Bornholms Tennis Kreds
Formandsberetning 19.02.2012.

(BTK opgave)
En formandsberetning skal indeholde en overordnet opsummering af foreningens aktiviteter og gøremål,
sammenholdt med vedtagne beslutninger og vedtægter.
Bornholms tennis Kreds er et bindeled mellem SLTU og vores 5 bornholmske tennisklubber. Kredsen skal
her ud over varetage konkrete tennisrelaterede opgaver for medlemsklubberne og dermed det, som det i
sidste ende handler om - klubbernes tilsammen 387 registrerede medlemmer.
Min vurdering er, at Bornholms Tennis Kreds i størst muligt omfang har løst denne opgave i 2011. Der har,
traditionen tro, været et pænt aktivitetsniveau med afholdelse af BM (Bornholms Revisions mesterskaber),
Holdturnering, ranglisteturnering, DiBa turnering, uddannelse, efteruddannelse, fælles træninger for
udvalgte ungdomsspillere m.m. Alle arrangementer, der er sikret med Bornholms Tennis Kreds’
udvalgsarbejde.

(Uddannelse)
Da et af mine strategiske fokusområder har været at sikre og fortsætte udviklingen af uddannelsesniveauet
i klubberne vil jeg fremhæve det høje aktivitetsniveau, der har været på dette område.
Til uddannelsesarrangementerne har vi haft deltagere i alle aldre, øvede som uøvede tennisspillere, eller
sagt på en anden måde; en bred palette af klubmedlemmer, der har ønsket at være med i udviklingen af
vores tennis.
Vi må ikke glemme at vi altid vil stå over for forandringer. Jo bedre vi er klædt på med viden og inspiration,
jo bedre kan vi med sandsynlighed håndtere udfordringerne. Derfor håber jeg at uddannelsesarbejdet vil
fortsætte og at klubbernes medlemmer vil tage imod kommende muligheder – det kommer hele den
bornholmske tennis til gode.
(Voksen introduktion)
Et eksempel på at uddannelse og inspiration, der kan komme mange til gode, er konceptet ”Voksen
introduktion” som i år blev introduceret til deltagere på et afholdt DTF kursus i foråret 2011. ”Voksen
introduktion” handler grundlæggende om at afholde introduktions-træninger for nye interesserede voksne.
Deltageren betaler et mindre deltagergebyr og får oven i købet sin egen ketsjer. Med i ”pakken” er at DTF
gratis uddanner instruktører til formålet, i de interesserede klubber.
I min beretning for 2010 lagde jeg netop vægt på senior medlemspotentialet, som vi har her på Bornholm.
Nu har vi muligheden for at sikre en bedre eller nemmere rekruttering af nye seniormedlemmer i
klubberne. Jeg ved at et par af vores klubber med rimelig succes har gennemført Voksen introduktions

kurser. Fortsæt med det, for dét sikrer flere medlemmer i klubberne og dermed mere tennisspil, bedre klub
liv og bedre økonomi.
Jeg vil opfordre de klubber, der endnu ikke har forsøgt sig med ”Voksen introduktion”, at se nærmere på
dette koncept, som er nemt at gå til og ikke kræver store ressourcer og bruge hinanden klubberne imellem
for sparring.

(Frivillighed i arbejdet)
I 2011 har der igen været mange frivillige, der har sikret afviklingen af kredsens aktiviteter – en deltagelse
som er vigtig for at tingene overhovedet kan lade sig gøre. Til kredsens bestyrelsesmøder, som har været
åbne møder, ser vi deltagere som ikke er valgte bestyrelsesmedlemmer, men deltagere der kommer, fordi
de gerne vil påvirke Bornholms tennis - og det gør de. Dejligt at se, og der er plads til endnu flere.
Et eksempel herpå er et selvforanstaltet ”udvalg” der lige nu opdaterer vores kreds hjemmeside og sikrer
driften heraf.
Jeg har flere gange tænkt på om vi husker at sige ordentligt tak til de, der yder en ekstra indsats, og at
denne påskønnes.
Hvis ikke – så er det hermed gjort!

(Play + Stay)
Play + Stay metoden (eller dele heraf), er nu for alvor taget i brug i klubberne til træninger, til vores
ungdomsturneringer og til ”Voksen introduktions kurser” og det giver gode resultater da vi kan se at nye
spillere meget hurtigt udvikler deres tennisspil og vi ser et teknisk højere niveau på banerne.

(SLTU / DTF turneringer)
Da niveauet hos mange spillere er blevet rigtig flot, så er det min opfordring at flere spillere deltager og
afprøver sig selv i turneringer afholdt i SLTU- eller DTF-regi. Det kan give ny inspiration til den enkelte og til
klubberne. Husk at dette ikke kun gælder de unge spillere, da der er masser af udfordringer for os andre,
”Golden Age” m.m. Nogle deltager for at vinde og andre for at få en masse fantastiske oplevelser og
venskaber.

(Give stafetten videre)
Det er en lidt mærkelig fornemmelse at skulle ”give stafetten videre” efter et par år i bestyrelsen og en kort
periode på Formandsposten. Det sker på grundlag af både private og erhvervsmæssige beslutninger som
jeg og min familie glæder os meget til.

Mit arbejde i bestyrelsen har hvilet på en respekt af det kulturelle og historiske grundlag men samtidigt
med en interesse for fremtiden.
At være Formand for en tenniskreds, hvor en af medlemsklubberne, Svaneke Tennis Klub, rundede 100 år i
2011 (TILLYKKE!), det skal man have respekt for og næste gang, er det mig bekendt, Nexø Tennis Klub der
skal hejse flaget.
Min opfordring er dog at vi ikke skal nøjes med 100 års jubilæer – lad tennis’en udvikle sig på Bornholm
mange år fremover.
Jeg mener at den kommende bestyrelse kan tage en spændende udfordring op. Rammerne og økonomien
er på plads og der er masser af fremadrettede muligheder.

Tak til alle, der har deltaget i 2011.

Torben Villumsen
Formand for Bornholms Tennis Kreds

PS. Der afholdes generalforsamling i SLTU den 27. februar 2012

