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Ja, så er der atter gået et år i Middelfart Tennisklub, et år som vi ser tilbage på med positive briller. 

Det gør vi, bl.a. fordi vi havde et forholdsvis godt tennisvejr uden de store aflysninger pga. regn. 

Vi havde også igen succes med vores træninger og voksen introkurser. Sidstnævnte gav lidt nye 

medlemmer. 

Apropos træning, har klubben haft Frederik Thiesen på trænerkursus i 2019, han har fuldført de 2 

første moduler af 4 i alt. Han tager de 2 sidste i efteråret 2020. 

Frederik træner børnene, og netop børnene har vi gjort lidt ekstra for her i vinter. Vi tilbød 

klubbens børnefamilier, at bruge multisalen om søndagen i 2 timer, hvis der var nogle forældre 

der ville stå for det - og det var der - så de har spillet hver søndag siden november. 

Klubben har investeret i nye møbler til klubhuset, det var også meget tiltrængt, jeg vil her nævne, 

at en af grundende til vi har penge til det, er at vi har nogle gode sponsorer, og der er i år kommet 

en mere af slagsen, nemlig ”Real mægleren ” Middelfart, velkommen. 

Ellers er året gået godt som det plejer, med de ting vi altid gør, såsom : 

 Baneklargøring i april (stort tak til alle der hjalp) 

 Standerhejsning / tennissportensdag d. 6/5-19 

 Voksen intro kursus (fik nye medlemmer) 

 Træninger for voksne og børn (tak til Jørgen og Frederik) 

 Klubmesterskaber (tak til Per) 

 Grillfest / socialdoubleturnering 

 Minitennis 

Alle disse ting er forløbet rigtig godt. 

Hvad har vi i bestyrelsen af forventninger til den nye sæson? 

 Vi har et meget stort projekt, som bliver beskrevet i indkomne forslag fra bestyrelsen. 

 Dernæst skal vi have lagt nogle flisegange, så vi nemmere kan køre med vores 

boldmaskine. 

 At bevare vores gode medlemstal, vi er dykket lidt i forhold til 2018, vi er gået fra 140 til 

126 medlemmer, men det ser godt ud. 

 

 

 



Aktivitetskalenderen for den nye sæson, ser foreløbig således ud : 

 Start på baneklargøring, onsdag d. 15/4-2020 KL. 9.00 

 Standerhejsning / tennissportensdag, lørdag d.2/5-2020 KL. 10.00 til 13.00 

 Start på klubmesterskaber først i juni. 

 Grillfest samt socialdoubleturnering, lørdag d. 15/8-2020 

 Klubmesterskab finaler september 2020 

 Start på minitennis lørdag d. 31/10-2020 

Dette var min beretning for året der snart er gået. 

Jeg takker for ordet. 

Venligst 

Polle 

 

 

 

 

 


