævnte digitale platforme, vil vi arbejde på at komme ud med vores 

budskaber til en stor målgruppe i Tennis Øst. Vi ønsker at tale til alle funktioner og aldersgrupper, samt de 

mange forskellige tennisniveauer. 

Vi vil komme til at gøre brug af flere måder at kommunikere på, det være sig de kendte redaktionelle 

nyheder, billeder og tekst fra møder og evt. træningssamlinger, samt som noget nyt trænings og 

instruktions videoer som er tiltænkt at ramme klubbestyrelser, trænere og vores mange medlemmer i alle 

aldre. 

Ud over alle disse nye tiltag, vil vi selvfølgelig fortsat have tæt kontakt og dialog med DTF’s 

kommunikationsafdeling. 

Sekretariatet 

Til daglig består sekretariatet fortsat af en sekretariatschef, der fungerer som bindeled mellem de enkelte 

funktioner (Træning, Turneringer og Bogholderi), der nu er opdelt på hhv. sportschef Kim Hansen, 

turneringsansvarlig Thomas Rosenmejer og vores eksterne bogholder Ole Bolt.  

Som noget nyt, vil sekretariatschefen også fremover fungere som kommunikationsansvarlig, i samspil med 

Tennis Øst bestyrelsen, samt stå for at idéudvikle og opstille konkrete oplæg til videreudvikling af unionen. 

Alle oplæg vil fortsat blive behandlet og vurderet af Tennis Øst bestyrelsen. Når nye tiltag vedtages, vil 

sekretariatschefen have ansvaret for at varetage implementeringen af tiltaget i organisationen, sammen 

med det øvrige team. Vores nye sekretariatschef kommer fra den private sektor og har fungeret som 

iværksætter og forretningsudvikler i denne og har ikke arbejdet professionelt med tennis tidligere. Det 

giver os mulighed for at se nuværende og kommende tiltag med lidt andre og måske mere objektive briller, 

og det forventer vi at se de første resultater af i 2023.  

 

Sekretariatschefen deler nu fast kontor med Dansk Tennis forbund, med det formål at skabe kortere vej 

mellem union og forbund og give unionen mulighed for at vende tanker og ideer med forbundet og andre 

interessenter, mens vi brygger og bygger videre på dem. Vi vil ret sikkert gøre os nogle erfaringer og 

søsætte nogle tiltag, der bestemt ikke kun fungerer i vores egen region undervejs. Det er således vigtigt at 



vi kan inddrage forbund og de øvrige unioner i de tiltag så hurtigt som muligt, ligesom vi hurtigere kan lære 

af de mange erfaringer der allerede er og fortsat gøres i forbundet og de øvrige unioner. 

 

Udover sekretariatschefen, kan man også en gang imellem møde både den turneringsansvarlige og 

sportschefen på kontoret i Idrættens Hus, men heldigvis er de oftest derude hvor de gør mest gavn - nemlig 

på banerne rundt i regionen.  

Træningslejre, samlinger med mere for tennis og padel 

Vi er kommet rigtig godt i gang med padeltræningen hos Tennis Øst. Der har allerede været afholdt en del 
samlinger med fuld belægning. Derfor udvides kalenderen i 2023 med endnu flere arrangementer, og der 
vil være gode tilbud til alle, uanset om man er nybegynder, letøvet, øvet eller elitespiller. 
  
I 2022 er der også blevet afholdt rigtig mange tennisarrangementer, som har været fuldt booket. Tennis Øst 
træningen har 2 forskellige grene: 
 
1)  
Klubarrangementer, hvor medlemsklubberne her kan hyre Tennis Øst´s sportschef eller en af unionens Pro- 
trænere til enkeltstående arrangementer. 
Sportschefen har været vidt omkring, og følgende klubber bookede i 2022 et eller flere arrangementer: 
Præstø, Nakskov, Farum, Køge, Gladsaxe, Allerød, Dragør, Slangerup, Øresund, Næstved, Slagelse, Rødovre, 
Solrød, Vordingborg 
 
2)  
Tennis Øst træning:  
Spillere fra unions 124 medlemsklubber kan melde sig direkte via Tennistilmelding.dk 
Der blev i 2022 afholdt ca. 100 Tennis Øst træninger. Ofte med forskellige tema´er såsom "Boost din 
forhånd", "Angrebslag og net spil", "Doubletræning" mm. 
 
I 2023 fortsætter de mange klubarrangementer samt Tennis Øst træninger - og det påtænkes også, at 
udvide med en eller to træningslejre i ind og/eller udlandet. 
 
Lolland-Falster blev i 2022 udnævnt til at være satsningsområde. Det er glædeligt at et rigtig godt 
samarbejde mellem Tennis Øst og Lolland-Falster er blevet etableret i årets løb. Tennis Øst sender 
sportschefen eller en unionstræner til Lolland-Falster 10 gange i vintersæsonen 2022/2023 for at sparre 
med de lokale trænere. Derefter er det håbet, at der bliver sat "tryk på kedlerne" i det lokale område for 
alle de implicerede klubber. 
 
Turnering 

Stort set hver uge i indendørssæsonen bliver der ydet support til en lang række turneringer på Sjælland. 
Supporten består i behandling af tilmeldinger, lodtrækning, indsættelse af reserver, kontakt til spillere, 
besvarelse af spørgsmål, samt udbringning af bolde og præmier. Mange klubber vil gerne lægge 
baner til, men har ikke den nødvendige erfaring/tid til det praktiske, så her hjælper Tennis Øst til. 
 
 
Sjællandsmesterskaberne udendørs 2022 
Der deltog hele 774 spillere med 975 tilmeldinger i 78 rækker med i alt 941 kampe. 
Finalerne blev afviklet i Dragør Tennisklub med rigtig mange tilskuere.  



 
Sjællandsmesterskaberne indendørs 2022 
Der deltog hele 768 spillere med 926 tilmeldinger i 66 rækker. Der blev spillet 921 kampe. 
Finalerne blev afviklet i henholdsvis Hørsholm/Rungsted Tennisklub og Hillerød Tennisklub. Alle 
U10 kampe blev afviklet i Slagelse som puljekampe.  
 
Skumstævner 2022/2023. 
Tennis Øst står for ca. 35 skumtennisturneringer hen over vintersæsonen. De er opdelt efter alder 
og niveau. Der afvikles også Åbne unionsmesterskaber i skumtennis. I år blev det afviklet på Fyn med 
mange flotte resultater fra spillere i vores region. 
 
Holdturnering udendørs 2022. 
Holdturneringen udendørs 2022 havde 551 hold tilmeldt fra 88 klubber mod 624 året før. Faldet 
ligger primært i juniorrækkerne og veteranrækkerne. 
 
Holdturnering indendørs 2022/2023. 
Holdturneringen indendørs 2022/2023 har 206 hold tilmeldt fra 44 klubber mod 195 hold sidste år. 
 
Økonomi  

Regnskabet for 2022 viser et tilfredsstillende resultat.  

Aktuelt ligger vi til et pænt overskud og derfor er der også en forventning om at der skrues op for 

aktivitetsniveauet i 2023 med det nye sekretariat på plads. Vi afventer fortsat medlemsudviklingen for 

klubberne i 2022 og om den positive udvikling, som vi oplevede under covid pandemien, har ”bidt” sig fast. 

For at sikre unionens økonomi bliver mængden af tiltag tilpasset den aktuelle situation, men allerede nu 

ved vi at de seneste års stærke resultater gør, at vi kan iværksætte nye tiltag. Netop fordi unionens 

økonomi er tilfredsstillende, så vil der trods generel inflation og uro, ikke blive lagt op til at kontingentet 

skal forhøjes. 

Tak for indsatsen 

Endnu engang skal der lyde en stor tak til Solveig Grøndahl og Kurt Søndergaard som har sikret at alt har 

fungeret til punkt og prikke på sekretariatet frem til den 31. oktober hvor de havde sidste dag i unionen. 

Stor tak skal også lyde til sportschef Kim Hansen for den fantastiske indsats for unionen på og uden for 

banerne både i Tennis Øst, men også i Kims virke som juniorlandstræner i DTF. 

Tak til Tennis Øst bestyrelse for den frivillige indsats for unionen. Året 2022 har budt på mange spændende 

politiske opgaver, hvor ikke mindst ansættelsen af mere eller mindre hele den nye administrative stab har 

stået på programmet.  

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 frivillige indsats i klubberne ville det 

være tæt på umuligt at drive foreningsliv til glæde for børn, unge og voksne. MANGE MANGE TAK! 

 

PBV 

Henrik Klitvad 

Formand 


