
FARUM TENNIS KLUB 
NYHEDSBREV 

 

November  

KÆRE MEDLEMMER 

I dette nyhedsbrev, som vi vil bestræbe os på at udsende jævnligt, kan du 

læse og løst og fast i Farum Tennis Klub. 
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FORMANDEN 

Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan berette, at FTK er kommet rigtig 
godt fra start på indendørs sæsonen. FTK´s fastansatte er ved godt mod og 
føler, at der er skabt nogle gode rammer for, at kunne levere de ønskede 
resultater, nemlig flere medlemmer, flere tilbud til medlemmerne og ikke 
mindst samarbejde på tværs i klubben. 

Det er også med stor glæde, at vi kan berette, at der i skrivende stund kun er 
et udestående på godt 20.000 kr. hos klubbens medlemmer – det optimale 

ville være 0, men det er bestemt et skridt i den rigtige retning. Tak for det 😊 

Desværre har Søren Christensen valgt at trække sig i forhold til sin 
bestyrelsespost. Bestyrelsen består nu af fem medlemmer. 

Alle fastansatte medarbejdere i FTK har nu opdaterede kontrakter. 

LØBETRÆNING 

Der er startet en løbeklub i FTK. 

Hver mandag fra 18.10-19.00,  

Tilmelding sker via Klubmodul 

under EVENTS,  

Løbeklubben styres af vores 

dygtige elitespiller Frederikke 

Uhrskov - 1. single på klubbens 

1. divisionshold. En vigtig del af 

Frederikkes vej til den absolutte 

top i dansk tennis, har netop 

være en målrettet fysisk 

træning, herunder løb på mange 

forskellige måder.  

 

Formand Jeanne Laisbo 



BESTYRELSEN 

Hermed uddrag af referat fra bestyrelsesmødet. Det fulde referat kan læses 
HER 

Rekruttering af nye medlemmer er første prioritet. I de kommende måneder 
vil der især være fokus på børn og forældre.  Dernæst arbejdes der på 
målgruppen 55+ hvor Tommy, til vores store glæde, fortsat gerne vil være 
involveret. 

I forlængelse af juniorsatsningen arbejdes der på etablering af et spillerum 
med internet, bordtennis m.m. 

Administrativt har der været stor fokus på, at få styr faktureringsproceduren, 
da FTK har fået ny kasserer, Erik Schaadt. 

Der arbejdes fortsat på etablering af Padel tennis, både indendørs og 
udendørs. Dette er en sport i stor fremdrift og intensionen er bl.a. at skaffe 
flere medlemmer og dermed bedre økonomi i klubben. 

 

KLUBMANAGEREN 

Økonomi  
Vi arbejder intenst på at strømline vores administrative procedurer med 
vores nye kasserer, Erik Schaadt. Ligeledes vil MobilePay blive indført 
snarest, så dette kan bruges til betaling ved forskellige FTK arrangementer.  

Klubmodul 
Der er desværre visse udfordringer i systemet. Vi arbejde på at løse dem, men 
det går desværre ikke går så hurtigt, som vi gerne ville. 

Sponsorer 
Vi er gået i gang med at kontakte eksisterende sponsorer, for at udvide 
samarbejdet med disse, samt nye potentielle sponsorer, hvor vi dog først skal 
definere, hvordan det samarbejde kan stykkes sammen. Vi er også i gang med 
at få styr på vores aftale med vores bold- og tøjsponsor, Nordre 
Frihavnskompagniet. 

Kommunen 
Vi er i gang med at forøge vores kontaktflader til de forskellige tilbud og 
ressourcer kommunen tilbyder, så begge parter kan få mere ud af 
samarbejdet.  

Træningen 
Henriette er faldet rigtig godt til i løbet af sin først måned i klubben, og er 
blevet godt modtaget af deltagerne. Vi andre trænere er rigtig glade for 
hendes spændende nye input, både under træning og events. 

IT 
Vi arbejder på at opdatere booking-computeren, for at gøre den hurtigere. Vi 
har fået nye multifunktionsprintere, hvis scannerfunktion væsentligt bedre 
understøtter de mere digitale forretningsgange, vi arbejder frem i mod. En 
prioritet er også at få websiden og de sociale medier opdateret og integreret. 

BESTYRELSEN 

Formand: Jeanne Laisbo 

Næstformand: Stig Fredriksen 

Kasserer: Erik Schaadt 

Best. medlem: Jesper Wendel 

kontakt til ungdomsudvalget 

 

Best. medlem: Jens Larsen 

formand 

vedligeholdelsesudvalget 

 
 

 



TRÆNERTEAMET 

Vi arbejder en del med at optimere det sociale i klubben. Her kan nævnes, at 
der nu er flyttet rundt på møbler m.m. for at optimere muligheden 
for ”hygge” i hallen. Plus der nu er sat opslagstavle op ved siden af kontoret, 
så div. info til formiddagstennis, turneringsprogrammer, holdkampe m.m. 
kan hænge optimalt pågældende dage.  

Vi sørger nu for, der er noget at lave, når man ikke træner. Dvs. der i det 
daglige er bordtennisbat, pool, bordfodbold, div spil fremme, så juniorerne 
kan ”hænge ud” og hygge her i klubben som supplement til FFO/fritidshjem.  

Træningstemaer 
Vi arbejder fortsat i vores forskellige træningstemaer på juniortræningen, 
Uge 45 Serv og smash 

Uge 46 Flugtninger og angrebsslag 

Uge 47 Point-spil 

Uge 48 Grundslag 

Kampe og turneringer i FTK 
I den kommende tid sker følgende i hallen, 
Lørdag d.11 nov. kl.14:00 – 19:00 Holdkamp Damer spiller hjemme mod KB 
II 

Lørdag d.18 nov. kl.14:00 – 19:00 Holdkamp Herrer spiller hjemme mod 
Hillerød 

Lørdag 25 nov. og søndag d.26 nov. Junior U12 drenge GPS turnering. 

 

 

 

MOTIONISTUDVALGET 

Sommer Grand Prix havde ikke så mange deltagere som vi havde håbet, men 
medlemmerne må også selv bidrage. Der blev ikke spillet så mange kampe, så 
det blev svært at lave et afslutningsarrangement. 

Vi har et 50+ hold indendørs der spiller i serie 1, samt et 40+ hold, der 
ligeledes spiller i serie 1.  

Vores 50+ hold spillede mod Hørsholm Rungsted Tennisklub 2 søndag d. 22 
oktober, hvor vi tabte 2 - 4. Næste kamp er mod Lyngby 2.  

Klubben har to hold med til indendørs motionistholdturnering, et 
Motionisthold og et Golden Age hold ca. 25 deltagere. 

 

TRÆNERTEAMET 

Truls Enghoff 

Kim Wolffbrandt Andreasen 

 

Henriette Kjær Nielsen 

 

  

 

 

 

 

 

 



UNGDOMSUDVALGET 

Ungdomsudvalget afholder aktiviteter for børn og juniorer ca. 1 gang om 
måneden. Aktiviteterne er centreret omkring leg (for de mindste), spil og 
sammenhold (typisk med fællesspisning).  

I de kommende måneder afholder vi quizarrangement, juletennis samt et 
venne-arrangement, hvor man som juniorspiller kan invitere en ven med til 
en eftermiddag på tennisbanen. Invitationer til vores arrangementer sendes 
ud via mail (klubmodul), ligges på klubbens Facebookside, uddeles til familie 
tennis og på juniortræningen og hænges op i klubhuset. Du følger nemt 
Ungdomsudvalgets aktiviteter på Farum Tennisklub facebookgruppe. 

 Ungdomsudvalget kan altid bruge ekstra hænder til vores aktiviteter. Vi 
hører derfor meget gerne hvis der er forældre som har lyst til at løfte 
veldefinerede praktiske opgaver i forbindelse med vores arrangementer, 

specielt hvis man alligevel deltager ☺ 

 

VEDLIGEHOLDELSESUDVALGET 

Tennis efterår 2017 

Så er udendørs anlægget lukket ned dvs. der nu ikke længere kan spilles 
tennis udendørs. 

Tilmed var det Franks første større opgave efter han er startet som Inspektør 
efter Tommy. I Bestyrelsen ser meget frem til Frank og hans arbejde i og for 
klubben. 

På udendørsanlægget er bane 3 og 4 omlagt fra hardcore til grus i løbet af 
sæsonen så vi nu har i alt 11 grusbaner og tilmed er belægning omkring 
Center Court rettet op. 

Indendørs er vi kommet godt i gang – der er tanker om nye tiltag og 
optimeringer i hallen som indtil videre er overvejelser, men en af de ting der 
arbejdes på er bane belysning hvor den eksisterende belysning vil gå ud af 
produktion inden for en kort årrække. 

UNGDOMSUDVALGET 

Kontaktperson: Signe Versterre  

Mail: s.versterre@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


