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REFERAT 
Dialogmøde om Dansk Tennis´Fremtid 

  
Dato: Tirsdag d. 29. september 2015 

Sted: Marienlyst Tenniscenter Odense 

Deltagere: FBT, Vester Skerninge, TPI, Faaborg, Strib, 
Langeskov, TCO, Ringe, Næsby, Kerteminde, 

Stjernen, Middelfart, Fjordager og Korup. 

FTU: Carsten Tornbjerg (CT), Preben Silva 
(PS), Kai Holm (KH), Michael Grube (MGA), 

Karl Kr. Hansen (KKH) og Henrik Kjærulff (HK) 

DTF: Lorenz Sønderby (LS), Karsten Nielsen 

(KN) og Søren Christens (SC) 

DTF bestyrelse: Henrik Klitvad (HK), Agi 
Szocska (AS) og Jan Winther (JW). 
 

Mødeleder: Jan Winther 

Referent: Lorenz Sønderby 

Kopi til: DTF staben, FTU bestyrelse og FTU-klubber. 
 

VELKOMST, FTU formand Agi Szocska  
Agi Szocska takkede for det store fremmøde.  
 

Der blev informeret om Marienlyst Centeret, hvor Lars Peter Hermansen er stoppet. 
 

Tak til Peter Yde Knudsen (Næsby) og Lars Jensen (Fjordager) for deres 
ekstraordinære indsats omkr. Veteran Hold-DM. 
 

Agi meddelte, at hun efter fire år, stopper som formand til næste generalforsamling. 
 

Slutningsvist gav Agi ordet videre til Karsten Nielsen (DTF). 
 

TURNERINGSSTRUKTUR, DTF turneringsansvarlig Karsten Nielsen 
Karsten Nielsen startede med at takke for den store fynske frivillige indsats til Davis 

Cup-kampen mod Spanien, og præsenterede dernæst sig selv. 
 
Mht. turneringsstrukturen, er der endnu ikke nogen færdig løsning, men der vil ske 

en række ændringer i fremtiden. 
 

Processen er: 
1) Klubbesøg, hvoraf bl.a. tre fynske klubber med hold i divisionsrækkerne er 

besøgt. Sammenlagt er ca. 20 klubber blevet besøgt, og der er kommet en 
masse input i forhold til den nuværende struktur og nye muligheder. 

2) Der er oprettet et udkast (version 1.0) til hvordan holdturneringen inde og 

ude i fremtiden kan se ud. 
Herudover er Tennis10 blevet kigget efter i sømmene, hvor der i højere grad 

skal sikres en rød tråd over i uddannelsesafdelingen. 
3) Seminar med resterende DTF-stab, hvor strukturen blev diskuteret internt. 
4) Turneringsstrukturen (version 1.0) er nu blevet sendt ud til en lille 

referencegruppe i dansk tennis, som er kommet med konstruktiv feedback. 
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5) Der tilpasses herefter til en ”version 2.0”, der sendes bredere ud, heriblandt 
også til unionsbestyrelser, plus der kan laves en workshop. 

6) På denne baggrund kan den endelige turneringsstruktur fastlægges. 
Tidsperspektivet er, at de samlede ændringer indføres senest udendørs 2017. 

Der kan dog gradvist komme ændringer inden da. 
 
Turneringsstrukturen baseres på tre nøglebegreber: 

1) Brugerorientering, 2) fairness og 3) simplicitet. 
 

Der opleves især en stor udfordring på juniorsiden. Fokusområderne her vil være 
U10-spillere, hvor forældrerollen, fair play og den gode oplevelse med glæde, sjov 
og læring bliver helt centralt. Aldersrelateret træningskoncept (ATK) principperne 

skal i højere grad præge turneringsstrukturen, så alle får en relevant træning. 
 

DTF DEBATOPLÆG, DTF bestyrelsesmedlem Jan Winther 
Jan Winther indledte med at præsentere afsættet for aftenens videre debat. 
Præsentationen fremsendes sammen med referatet via FTU.  

Der blev uddelt ”sedler” som de fremmødte havde mulighed for at aflevere efter 

mødet. Derudover er der også mulighed for at fremsende mail med input til 
dtf@tennis.dk med emnefeltet: ”Politisk program 2016-2020”.  
 

DEBAT BLANDT ALLE FREMMØDTE 

Kommentarer fra klubberne i ”overordnede overskrifter” 

- KKH: Fælles landsdækkende medlemsregistrering – Golf Unionen får 

registreret et medlem, allerede når en spiller melder sig ind i en klub og 
opnår derved en nær kontakt til spilleren, der bliver en del af noget større. 
 

- Middelfart: Der bliver lavet multihaller i mange kommuner. Der skal 
arbejdes på politisk niveau, så der også bliver gjort plads til tennis – både 

hvad angår underlag og lysanlæg. Det er muligt. 
 

- Fruens Bøge: Tennis skal være en helårssport! 

Af nye tiltag på Fyn er der bl.a. 6 nye indendørsbaner i Odense og mobile 
underlag i weekenden i flere idrætshaller bl.a. i Faaborg og Middelfart. 

 
- Faaborg: Samarbejder om vinteren med badminton om ”slagbold”. Denne 

konsolidering sikrer flere deltagere for begge sportsgrene. 

 
- JW: Hvordan ser det ud med DGI. Hvordan skal vi forholde os til dem? 

 
- Faaborg: DGI er ikke så stærke tennismæssigt på Fyn, men det er sundt nok 

med ”konkurrence” fra DGI. 

 
- MGA: Der er kommet tilbud fra DGI om indendørs tennis i Marienlyst. 

  
- KH: DGI har midler og vil gerne støtte op om tennis på Fyn. De skal ikke stå 

alene, og der bør være fordele i at samarbejde. 
 

- Ringe: DGI kan dække nogle behov for de mindre klubber. 

mailto:dtf@tennis.dk
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- JW: Hvordan ser det ud på frivillighedssiden? 

 

- Fruens Bøge: Klubben er ved at være for stor til at blive drevet af frivillige, 
men der er ikke økonomi til at aflønne en fuldtidsansat til administration. Kan 

der samarbejdes med andre for at løfte denne del? 
 

- Strib: Hvorfor skal man gå til tennis frem for f.eks. dart eller fodbold?        

Kan vi sætte gode og meget konkrette ord på, hvorfor tennis er den bedste 
sport af alle sammen? 

Kan klubberne kopiere nogle ord, visioner og formuleringer fra DTF, så vil det 
være en stor hjælp til rekruttering af både medlemmer og frivillige. 

 

- Fruens Bøge: Et at svarene er ildsjæle, der gør en stor forskel for 

tennissporten i et lokalmiljø. De bærer kulturen og skaber det nødvendige 
klubliv via aktivitet og struktur, der giver medlemmerne gode oplevelser.  
Der er stor forskel på hvordan tennis tænkes fra klub til klub og person til 
person. Det er en meget mangfoldig tennisfamilie, som vi alle er en del af.  
Divisionsholdene bør f.eks. ikke have noget med FTU at gøre, og der skal 

måske tænkes i en generel skarpere opdeling af opgaver mellem aktørerne og 
organisationerne i dansk tennis. 

De frivillige kommer og fastholdes fordi, de kan mærke, at de gør en forskel. 
Det er vigtigt, at der sættes mål, og man efterfølgende kan sige ”Det der var 
jeg med til”, som det f.eks. lykkedes med til Davis Cup mod Spanien. 

 
- JW: Der kan godt nytænkes, og der skal løbende sættes spørgsmålstegn ved 

det vi kender, så tennis følger den generelle omverden og udvikling. 
Personligt, synes jeg, at det som frivillig er mest interessant, at møde og 
arbejde sammen med nye personer, som man ellers ikke ville have mødt. 

 
- Langeskov: Det er svært at fastholde medlemmer pga. manglende 

indendørsfaciliteter. Fodbolden har fået gode faciliteter, så de kan spille hele 
året rundt. Badminton og håndbold har fået udendørs alternativer, så deres 
spillere ikke siver over/skifter til tennis om sommeren. 

Det er svært for landklubberne, at få adgang til idrætsfaciliteter om vinteren! 
 

- TPI: Den fynske Minitennis Tour er et godt alternativ i indendørssæsonen.  
 

- MGA: Klubberne skal være mere proaktive, for at få spillerne afsted til dette. 

 
- Faaborg: Hvordan kan vi løse indendørs-problematikken i fællesskab? I 

Faaborg dækker Kommunen halvdelen af udgiften, mod at Faaborg sikrer en 
høj belægning. Kan der også samarbejdes med andre lokale klubber. 
 

- Fruens Bøge: Tennis bliver sat i anden række, når der skal fordeles tider i 
hallerne. Det gælder også for de store klubber. De sportsgrene, der kommer 

først, er de der har højsæson om vinteren. DTF skal og kan hjælpe til her. 
 

- MGA: Godt, at DTF kommer rundt på denne tur og lytter til klubberne!           
I helikopterperspektiv, så handler det meget om, at der er liv på anlægget.  
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Aktiviteter er det vigtigste, hvis de ikke er gode og tilstrækkelige, så er 

faciliteterne ligegyldige. 
Tag ”stangtennis”, som et simpelt eksempel på en facilitet. I VST er der hele 

tiden aktivitet ved denne, både for søskende, juniorer mellem træningspas, 
så det bidrager til et klubmiljø, hvor spillerne har lyst til at være. 
Er der ikke personlige ressourcer, der kan stå for aktiviteten, så brug endelig 

DTF’s klubkonsulenter, der gerne kommer ud på klubbesøg. Få gang i plan-
lægningen i god tid, og søg gerne DTF om hjælp, der er masser at hente. 

 
Tennis er noget som hele familien kan dyrke – og endda på samme tid. Der er 
mange gode eksempler på tre generationer, der mødes og spiller sammen. 

 
- Faaborg: Der skal selvfølgelig flere unge til for at sikre tennis fremadrettet, 

men der er også rigtig store muligheder i ”motionsklubberne” for at tiltrække 
og skabe et rigtig godt miljø for ældre, +60 og pensionister. 

 

- Fruens Bøge: 35-årige melder sig ikke bare ind i en forening. Barrieren er 
bl.a., at der ikke er nogen, at betale til, når man kommer til klubben, ”og så 

får man måske spillet alligevel”. Det er for rigidt at betale 1.000 kr. for en hel 
sæson. Klubberne skal kunne tilbyde mere fleksible ordninger, da de denne 
aldersgruppe ikke sætter tid af til research inden man melder sig ind. 

Klubbernes medlemstilbud til de 18-50-årige er generelt håbløst forældede.  
I Esbjerg var der kun omkr. 8 medl. ml. 20 og 45 år. De fleste spiller på hold. 

 
- TCO: Der er en større gruppe af herre fra 20-50 år, der gerne vil spille 

holdturnering. Kvinderne i aldersgruppen hygger sig i stedet rigtig meget med 

træningshold. Der er altså forskellige måder på, hvordan kønnene, skal 
serviceres og behandles i klubben. 

 
- SC: Research fra DIF viser, at når man stopper i foreningsidrætten, så 

kommer kvinderne ikke tilbage, men mændene melder sig ind i en senere 

alder – f.eks. til noget oldboys fodbold. 
Wannasport er en banebookingsportal der tilbyder tennisklubberne nemme 

Pay & Play-løsninger. Her kan klubbens løse timer nemt lejes ud.  
Der kommer penge i kassen; nogen bliver gjort opmærksomme på at de er 

velkomne i klubben, og de kan således modtage medlemstilbud bagefter. 
 

- AS: I Stjernen er der modsat hverken mange unge spillere el. mange ældre. 

 
- CT: Der er stor udskiftning i Stjernen, og der bor mange unge i området. 

 
- Ringe: Mobile Pay og opslag ved klubhuset er en nem løsning til Pay & Play. 

Det er svært, at få tennissporten frem på kommunens prioriteringsliste. 

Der skal hjælpes mere til, så hvordan får vi lagt pres på kommunen og øvrige 
eksterne interessenter? Her kan et samarbejde ml. DGI og DTF hjælpe. 

Frivilligheden forsvinder fordi, der bliver færre til at lave arbejdet – Tilskuddet 
bliver reduceret, så der skal nu rendes meget stærkere end tidligere. Det er 
blevet meget svære, at være frivillig, når midlerne er mere begrænset! 
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- MGA: Unionen skal være ret tæt på klubberne frem for centralisering. Der bør 
holdes fast på de lokale led, men der kan givetvis samarbejdes endnu mere 

på tværs, f.eks. omkr. talentudvikling. 
 

Skal der være en ”offensiv task force” ved DTF, hvis man har behov for at 
lave nye tennisfaciliteter – Hvem skal vi rette henvendelse til… 
Padle tennis er stort i Spanien – Beach Tennis er på vej, men tænkes der 

også på Padle, der kan hjælpe til med at skabe et endnu bedre klubmiljø? 
 

- Faaborg: Hvad angår frivillighed, så kan man godt konkretisere små-opgaver 
og få dem ordnet, så længe de er tidsafgrænsede. 

 

- KH: Få sendt flere børn igennem skoletennis. Det er ikke sikkert, at de starter 
med tennis med det samme, men de starter måske senere. 

 
- Fruens Bøge: Det er uhensigtsmæssigt, at der er fire unioner! Der er fire 

forskellige holdturneringsstrukturer, og det er svært at samarbejde på tværs, 

f.eks. omkr. elite-talentudvikling. Det er besværligt, bureaukratisk og 
bremser processerne. Lad DTF stå for talentudvikling uden om unionerne. 

 
- Fruens Bøge: Hvad kan vi lære af udlandet? Se mod de andre lande og 

deres succeshistorier og inddrag denne inspiration i det politiske program.  

 
- KH: På eliteniveau kan der godt centraliseres. På breddeniveau, er det vigtigt 

at være mere lokalt forankret. Der skal sondres mellem elite- og bredde. Hvor 
dansk tennis fremover skal have endnu større fokus på bredde. 
 

- Fruens Bøge: Dansk tennis kan ikke sikre det lange seje træk, hvis der er 
fire ”autonome” led, der hver især har meget klare egeninteresser? 

Man skal kunne anerkende, at der sker en udvikling i omverdenen. Tennis må 
ikke blive for politisk. Vi skal kunne magte at samarbejde over Lillebælt og for 
den sags skyld Storebælt. 

 
Kan man forestille sig, at det som MGA efterspørger mht. sikring af lokal 

forankring, blot kan klares med en form for sekretariatsfunktion frem for et 
separat politisk niveau for både Jylland, Fyn, København og Sjælland? 

 
- TCO: Der kan komme mere kvalitet og tyngde på, f.eks. hvis holdturneringen 

for juniorer kan gå på tværs af Lillebælt. 

 
- MGA: Vi er kun så mange med, som vi f.eks. ser til dette møde, fordi vi 

fornemmer et tilhørsforhold til Fyn. 
 

- Fruens Bøge: Vi vil gerne kunne samarbejde med klubber i Sønderjylland! 
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AFRUNDING – HVAD HAR VI HØRT? 
 Landsdækkende medlemsnummer (som i golf). 

 Tennis skal være helårssport - Aktivt kommunalpolitisk arbejde for 

indendørsbaner, aktiviteter m.v. - Godt med en ekspertrådgivning i DTF. 

 Synergi i samarbejde med andre sportsgrene, klubber. 

 DGI–DTF samarbejde om de aktiviteter, hvor det giver mening. 

 Liv på anlægget, gode aktiviteter og faciliteter. 

 Brug DTF klubkonsulenter noget mere. 

 Som frivillig skal man mærke man gør en forskel, bliver anerkendt og er 

en del af fællesskab. 

 Supplering med skoletennis, padle tennis, ”stangtennis”, m.v. 

 Spørgsmålstegn ved regionsopdelingen. Godt med en form for regionalt 

led. Der skal kunne samarbejdes på tværs og være fokus på fælles 

udvikling. 

 
Jan Winther takkede for god dialog, og efter en kort pause, blev der samlet op på, 
hvad DTF vil tage med ”retur” til de videre drøftelser. Denne opsamling ses 

ovenstående og indgår også i præsentationen som udsendes sammen med referat. 
 
 

INDLÆG OM FYNSK ELITETRÆNING, FBT Sportschef, Simon Verner   
Træningen er hidtil inddelt i tre grupper – primært baseret på alder.  
 

De bedste syv spillere vil fremover indgå under DTF i en Vestdansk elitesatsning. De 
er ikke længere en del af FTU’s træningskoncept. Juniorlandstræner Jens Anker 
Andersen vil stå for denne træning, der indendørs afholdes i Kolding. 
 

Der kan nu fokuseres på spillere helt ned til 7-års alderen, der er et vigtigt område. 
 

Der bliver stadig tre grupper, herunder teenagere, som er lidt under den nationale 
top, men de skal fastholdes i sporten. Dette sker via fredagstræning i Marienlyst. 
 

- MGA: Opfordrede til at alle klubber sikrer, at alle børn fra 6-9 år har fået 
tilbuddet om ”prøvetræning” tirsdag d. 6. oktober i Marienlyst Tenniscenter 

fra kl. 17-19.  
På denne try-out kan både spiller, træner og forældre se hinanden an og 
vurdere om det er noget, at blive en del af et mere fokuseret træningsmiljø. 
 
 

NYT KLUBUDVIKLINGSFORLØB, DTF konsulent, Søren Christens 
Som opfølgning på de mange kommentarer om frivilligheds store betydning, så 
lancerer DTF netop her i efteråret et nyt klubudviklingsforløb: ”Styrk Organisationen 

– Fokus på frivillighed”.  
Der startes med et Kick-off seminar d. 19. oktober i Vejle. 

Hernæst vil der blive aftalt to opfølgningsmøder med hver enkelt klub. 
Se mere her:  
http://www.tennis.dk/da/Nyheder/2015/September/nydtfk.aspx  

Skynd jer, at tilmelde jer til sc@tennis.dk - der er kun 4 pladser tilbage. 

http://www.tennis.dk/da/Nyheder/2015/September/nydtfk.aspx
mailto:sc@tennis.dk
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EVALUERING AF FYNSK HOLDTURNERING, Preben Silva/alle 
 

Preben Silva startede med at pointere, at DTF vil have at unionerne, skal indrette 
sine holdreglementer, så de lægger sig mere op af DTF’s struktur. 
 

En fynsk problemstilling er her, at U8 og U10 ikke må spille med i U12. 
Her er der på internationalt plan fastlagt, at der ikke må spilles med gul bold før man 
er blevet U12-spiller. 
 

Preben har nøje holdt øje med de små ændringer, der kommer fra DTF’s side. 
 

Det har været både spændende og udfordrende, at være FTU holdturneringsansvarlig. 

Man er velkommen til at kontakte Preben, så kommer han gerne ud og sætter fokus 
på et af klubben udvalgt turneringsemne. 

 
- Strib: Havde hold med i fire forskellige juniorrækker. 

B-rækken var for nem for to år siden – klubben vandt alle rækker. 

Holdene blev tilmeldt A-rækken året efter, og det var rimelig jævnbyrdigt! 
A-rækken i 2015 var så svær, især i U12, da TCO og FBT stillede med meget 

stærke hold. Nogle spillere ville nærmest ikke stille op til holdturnering igen. 
 

- PS: Det samme problem i motionistrækker, hvor det er ikke er så homogent. 

Mindre kamperfarne piger har det hårdt ved at gå fra U14 til U18. Der er for 
stort et spring. Der kan måske laves U16-rækker for piger og drenge… 

 
- Ringe: Pas på med at aldersopdele for skarpt, så bliver der er for få hold til 

rækkerne, og så får man netop de hårde kampe. 
Der skal laves bredere rækker aldersmæssigt f.eks. sammenlægning af 
U16+U18+U21, så der netop er hold nok til at kunne niveauopdele. 

Fyn er ikke stor nok til, at femten årige kun kan spille mod femten årige. 
 

- PS: DTF tilbyder ikke aktuelt mulighed for U21 rækker. 
 

- MGA: Pas på med at snævre ind aldersmæssigt. 

Det vigtigste er at kigge efter spillernes kamperfaring.  
Er der en lille kamperfaring, så er det B-række og megen erfaring = A-række. 

 
- Fruens Bøge: Det kan være, at der skal kigges mod Jylland. Den jyske 

juniorrække er tynd. Det vil være en rigtig god idé, at slå A-rækken sammen 

med Jylland. De bedste spillere vil jo også gerne køre ekstra for det. 
For B-rækken kan der med fordel laves en event ud af det, så holdkampene 

ikke nødvendigvis er fredag aften, men i stedet kan være over en hel søndag.  
 

- PS: Har tidligere haft et forslag om holdturnerings-weekender med flere 

holdkampe for flere hold samlet på nogle af de større tennisanlæg. Det vil skabe 
mere liv og give juniorerne en bedre social oplevelse. 

 
- TCO: Nogen rækker var tynde i 2015, især U10. Det er en meget god idé med 

holdweekender. 

 
- Langeskov: Formålet må vel være, at breddeholdene skal spille mest muligt. 

Derfor skal der være otte hold i en pulje frem for to puljer med fire hold. 
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Breddespillere, selv på Fynsserie-niveau, vil gerne have flere holdoplevelser 
med sine holdkammerater. 

På juniorsiden skal det fremgå mere klart, at man følger DTF’s reglement! 
Jeg har en søn, der spiller U10, der også har spillet U12 B-række. Det har givet 

ham meget kamperfaring. Pas på med at tvinge de bedste til at spille ”ned”. 
 

- MGA: Husk vi er FTU – Vi holder os til DTF’s regler, men vi kan stadig oprette 

rækker, så de matcher det fynske behov. 
 

- TCO: Mange motionist-damehold har måtte aflyse deres kampe. Der har derfor 
ikke været et ordenligt tilbud til disse. Især en gruppe af +50 damer har ikke 
fundet plads. Der kan måske oprettes en form for Veteran Damerække. 

 
- Faaborg: Det samme billede ses hos os. Klubben har en stor gruppe af +40 

damer, der gerne vil spille holdturnering, men ikke har nogen at spille mod. 
 

- KH: Klubberne kan også med fordel gøre en aktiv indsats for at få andre klubber 

med, hvor man er klar over, at der er spillere, så der kan oprettes rækker. 
 

- PS: Damerækker er en mangelvare, og der kan gøres mere for dette. Det er 
vigtigt, at få holdoplevelsen med. Det er her man får et sammenhold og er en 
del af en gruppe i klubben. Mange forældre tager deres børn med et sted, og 

så spiller man og kører hjem igen selv. Fælleskørsel skal arrangeres oftere. 
 

- Ringe: Det er vigtigt pointmæssigt for juniorerne, at deltage i den fynske 
seniorholdturnering. Der kan vindes lige så mange points for at vinde en FTU-
seniorholdkamp, som de kan på tre individuelle turneringsweekender. Derfor 

løber de ældre damer ofte væk, når de har mødt en ung. Kan det tages op? 
 

- Fruens Bøge: Tilmeldingsfristen for hold kan skubbes, så den ligger f.eks. to 
uger senere. Der bliver mulighed for at se, hvad der giver bedst mening, og 
om det vil være bedre at lave turneringsweekender frem for fredagskampe. 

 
- Langeskov: Det er muligt og kan godt lade sig gøre at spørge medlemmerne 

allerede i februar, om de vil spille i holdkamp i den kommende udendørssæson. 
 

- AS: Der har generelt været for mange aflysninger, og det har været for sløvt 
med meddelelser mellem klubberne, så der vil blive strammet op næste år. 
 

Tak til Preben for indsatsen som FTU holdturneringsansvarlig! 
 

- Fruens Bøge: Da vi startede Marienlyst-projektet, så var det primært for 
Odense Kommunes tennisklubber, og så kunne der bookes ind fra andre 
klubber bagefter. 

Der skulle laves en styregruppe, der repræsenterede en bred gruppe af 
hovedinteressenterne. Odenses tennisklubber er nu blevet koblet af!  

BK Marienlyst har taget for stort ejerskab, og det er helt urimeligt. Det er ikke 
meldingen fra Kommunen, at Marienlyst skal have så stor en råderet. 
Klubbernes medlemmer skal bl.a. betale moms – det kan ikke passe. 

Dette vil snarligt blive taget op!  
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- KH: FM Veteraner Indendørs bliver fra d. 4-6. marts.  

FM Veteraner Udendørs bliver i Faaborg tidligt i juni måned. 
 

- AS: Om tirsdagen i indendørssæsonen, vil der igen være FTU fællestræning. 
Tilmeldingen starter inden længe, og det meldes ud til alle. 
Det var en succes sidste år! Der bliver som noget nyt endnu mere fleksibel 

tilmelding. Temaerne bliver: 
”Tøser/damer” med Sandie Sørensen – ”Herre” med Steffen Magnussen – 

”Mixdouble” – ”Stærk/svag” samt ”FM træning”. 
 
HEAD bolde er obligatoriske til holdkampene og er markeret med DTF logo. 

I FTU-regi kan der både spilles med ATP el. PRO bold. 
 

Webshop fra Coolsport matcher priser fra tennispoint og har generelt mange 
gode klubtilbud. 
 

- SC: Stor tak til Agi for sit FTU formandskab gennem de seneste fire år. 
 

- AS: FTU’s Generalforsamling bliver tirsdag d. 9. februar 2016. 
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Tak for mødet - og på gensyn! 
på vegne af 

Fyns Tennis Union og Dansk Tennis Forbund 

 


