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Så er det atter tid til at gøre status over en tennissæson. Der i 2016 har været præget af 
mange nye tiltag og udfordringer. 

Vi har været rigtig heldige at have en bestyrelse på 5 medlemmer (Bent, Per, Kirsten, Henrik, 
Birte) og 2 suppleanter (Morten og Margrethe) 

Medlemstal 

Godt år for LIF tennis, antal medlemmer 158 fordelt på 28 ungdom og 130 seniorer. (23 er 
medlemmer af squash, badminton, Bygma, bestyrelsen mm) 

Kommunal støtte til seniorer 

Klubben blev kontaktet af kommunen først på året mhp om vi vil ville deltage i projekt: ” mere 
bevægelse i hverdagen for 55+”. Efter flere møder slog vi til. Der blev udarbejdet pjecer som 
blev vedlagt LIF nyt i april. Kommunen gav tilskud på 10.000 kr. til indkøb af ketchere og 
bolde. Bestyrelsen udarbejdede spilleplaner og trænede de nye seniorer sammen med en DGI 
træner. Ordningen blev en stor succes, og 18 meldte sig ind i klubben efter overstået træning. 
Vi håber at alle fortsætter i næste sæson, og vi håber, at alle ”gamle” medlemmer vil tage 
godt i mod de nye seniorer og indlemme dem i klubbens spil og sociale liv. 

Bestyrelsen ligger i øvrigt i forhandlinger med kommunen om et lignende tiltag næste sæson. 

Tennis Sportens Dag (TSD) 

Tennissportens dag er et landsdækkende projekt, som vi også meldte os til i et forsøg på at 
hverve flere medlemmer. Vi fik lavet plakater og pjecer som vi så delte ud til butikker, banker, 
frisører mm. Dagen blev afviklet den 30. april sammen med standerhejsningen. Vejret var ikke 
det bedste, men mange kom til standerhejsningen og endnu flere til dette ”åbent hus” 
arrangement. Heldigvis havde vi booket den ene hal, så de mange fremmødte kunne snuse til 
tennisspillet indendørs. Vi kan ikke med sikkerhed sige, hvor mange medlemmer vi fik på den 
konto, men vi fik skabt opmærksomhed om tennisafdelingen. 

DGI turneringer 

Igen i år har en flok seniormænd deltaget i DGI turneringer under ledelse af Kurt Halborg. Vi 
har klaret rigtig godt. 

Ungdomsspillere 

Det er stadig en udfordring at hverve børn og unge. Vi har ellers haft alle tiders træner, 
Louise, som har gjort et stort stykke arbejde til både bestyrelsens, de unges og forældrenes 
store begejstring. Flere af de unge er blevet inspireret til en træner guide af Louise, der også 
har været hamrende god til at holde liv i det sociale for de unge. Der blev afholdt et 
forældremøde, hvor flere forældre gav udtryk for en god klubånd blandt de unge, og hvor 
forældre lovede at engagere sig i ungdomsarbejdet. 

Som et forsøg er der blevet etableret skumtennis for ungdomsspillere på Elsted skole hver 
lørdag i perioden 5. november til 23. marts. Hver anden lørdag er der en ”rigtig” træner på 



(Lars Lynge) og hver anden lørdag er det forældrerepræsentanter, der kører træningen. 13 af 
de unge er tilmeldt spillet. 

Hyggeturneringer 

Der har været afholdt en enkelt hyggeturnering og en kombineret klub/hyggeturnering. Dårligt 
vejr først på sommeren og en datoudmelding, der blev ændret bærer en del af skylden. 
Bestyrelsen lover aldrig mere at ændre en udmeldt dato med mindre der er MEGET vægtige 
grunde hertil. 

Juleturnering 

Løb af stablen den 28.12, efter samme opskrift som tidligere. 23 medlemmer deltog, hvoraf de 
18 spillede og de resterende spiste med og hyggede sig med hokaidosuppe med rejer og 
hjemmebagte flutes samt hjemmelavet kanelis til dessert. 

Frivilligt arbejde 

Frivilligt arbejde er en af klubbens styrker. Mange frivillige har hjulpet med udenomsarealerne, 

som har fået en ordentlig omgang med træfældning, græsslåning og hæk-klipning. Der er 

frivillige, der hjælper med at dele LIF nyt ud, sælge OK kort, arrangere DGI turneringer og 

hyggeturneringer.  Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til alle dem, der stiller op hver gang. 

Ingen nævnt, ingen glemt, men stor tak til alle vores frivillige hjælpere. 

 

Der er 2 ting vi er meget afhængige af og det er vejret og at banerne bliver holdt, så de altid 

er i orden. 

Vi håber selvfølgelig altid på godt tennisvejr, men vi vil igen i år sige Gustav tusind tak fordi 

har holdt banerne så de altid er i orden. Vi håber han også vil hjælpe os i 2017.    

 

Slåmur  

Slåmuren er færdig og flittigt brugt, ikke mindst af de mange nye seniorer. Ligeledes har DGI 
trænerne opfordret til brugen af den. 

Superbrugsen – røde brikker 

I efteråret var vi så heldige at få en af de tre standere i Superbrugsen, hvor man kan smide en 
rød brik i, hvis man synes ens sportsgren/aktivitet i Lystrup skal have støtte. Der er 10.000 kr. 
til deling til aktiviteterne bag standerne. Resultatet er ikke opgjort endnu, men vi er ifølge 
vores brugsuddeler Simon, er vi sikret mindst 1500 kr, til indkøb af en tablet til brug i 
forbindelse med ungdomstræningen. 

Sponsorer 

Følgende er vores sponsorer: Jytas, Bygma, OK benzin, Bodypath, Telemark, In-sport, 
Pizzaeksperten, Djurslands bank. Vi vil naturligvis opfordre alle til at støtte vores sponsorer, 
fordi de støtter os. 

 



Hjemmesiden 

En ny hjemmeside er under opbygning og vil med sikkerhed være tilgængelig til sæsonstart 
2017. 

Tennisskoler  

Der blev afholdt tennisskole som sædvanligt i sommer. 8 børn deltog og klubben fik en fin 
evaluering for træningen. Dagene var dog en smule for lange for nogle børn (6 timer) 

Tennisklinik for seniorer 

Fra en tennisklub på Sjælland fik vi inspiration til at arrangere en tennisklinik for seniorer. 
Konceptet er egentlig bare at en DGI træner afholder nogle timer, hvor seniorer kan få gode 
råd, lære de sidste nye teknikker og få luget ud i gamle vaner. Desværre druknede flere forsøg 
på at afholde denne klinik i regn, og til sidst måtte vi opgive. Vi prøver igen til næste sæson.  

Bevæg dig glad 5. september 

Den 5. september blev der afviklet en dag her i Lystrup, hvor LIF’s forskellige afdelinger kunne 
komme og præsentere deres sport. Tennisafdelingen var også med  

Multiketcher sport: squash, tennis, badminton 

For at styrke ketcher sportsgrenene i Lystrup, har de tre afdelinger indgået et samarbejde, 
gående ud på at man får 50% rabat på kontingentet i de to andre afdelinger, når man har 
betalt fuldt kontingent i sin primære afdeling. Vi håber, at dette tiltag vil give alle 3 
sportsgrene flere medlemmer og der er nu mulighed for at dyrke en ketchersport hele 
året i Lystrup. 

 

Vi sparer stadig en masse penge ved selv at dele LIF nyt ud. Det lykkedes at finde 17 
uddelere. 

 

 


