
Beretning fra Ungdomsudvalget (UU) for sæsonen 1. maj 2017, til 30. april 2018. 

 

Det seneste år har stået på masser af aktivitet i UU, hvor vi virkelig har lagt os i selen sammen med 

trænerteamet for at skabe nogle super aktiviteter for vores juniorer og deres forældre.  

 

F.eks. har vi i 2017 afhold Vennedag med over 80 deltagende børn og forældre, en kæmpe succes der totalt 

overrumplede os på den gode måde. Så med lidt ekstra madindkøb blev alle mætte. Denne succes gentager 

vi allerede her lidt senere i april 2018, og løbende gennem næste sæson.  

 

I april 2017 afhold vi for første gang træningslejr i Båstad, for både juniorer og familietennisspillere og 

deres forældre. 38 børn og forældre og 2 trænere drog afsted til Båstad i Sverige. Vi var lidt spændte på 

sammensætningen, men det var en stor fornøjelse at se hvordan børnene lærte hinanden at kende på 

tværs af alder og køn og hvordan de hjalp hinanden på banerne. Så det gør vi igen i maj 2018 hvor ca. 31 

børn og voksne tager afsted med trænerteamet. 

 

Udendørs 2017, kunne vi stille med hold både i U12, U10 og U8. Her blev det faktisk til medaljepladser til 

begge vores U12 hold – super sejt gået. Til sommeren 2018 stiller vi med U14, U12, U10 og U8 hold, så der 

er ved at være fyldt godt op i vores juniorrækker igen ☺ 

 

Det er en stor glæde at se hvordan vores børn sammenhold udvikler sig i takt med deres tennismæssige 

færdigheder. Vi har nogle fantastiske børn i FTK, og den enorme glæde de udviser på tennisbanerne, er det 

UU’s fornemmeste opgave at fastholde.  

 

Vi holdt sommersæsonafslutning sammen motionistudvalget, det var super hyggeligt, men vi savnede nogle 

flere motionister, så vi håber at I vil tilmelde jer når vi gentager arrangementet til september 2018. Af UU’s 

mange ønsker for 2018, udover at fortsætte det høje aktivitetsniveau, er at styrke relationerne på tværs af 

generationer og alder i FTK. 

 

Vi glæder os til udendørssæsonen 2018, og håber at mange vil komme forbi og se vores juniorhold spille. 

 


