
Formandens beretning, Tennis Øst 2020                         
 
De frivillige medlemmer af Tennis Øst’s bestyrelse, har i 2020 været, Martin 
Jørgensen (Ølstykke), Henrik Klitvad (HIK), Lise Christoffersen (Birkerød), 
Joakim Thörring (Dragør), Christian Eppers (Gentofte), Cathrine Riis (B93) og 
Poul Lundberg (Rødovre).  
2020 var unionens første hele kalenderår.  
 
Tennisåret 2020: 
2020 har desværre været præget af mange restriktioner og manglende 
sportsaktivitet. Det er ikke noget nogen kunne have forudset og forhåbentlig er 
det sidste gang vores sport har været så hårdt ramt af manglende aktivitet. Det 
til trods, ser det ud som vi har haft den største medlemstilgang i mange mange 
år. 
Det lykkedes trods alt at få gennemført en sommersæson nogenlunde. Et flot SM 
med finalestævne afholdt af Dragør. Det er vi glade for og glade for at Dragør 
gentager succesen i 2021. 
Vores sportschef nåede også at afholde et ganske pænt antal træningssamlinger, 
i en presset tenniskalender. Spillere og klubber har været begejstrede for 
træningstilbuddene og efterlyste mere af samme slags. Det er bestemt på vej og 
tilbuddene bliver flere. 
Selvom året ikke blev som håbet, viser regnskabet et meget tilfredsstillende 
resultat. 
 
Samarbejdet i unionen: 
Formanden vil gerne sige 1000 tak til bestyrelsen og vores ansatte. Vi har en 
effektiv bestyrelse, hvor alle har sine fokusområder. Alle har været utrolig gode 
til samarbejdet og vi har en rigtig fornuftig dialog i og omkring 
bestyrelsesarbejdet. Det kan kun lade sig gøre med engagerede mennesker og 
det har vi i Tennis Øst’s bestyrelse. Tak for det!  
Også et stort tak til unionens sponsorer: HEAD/Coolsport vores trofaste 
hovedsponsor, CODAN for vores helt nye samarbejde, samt Bilhuset Elmer som 
gør det muligt for os at blive flot kørende. 
 

Planlagte tiltag for 2021: 
Vi evaluerer løbende vores aktiviteter og håber at vi i 2021 kan have endnu flere 
gode tennisoplevelser. Træningssamlinger og turneringsaktivitet, bliver 
forhåbentlig suppleret af nye spændende tiltag. Flere ting er i støbeskeen, men 
det vender vi tilbage med når de bliver søsat. 
Vi er også i en løbende proces med at optimere den måde vi arbejder på og den 
måde vi samarbejder med resten af tennisdanmark. Således flytter vores 
sekretariat ind hos DTF i Idrættens Hus og vi kigger på hvordan vi kan lade vores 
arbejdskræfter komme flest muligt til gode og hvordan vi forestiller os fremtiden. 
I 2021 vil en helt ny ting se dagens lys, da vi vil modtage en Tennis Øst bil! 

 

Tak for et, efter omstændighederne godt 2020, til alle der har bidraget til Tennis 
Øst’s arbejde. 
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