KTU beretning 2017.
Medlemstal og klubber:
KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57
medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer. JTU er
gået tilbage med 136 medlemmer, og endelig er SLTU gået tilbage med 176 medlemmer.
KTU´s gennemsnit de sidste 12 år er 10.270 medlemmer. Borup Tennisklub er i årets løb
sammenlagt med ATK, som har overtaget den ene bane, som Borup havde.
Vi kender ikke medlemstallet for 2016, da det er ved at blive gjort op i klubberne, og først
bliver offentliggjort omkring 1.april.
Dansk Tennis Forbunds medlemstal er nu 57.466.
Vi er klar over, at klubberne i KTU gør alt for at få flere medlemmer og holde på de
medlemmer, de har. Det er vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at få medlemstallet op i DTF
og KTU.
DTF har i samarbejde med DIF lavet en samarbejdsaftale om, at vi i de næste 3 år skal stige
10.000 medlemmer på landsplan. Det første år faldt medlemstallet med 34.
DTF har bedt os om, at unionen i løbet af 3 år skulle skaffe 1.500 nye medlemmer, og i hele
forbundet skulle medlemstallet forøges med 10.000 medlemmer. KTU har sagt, at vi ikke
kan love, at dette kan ske, men at unionen selvfølgelig vil prøve at opfylde dette krav.
KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde
på de medlemmer, vi allerede har.
KTU´s bestyrelse:
KTU´s bestyrelse har afholdte 7 bestyrelsesmøder i 2016 - 2017.
Referaterne fra bestyrelsesmøderne ligger på KTU´s hjemmeside. Referaterne fra DTF´s
bestyrelsesmøder ligger på DTF´s hjemmeside.
KTU har i løbet af året fået en ny hjemmeside samt ny udbyder.

KTU´s bestyrelse har i 2016 indgået en 3-årig kontrakt med Cool Sport, Head. Cool Sport
leverer bolde m.m. til unionen. Vi glæder os til dette samarbejde.
I forbundets bestyrelse har formanden, Boris Michailoff, deltaget i mange møder.
Vi har haft et møde med DGI og KTU klubberne, samt møde med DTF og KTU’s bestyrelse
på ATK. Der var meget få klubber fra unionen, der var mødt op til dette møde.
På DTF´s generalforsamling blev Henrik Thorsøe Petersen valgt til ny formand i stedet for
Henrik Klitvad, som havde valgt at få en pause fra tennis.
Her er det program, som forbundets bestyrelse fandt frem til.
Politisk Program 2016-2020:
Bestyrelsen besluttede i forlængelse af generalforsamlingen i 2015, at DTF’s hidtidige
rullende strategier konverteres til et fast politisk program, som vil blive justeret i fireårige
intervaller. Til udarbejdelsen af Politisk Program 2016-2020 har bestyrelsen fået input til
den retning, Tennis Danmark mener, DTF skal arbejde hen imod, fra en række klub- og
regionsmøder rundt om i landet, fra ad hoc-udvalg og fra et seminar med DTF’s
medarbejdere. Der var ligeledes en Politisk Program-dag i januar 2016, hvor alle
interesserede atter kom til orde under ledelse af Politisk Program-tovholder, kasserer i
DTF’s bestyrelse, Jan
Winther.
Ungdomsudvalget:
Formanden for udvalget takker Karin Nielsen samt resten af bestyrelsen for et godt
samarbejde i det forløbne år. Ligeledes skal der lyde en tak til Jens Seibæk og alle
trænerne, som står for unionens træning, som har fundet sted på ATK, B.93 og KB.
Københavnsmesterskaberne er forløbet godt både indendørs og udendørs. Der var mange
spændende kampe. Desværre har der igen været en del wo. Her er det et ønske, at de
deltagende klubbers spillere får at vide, at de skal møde op, når de er tilmeldt en
turnering.
Københavnsmesterskaberne udendørs i 2016 blev samlet afviklet på KB i anledning af
klubbens 140 års jubilæum. Herudover var rækkerne udvidet med kat. 2 og kat. 3 rækker,
hvilket spillerne var glade for. Dette giver et bedre sammenhold på tværs af rækkerne. Det
er mange år siden, at der har været tilmeldt så mange spillere. Vi havde igen U 10 rækker
med, hvilket var en stor succes. Det agter ungdomsudvalget at fortsætte med.
Der skal lyde en tak til de klubber og personer, der har stået for afholdelsen af
Københavnsmesterskaberne både inde og ude.
Som noget nyt blev der ved Københavnsmesterskaberne udendørs uddelt 2 stk. Fair Play
pokaler, som var sponsoreret af HEAD. De gik til følgende U 12 spillere: Frederik Couve, KB,

og Zoe Du Pasguier Jensen, B.93, for deres altid smittende gode humør, hjælpsomhed samt
fair play på banerne. Tak også til Head for de fine pokaler.
Unionen har igen i 2016 haft juniorhold med i SLTU’s holdturnering. Dette var en succes for
vore spillere. Der var tilmeldt 42 hold fra henholdsvis ATK, B.93, KB, KFUM, KTK, NTK og
Sundby.
Endelig er der givet tilskud til turneringer til henholdsvis Sundby Tennisklub til afholdelse af
Copenhagen Open i softtennis samt til KB til 2 Tennis Europe turneringer samt til en ITF
turnering.
Holdturneringsudvalget:
Vinderen af Københavnsserien blev Tennisklubben Ryvang, som herefter kunne rykke op i
2. division.
B.93 havde kvalificeret sig til oprykningen til 2. division, damer. Der skulle spilles en
oprykningskamp mellem nr. 2 i SLTU og KTU. Desværre meddelte KTU både forbundet
samt SLTU, at B.93 ikke ønskede at spille. Det var en beklagelig fejl, som efterfølgende blev
klaret ved, at B.93’s damer alligevel spiller i 2. division. Unionen takker formanden for
SLTU, Jan Guldmann, for hans indsats til at finde en løsning på dette spørgsmål sammen
med forbundets bestyrelse og KTU. Løsningen blev, at man udvider 2. division med et hold
i 2017.
Fremover vil det blive DTF, som tager sig af oprykningspillet til 2. division .
Resultaterne i sommerens holdturnering blev således:
Københavnsserien – Tennisklubben Ryvang
Serie 1 - KB
Serie 2 - KB
Serie 3 - KB
Serie 4 - B93.1
Serie H - ALT.1
Veteran 40/45 - KB.2
Veteran 50/55 - KFUM
Veteran 69/65 – KTK
Tæller man resultaterne separat i Københavnserien mellem henholdsvis herre og damer, er
resultatet således, at Tennisklubben Ryvang vinder herrerækken og Dragør damerækken.
Præmierne er blevet leveret til klubberne.
Samarbejdet med SLTU:
Her skal gives en meget kort gennemgang af, hvad der er sket, siden KTU ønskede at lave
et samarbejde med SLTU i 2008. På dette tidspunkt var formanden i SLTU Willy Håkonsson.

Det første ønske var, at vi sammen lavede træningssamlinger et par år.
Da Willy Håkonsson gik af, var Daniel Nielsen ungdomsformand i SLTU. Daniel Nielsen blev
efterfølgende valgt som formand for SLTU. Daniel Nielsen ønskede dengang ikke, at der
kom et samarbejde i gang. Derfor faldt ønsket om et samarbejde til jorden.
Vi prøvede igen i 2011, og gennem yderligere et år eller mere at få Daniel Nielsen i tale
omkring et samarbejde. Vibeke Samuelsen, HIK, sad på dette tidspunkt i unionens
bestyrelse. Vibeke Samuelsen prøvede også at få SLTU’s formand til at svare på vores
henvendelse. I 2012 skrev vi til ham igen. Unionen fik det svar, som ligger på hjemmesiden.
SLTU havde ikke tid, da alt var nyt med nye medlemmer i bestyrelsen.
Under DM på KB i 2014 blev Boris Michailoff som formand for unionen kontaktet af
kassereren i SLTU, som spurgte, hvorfor vi ikke lavede et samarbejde med SLTU. Unionen
havde fået ny formand, da Daniel Nielsen var trådt tilbage. Det var kassereren, Preben
Rasmussen, som hjalp med at finde diverse papirer frem, således at SLTU kunne se, at det
var korrekt, at KTU havde ønsket et samarbejde.
På dette tidspunkt var Henrik Thorsøe blevet formand for SLTU. Henrik Thorsø tog initiativ
til, at de to bestyrelser mødtes i Hareskov Værløse Tennisklub. Her fandt vi ud af, at vi ville
have et nært samarbejde med de to unioner om forskellige opgaver. I første omgang ville
man koncentrere sig om samarbejde omkring juniortennis.
Hvorfor man ikke nedlagde unionerne, havde man oppe i forbundets bestyrelse, da Daniel
Nielsen var formand for SLTU. Alle unionsformændene skrev dengang under på, at man
ville arbejde tættere sammen, men ikke sammenlægge unionerne.
Spørgsmålet om unionerne skulle lægges sammen har været oppe mange gange siden i
forbundets bestyrelse.
På et møde, hvor alle 4 unioner og DTF´s bestyrelse deltog, kom spørgsmålet op igen. På
dette tidspunkt deltog Henrik Thorsøe som ny formand for SLTU. Alle blev da enige om, at
nu skulle der samarbejdes, og tanken om sammenlægning skulle lægges væk. Det var i
2015.
I 2015 blev vi i KTU og SLTU så enige om at prøve at udvide dette samarbejde. Jan Winther,
var på dette tidspunkt stadig kasserer i SLTU, og unionerne blev enige om at mødes på KB
for at drøfte en udvidelse af den aftale, som var gældende i 2016.
Denne aftale gik ud på, at holdturneringen for juniorer blev lagt ind under SLTU, samt at de
bedste veteraner var med hos SLTU, hvor også de bedste juniorer spillede om, hvem der
skulle deltage i DM udendørs under DTF.
Aftalen gik endvidere ud på, at de næste år skulle vi komme endnu tættere med mere
samarbejde.

Som det fremgår af den orientring, vi har sat på hjemmesiden, gav begge unioner udtryk
for, at vi ikke skulle slås sammen, men på sigt arbejde for et tættere samarbejde, hvis det
var det, vi kunne enes om.
På KTU´s generalforsamling i 2016 fortalte vi, at alle var enige om, at det var en god ide
med samarbejdet, og bestyrelsen fik lov til at fortsætte arbejdet med yderligere
samarbejde med SLTU.
Hvad der skete på det møde, vi havde med SLTU og derefter, kan I læse på unionens
hjemmeside eller på det materiale, som er udsendt til alle klubberne i unionen.
Det var KTU´s beretning fra bestyrelsen for 2016.

