
Beretning fra Cheftræneren for sæsonen 1. maj 2017, til 30. april 2018. 

 

 

Status på juniortræningen 

Juniortræningen har gennemgået en stor forandring, fra udendørs- til indendørssæsonen. Vi modtog vores 

sportschef Henriette Kjær i oktober måned, hun er blevet rigtig godt modtaget af børnene. Udover, at have 

givet et stort løft til vores juniortræning så er det en fornøjelse for mig, at arbejde sammen med Henriette, 

både på banen og på kontoret.  

 

Sammen med Henriette, har vi fra Holte modtaget Frederikke, både som spiller, træner på juniortræningen 

og træner for vores fysiske træning. Det er en stor fornøjelse at arbejde med Frederikke og vi er meget 

glade for alt det hun har bragt med til klubben. Vi har også fået Olivier Voldmester tilbage i trænerstaben, 

hvilket glæder os meget.  

 

Vi arbejder med forskellige ugetemaer på banen, så vi sikrer en sjov og alsidig tilgang til tennis, med 

tekniske temaer i 3 uger efterfulgt af en uge med kampspil og mentale opgaver. Vi ønsker på denne måde, 

både at lære børne spillet, men også understøtte lysten til at spille kampe, og gøre dem klar til at deltage i 

holdkampe, stævner og turneringer. 

 

En stor tak fra Henriette og jeg, til alle timetrænere - Frederikke, Oliver, Mong-Mong, Laura & Gro, for at 

hjælpe os med, at gøre træningen god, sjov og udfordrende for alle børnene. 

  

 

Status på FamilieTennis-træningen 

FamilieTennis trives i bedste velgående. Der er per dags dato lige under 50 deltagere, samtidig med at 

FamilieTennis løbende 'leverer' spillere til Juniortræningen. Vi vil gerne i den forbindelse nævne, at 

FamilieTennis-trænerne altid har svært ved at sige farvel til 'deres' spillere, men heldigvis kommer der 

løbende nye dejlige børn til, bl.a. gennem det store arbejde ungdomsudvalget laver med deres Vennedage. 

  

Ovenfornævnte udvikling er foregået på trods af, at vi startede udendørssæsonen sidste år uden vores 

tidligere ansvarlige træner, Mette, der efter at have bygget FamilieTennis op i FTK, valgte at fokuseret på sit 

studie fuldtids. Det skal lige nævnes, at Mette stadig afholder Clinics i ferieugerne, og som altid er 

velbesøgte. Vi trænere er rigtig glade for, at vi har kunnet fastholde den høje aktivitet, ved at dedikere 

meget erfarne trænerressourcer til netop FamilieTennis'en.  

  

Vi har i løbet af året indført Kamptræning om torsdagen. Her lærer det mest erfarne FamilieTennis-

deltagere at tælle og dømme, inden de kan starte på Juniortræningens kamptræning, om fredagen. Vi ser 

frem mod at udbyde endnu flere FamilieTennis tilbud i løbet af det næste år, og et af vores vigtige 

fokusområder vil være at få de fleste af spillerne til at deltage i de mange DGI-stævner, både i FTK og i 

andre klubber. 

 

 

Status på seniortræningen 

Seniortræningen har vokset betydeligt henover det seneste år. Vi har en fået en stor trup af herrer og 

damer som træner sammen hver tirsdag og torsdag. Der er en betydelig aldersspredning på træningen, 

hvilket kun har været medvirkende til en rigtig god stemning på træningerne. Vi har, sammen med 

Henriette også modtaget Frederikke Uhrskov fra Holte og flere "gamle" Farumspillere er vendt tilbage på 

træningen igen, hvilket også har givet rigtig godt løft til holdet. 

  

  



Status på Turneringsaktiviteterne i Farum tennis 

Som mange sikkert har bemærket, har vi skruet voldsomt op, for vores turneringsaktiviteter i Farum. I de 27 

uger af indendørssæsonen der er gået indtil nu, startende i uge 39 og frem til uge 14 i dag, har der været 2 

weekender, hvor der IKKE har været aktiviteter i hallen. Det være sig, DTF turneringer, DGI stævner, 

holdkampe for seniorer eller veteraner, trænerkurser, Udvalgsevents eller andet. Der er ikke mange 

weekender tilbage, hvor banerne bare står og venter på at blive booket, og sådan skal det gerne være. Det 

skaber liv i klubben, det giver tilbud til medlemmerne om aktiviteter, og det generer økonomi til klubben. 

 

  

Udover de almindelige træningsaktiviteter har vi i vintersæsonen også afholdt en række forskellige events, i 

samarbejde med UngdomsUdvalget mm: 

 

1. Turneringer og DGI stævner.  

2. SSQ aftener for juniorer.   

3. Juleevent for juniorer.  

4. Venskabskampe for juniorer.  

5. Vennedag.  

6. Julefrokost for seniorer på 1.-2.holdstræning.  

7. Nytårskur for voksne på motionist+ veterantræning.  

8. Q-tennis træf med gourmetfrokost efter (dame-veterantennis)  

9. Venskabskampe mod andre klubber i hallen.  

10. Skumtennis på Store Torv en lørdag i Farum Bytorv.  

11. Påskespil og gourmetfrokost for formiddagstennis.  

 

 

Fremadrettet har vi følgende events, vi planlægger at afvikle, samtidigt med, at vi vil videreudvikle og 

afvikle de ovenfornævnte events igen i kommende sæson: 

 

1. Sportsdag d.21. April på Farum Bytorv. (10-12 af kommunens idrætsgrene bliver vist frem, hvoraf vi er 

med)  

2. 30+ i weekends  

3. Holdkampe juniorer og flere voksenrækker, blandt andet nyt veteranhold 40+.  

4. Tennissportens Dag, hvor ALLE kan invitere ligeså mange venner de vil. Blandt andet med vinsmagning og 

andre gode tilbud på dagen.  

5. Sommercamps for juniorer i uge 27, 28, 31 og 32.  

6. Stor Q veteran sommerafslutning d. 26. sept med gourmetfrokost efter.  

7. Farum Bytorv igen Lørdag i Sept.  

8. SSQ for voksne  

 

Derudover arbejder vi løbende på at lægge billet ind på store events såsom SM finalespil for juniorhold og 

andre slutspil, U10 festivals, og evt. DM for Veteranmesterskaber udendørs, i år 2020 hvis muligt. 


