
 

 

Beretning for Sjællands Tennis Union år 2018 

 

Nu ser vi tilbage på et, synes vi i bestyrelsen, godt år for SLTU og 
medlemsklubberne. 

Som alle ved er samarbejdet med Københavns Tennis Union (KTU) og 
Sjællands Tennis Union (SLTU) intensiveret med henblik på sammenlægning i 
et fælles Tennis Øst. Det kommer jeg tilbage til. 

Men først turneringsområdet, som Martin Jørgensen også kommer tilbage til.  

I overskrifter er det her i beretningen kun at konstatere, at der har været gang 
i den på turneringsområdet med både holdturnering, individuelle turneringer 
og også en kæmpe succes med Åbne SM i Skum. Skumtennis er bare en god 
aktivitet, som vi kun kan have for lidt af! 
Turneringsområdet er selvfølgelig en kerneaktivitet for unionerne.  

Men der sker også andet i unionens regi! En af de større satsninger, de senere 
år er Trænerhuse, hvor DTF (forbundet) og SLTU i samarbejde understøtter 
klubber, som ansætter trænere af forbundet (med støtte fra SLTU), og på den 
måde hjælper klubberne i gang med at (gen)etablere en ungdomsafdeling, 
seniortræning m.v. Der er lutter gode tilbagemeldinger på ordningen, og det er 
den slags udvikling vi tror på der i fremtiden skal medvirke til at løfte dansk 
tennis. 

Der har naturligvis også været andre aktiviteter, som vi plejer: 

- Skoletenniskonceptet i samarbejde med DGI på en række skoler rundt 
omkring på Sjælland. 

- Facebookkurser og TennisØst ligaen. 
- Dialog med nye klubber, som bl.a. betyder at vi kan optage nogle her i 

dag. 
- Hjælp til opstart af klubsamarbejder (distrikter) 

Som I kan se, og som jeg også sagde i beretningen sidste år, tror vi i SLTU’s 
bestyrelse på Samarbejde. Vi tror på, at vi løfter bedst i fællesskab – og at vi 
spiller hinanden gode.  

Det gælder i forhold til DGI (skoletennis m.v.), forbundet (trænerhuse m.v.), 
og det gælder med iblandt klubberne (klubsamarbejder). 

 

Vi tror derimod ikke på en ”dem og os kultur”. Hverken i forhold til DGI, de 
forskellige landsdele eller decentralt/centralt mellem union og forbund.  



Vi anerkender, at det kræver mange ressourcer – og fornuftig udnyttelse af 
dem, hvis vi i SLTU skal give vores bidrag til at løfte dansk tennis. 

Derfor ansatte vi sidste år et af Dansk Tennis allerstørste kapaciteter og 
ildsjæle, Daniel M. Nielsen, på fuld tid. Det er en økonomisk satsning, men vi 
skal satse på vækst. Og den er kommet allerede, og mere kommer til – se på 
antallet af deltagere i Tennis Øst og Skum og meget mere. 

Den satsning kan også ses i regnskabet – men jeg erindrer om, at 
generalforsamlingen selv ved flere anledninger har bedt os om ikke at opbygge 
egenkapital, men netop satse på vækst. 

I forhold til vores organisering har vi samtidig valgt at flytte sekretariatet fra 
Solrød til Brøndby, hvilket i 2019 vil give en meget stor økonomisk besparelse 
– og det helt uden tab af aktivitet. Tværtimod giver det stor værdi, at vores 
ansatte får et tættere samarbejde med sekretariatet i DTF. 

Og så handler meget jo politisk set om samarbejdet med KTU og den 
mulige fælles etablering af Tennis Øst 

Grundlæggende er al turneringsaktivitet i dag fælles, og mange 
træningsaktiviteter også. De emner, som i øvrigt er nævnt i dag, vil jo blive 
fælles ved en sammenlægning. 
Vi har derfor allerede et fælles turneringsudvalg.  

Processen mod en mulig fusion var jo oprindelig tænkt sådan, at der skulle 
komme et forslag om en fusion i dag, hvis bestyrelserne mente, at det giver 
mening. 

Og det mener vi. Vi har faktisk udelukkende hørt positive tilkendegivelser om 
en sammenlægning. Det er ikke det samme, som at nogle klubber ikke har en 
holdning til turneringsformat og f.eks. hvor mange spillere, der kan være på et 
hold. Men den grundlæggende præmis om, at vi er fælles, har vi fået stor 
opbakning til, og det er også vores egen vurdering, at det giver værdi. 

Tag nu Tennis Øst mesterskaberne inde: u16 rækkerne har også hos pigerne 
helt ned til kat. d (reelt kat. 4). Tænk, at vi kan have en så stor bredde 
turnering – det er da hjælp til fastholdelse af teenagere, som ikke bliver 
verdensmestre, og notorisk set har en tendens til at falde fra. Det er vi faktisk 
lidt stolte af, at kunne støtte op om. 

Men i forhold til processen er det sådan, at unionerne jo er medlem af 
forbundet og reguleret af forbundets vedtægter. Derfor er 
beslutningskompetencen på forbundets generalforsamling, som holdes den 
16. marts i Kolding. Vi håber selvfølgelig, at mange vil tage turen og bakke 
op om etableringen af Tennis Øst. 

Herefter kommer der – hvis Tennis Øst besluttes - en stiftende 
generalforsamling af Tennis Øst i løbet af april måned, hvor Unionen 
stiftes og formaliseres. 

Vi har hørt lidt kritik af fremgangsmåden – men det er altså sådan, at vi er en 
del af fællesskabet i DTF – og ja, klubber på Fyn og i Jylland har ret til at 
stemme om etableringen af Tennis Øst. 



Det kan vi ikke ændre på, og derfor træffes denne principbeslutning af 
forbundet, og så stiftes Tennis Øst umiddelbart herefter. 

Der er også enkelte, der har spurgt til, om der nu er styr på formalia – og ja: 
det ER der helt styr på! 

Der er søgt advokatbistand og ja, vi har selvfølgelig sikkerhed for, at denne 
procedure er 100 % korrekt – og nej, selvfølgelig er der ikke et vakuum, hvor 
klubber ikke kan spille slutspil om DM, som nogle har antydet. 

Der er også mange som har spurgt til økonomi – og hertil er der at sige, at der 
er: 

Grundlæggende princip  

- at sammenslutning ikke skal føre til samlet højere kontingent, men 

- der skal høstes administrativt/økonomiske fordele 
 

Kontingentforslag stilles på stiftende generalforsamling (GF) 

Og det er jo altid demokratiet der bestemmer, men her er det GF. Det 
bestemmer vi ikke i bestyrelserne. Men vi kan fortælle, hvad det forslag som 
stilles vil indebære: 

- kontingent fastfryses i 2019 for begge unioners klubber 
 
- ny model for kontingent præsenteres på GF i 2020.  

Det giver god tid og sikkerhed for, at der ikke er umiddelbare stigninger. Og 
samtidig er der løbende overvejelser om kontingent i forbundet. Måtte dette få 
indflydelse, kan man tage det med.  

Og til det vil jeg til sidst sige – uanset hvad der måtte besluttes er det jo 
sådan, at det demokratisk altid kan ændres.  

---000--- 

Inden jeg lige runder af skal jeg huske at sige tak til vores samarbejdspart-
nere. Ikke mindst Cool Sport, som altid stiller op – en fantastisk hovedsponsor. 
Og en kæmpe tak for den konstruktive tilgang til DGI (som desværre ikke 
kunne være her i dag). Det gode samarbejde med den nye direktør i DTF Emil 
Bødker og Tennis Forbundet generelt, og også til de andre unioner. 

---000--- 

Til sidst – dette er min sidste beretning som formand for SLTU. Ikke på grund 
af den forventede fusion, men fordi det er tid for nye kræfter at tage over.  

Det ER meget arbejdskrævende både at være unionsformand og sidde i DTF’s 
bestyrelse, og derfor er det også en del af forbundets foreslåede 
vedtægtsændringer, at unionerne fremover ikke behøver have deres formand 
siddende i bestyrelsen, men at det kan være et andet medlem af 
unionsbestyrelsen. 



Jeg vil samtidig sige, at jeg har været utrolig glad for mine i alt fire år i SLTU’s 
bestyrelse. Jeg synes der er sket meget – fra et ikke eksisterende samarbejde 
med KTU, så står vi nu foran en sammenlægning, klubberne har fået større og 
bedre turneringstilbud, vi har oprustet med Daniel og gode tilbud med 
trænerhuse m.v.  

Det skyldes alt sammen en hårdtarbejdende og konstruktiv bestyrelse og nogle 
fantastiske ansatte, både fuldtids- og deltidsansatte. Men også at I i klubberne 
generelt har været rigtig gode til at komme med input og give feedback.  

Fremtiden ser også lys ud med Martin Jørgensen som (kandidat) til ny formand 
og mange gode konstruktive kræfter, som stiller op her i dag på den korte 
bane, og senere i en forhåbentlig ny stærk Tennis Øst. 

Tak for denne gang og tak for ordet! 

Lars D. Gulmann 
formand 


