
Beretning fra Veteran- og motionistudvalget 2018.  

Beretningen består af hvad der har været af holdspil i veteran- og motionistrækkerne, 

samt øvrige aktiviteter.  

FTK har 2 i vinterens løb haft 2 veteranhold – et 40+ hold og et 50+ hold, samt et 

Golden Age hold. 

Holdkampe: 

Udendørs holdkampe: 

Veteranhold og Golden Age: 

Vi har haft et 40+ hold udendørs som måtte spille i serie 2, da de sidste år ikke kunne 

stille hold til en kamp forrige år, og derfor blev diskvalificeret og måtte starte forfra 

med at rykke op i rækkerne.  

40+ holdet vandt suverænt serie 2 og rykkede derfor op i serie 1.  

50+ holdet spillede i Sjællandsserien hvor de blev nr. 5, og skulle spille 

nedrykningskamp mod Hillerød, som vi heldigvis vandt, så vi kunne blive i 

Sjællandsserien.  

Golden Age: Har spillet udendørs i Sjællandsserien, hvor holdet blev nr. 5 i sin pulje 

ud af 6 hold.  

SLTU og DTF har for den kommende sæson lavet det hele om, så det nu kommer til 

at hedde divisioner, hvor 50+ holdet er havnet i 2. division.  

Der forhandles p.t. mellem TennisØst og FTK om, hvor de 2 X 40+ hold skal ligge. 

Motionisthold: 

Der har været 2 motionisthold udendørs.  

Et kategori 2 hold der endte med at blive nr. 3 i deres pulje ud af 7 hold og  

et kategori 3 hold, der endte med at blive nr. 6 ud af 8 hold i deres pulje.  

  

Indendørs holdkampe: 

Veteranhold og Golden Age: 

Her har vi haft 2 veteranhold og 1 Golden Age hold. 

40 + holdet har i vinterens løb spillet i serie 1, hvor de er blevet nr. 2 ud af 7 hold kun 

2 point efter HVT, som blev vinder af puljen.  



50 + holdet har indendørs ligeledes spillet i serie 1, hvor vi også er blevet nr. 2 i 

puljen efter Rødovre.  

Golden Age er blevet nr. 4 i sin pulje ud af de 6 hold der deltog.  

Motionisthold: 

Vi har et motionisthold som spiller i kategori 2 og er blevet nr. 3 i sin pulje 

 

Øvrige aktiviteter: 

Udendørs har vi i sommerens løb forsøgt os med en klubturnering som forløb i puljer 

over sommeren, for at få mere spil på banerne i sommerens løb.  

Vi har været medarrangører til vores venskabsturnering med Hareskov Værløse, som 

jo er i HVT om sommeren og i FTK om vinteren. Begge venskabsturneringer 

afsluttes med efterfølgende middag.  

Desuden har Ulla stået for en turnering, hvor der var 12 tilmeldte.  

Vi har været med til Rødovrecup som udendørs var i Rødovre denne gang, og 

Mogens Jensen har arrangeret den indendørs ”Rødovrecup” her i FTK. Begge gange 

med efterfølgende spisning 

Ulla har stået for at arrangere formiddagstennis både udendørs og indendørs.   

På lørdag står Ulla for at arrangere en dameturnering, med Rødovre, Hvidovre, 

Herlev, Ballerup og Tåstrup, hvor der er 6 damer med fra hver klub ligeledes med 

middag bagefter.  

Ulla har forsøgt at lave nogle taber/vinder arrangementer, men de har måttet aflyses 

på grund af for få tilmeldte.  

Vi vil også arrangere klubturnering indendørs, som denne gang bliver over 1 

weekend – fra fredag d. 20/4 – søndag d. 22/4. Hvilket også er et nyt koncept. Så hvis 

man ikke kan spille kampe i denne weekend så slipper man for at være med.  

 

På Motionist- og veteranholds udvalgets vegne. 

Ulla, Frank, Søren og Claus 


