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1. Faldende medlemstal – men højere aktivitetsniveau
KFUM tennis havde i 2017 i alt 593 medlemmer. Det er et fald på ca. 10% i forhold til 2016, hvor vi
havde 664 medlemmer, og det ligger også lavere end de foregående år.
De 593 medlemmer i 2017 fordeler sig på 461 seniorer og 132 juniorer. Blandt medlemmerne er
der flest af hankøn og færre af hunkøn: 374 drenge/mænd og 219 piger/kvinder.
Aldersfordelingen er sådan, at ca. 25% er juniorer – mens antallet af superseniorer dvs.
medlemmer fra 60 år og opad er vokset til ca. 20% i 2017 mod ca. 15% i 2016. De 593 medlemmer
betyder stadig, at tennisklubben er den suverænt største klub i KFUM’s anlæg på Nøkkerosevej.
Klubbens medlemstallet er altså faldet i 2017. Bestyrelsen er meget opmærksom på udviklingen i
medlemstallet, men regner med at faldet hovedsageligt skyldes den meget dårlige sommer.
Vejret i 2017 var dårligt, og det påvirkede tennissæsonen og aktiviteten på vore baner, som var
oversvømmede flere gange. Men når vejret var til at spille, var der godt gang i den på alle tider af
ugen. Så bestyrelsens vurdering er, at spilleaktiviteten ligger på et fint niveau, når bare vi har
vejret med os.

2. Sportslige resultater 2017
Det har været et forrygende år for KFUM Tennis. KFUM har for første gang nogensinde 1.hold i
landets bedste række kaldet elitedivisionen. Men også 2. og 3. holdet har klaret sig godt.
Veteranholdet +55 var forsvarende mestre i København, men måtte desværre nøjes med en 3.
plads i 2017.

•

1. Hold Herrer er rykket op både indendørs og udendørs. I foråret vandt 1. holdet indendørs
med playoff sejr over ATK og rykkede op til Elitedivisionen. Succesen blev slået fast med en
oprykning af 1.herrer udendørs. Så nu har KFUM Elitedivisionshold for herrer både indendørs
og udendørs. Det må siges, at være en toppræstation. Godt gået drenge!

•

•
•
•
•

I den nuværende holdsæson, har 1.herrer igen leveret over niveau og slået storklubber som
Birkerød og Aarhus 1900 - og dermed sikret sig en 7. plads i landets bedste række ud af 12
hold. Men Elitedivisionen skal reduceres til færre hold, og derfor betyder 7. pladsen, at KFUM
holdet skal spille Playoff kamp om at blive i Elitedivisionen.
Indendørs rykkede 2. herrer op i 2.division i 2017.
Udendørs 2017 gav oprykning til både 2.holdet og. 3.holdet.
Vores +55 hold var forsvarende Københavnsmestre, men måtte i år nøjes med en 3.plads efter
en tæt afslutning. Vi deltog også med +45 hold.
På Juniorsiden deltog vi med U14 hold og U10 hold. Begge holdene endte som nr. 3 i deres
pulje i 2017.
3. Motionister

Flertallet af KFUM’s medlemmer er motionister, som spiller med en fast makker. Men klubben
tilbyder også Hyg-ind i weekenden og torsdag formiddag. Weekenden er meget ujævnt besøgt,
mens torsdag formiddag har en fast gruppe af super-seniorer som spiller hver gang. Bestyrelsen vil
2018 overveje, hvordan man kan styrke tennismiljøet for motionister.

4. Træning og andre aktiviteter
Klubben tilbyder træning både indendørs om vinteren og udendørs om sommeren. Indendørs træning er en
udfordring, fordi der er mangel på indendørs baner.
Derfor besluttede bestyrelsen i 2017 at inddrage nogle af klubbens baner i Egypterhallen. Det ramte nogle
af de motionister, som spillede i Egypterhallen om søndagen. Det var beklageligt, og gav også anledning til
en del klager, men var desværre den eneste mulige løsning, hvis klubben skulle kunne tilbyde indendørs
træning for motionister. Til indendørs træning i Egypterhallen i 2017/18 deltager 52 motionister.
Sommersæsonen var på trods af vejret en succes for udendørs træning. Vi havde i alt over 200 af vores
medlemmer på forskellige træningstilbud om sommeren:
På Juniorsiden havde vi igen over 100 juniorer tilmeldt træningen, selvom vi fortsat er udfordret af
skolereformen, som betyder, at juniorerne får senere fri fra skole.
På senior siden deltog 71 i vores Seniortennisskole, fordelt på Voksentræningen onsdagen og FitnessTennis
om mandagen. Senior holdtræningen havde deltagelse af knap 30 spillere.
Vi havde 4 camps i løbet af sommerferien – med rigtigt mange børn tilmeldt. Ligesom vi igen afprøvede nye
tiltag, som familie-camps og +65 træningslejr samling, dog med lidt forskellig succes.
Tennisrejsen var en stor succes i 2017. 17 deltagere var med på vores familietræningslejr sydpå i april
måned. Tallet er stigende for hvert år – og i 2018 er der tilmeldt 27 deltagere.

5. Baner og planer om tennishal
I 2016 overtog KFUM tennis selv driften af tennisanlægget og vedligeholdelsen af banerne fra
kommunen. Vi har hyret en privat virksomhed til at hjælpe med klargøring, og ellers vedligeholdes
banerne af træneren og en medhjælper.
Bestyrelsen har siden 2016 arbejdet med planer om opførsel af en ny tennishal på anlægget. Det
har lange udsigter både mht. tilladelse og finansiering. Men en ny hal vil afgørende styrke klubben
og forbedre forholdene både for motionist og turneringsspillere, og have stor betydning for, at
klubben kan fastholde og forbedre forholdene både for juniorer, motionister og turneringsspillere.
Bestyrelsen har derfor både i 2016 og 2017 arbejdet med planer om en ny tennishal. Det er et
stort arbejde og involverer både KFUM's centralforening, Københavns Kommune og arbejde med
finansiering. Pt er vi i gang med at få lavet tegninger og ansøge om byggetilladelse fra kommunen.
Bestyrelsen vil derfor prioritere arbejdet med hallen højt i 2018.

6. Bestyrelsens planer for 2018

•

Bestyrelsen planlægger i 2018 at arbejde for en opnå et højere medlemstal og fastholde det
høje aktivitetsniveau i klubben.

•

I 2018 vil bestyrelsen se på konceptet om Hyg-ind og overveje, om der er noget der skal forandres, så vi
får mere gang i klublivet for motionisterne. Hvis nogen har ideer eller initiativer, er det meget

•
•

velkomment.
I 2018 vil klubben tilbyde en lang række træningsaktiviteter og klubben vil arbejde videre på at
styrke placering og præstationer for både senior og juniorhold.
Bestyrelsen arbejder videre med planer for en tennishal. Indtil da afsøger vi alle mulighederne
for flere indendørs aktiviteter i omkringliggende haller i vinterperioden. Men vi er hårdt
pressede på indendørs faciliteter, så det er et absolut fokusområde.
7. Mange Tak
Som afslutning på denne beretning vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke sportschefen
og trænerstaben for indsatsen, som er med til at skabe liv og gang i den på banerne.
Bogholderiet og revisorerne skal have tak for et godt og heldigvis positivt regnskab. Tak til
holdkaptajnerne for en flot indsats og tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt
samarbejde i 2017.

