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Formandens beretning for 2022 

Corona-restrikConerne har ikke plaget os i 2022. Til gengæld har vi nok aldrig haH så mange 
smiJede medlemmer som i 2022. 

Året har været præget af historiks store investeringer i anlæggets baner, se senere. 

Bestyresen arbejder på at finde arrangementer, som kan befordre det sociale liv i foreningen. Det 
er ikke alCd let at finde akCviteter og datoer, der kan samle Clstrækkelig Clslutning blandt 
medlemmerne. I den forbindelse vil jeg gerne takke Sofie for hendes indsats i 2022. Det er ikke 
alCd taknemmeligt, at lave foreningsarrangementer, som ikke bliver Cl noget. Sofie er desværre 
nødt Cl at forlade bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager. 

Forslag Cl arrangementer fra medlemmerne er alCd velkomne. I 2022 bevirkede Anne, Karin og 
Elisabeth, at vi gennemførte en Standerstrygning i november, som markering af sæsonens 
afslutning i modsætning Cl Standerhejsningen i april. En meget hyggelig dag med suppe og et lille 
glas. Stor tak for iniCaCvet, for hvilket I modtager en middag på byens førende tennis-cafe. Vi 
håber Standerstrygningen kan blive en tradiCon.    

Halprojektet er blevet behandlet i kommunens berørte afdelinger igen, herunder særligt 
kirkegårdsadministraConen. Ansøgningen ligger nu i Teknik- og Miljø (Byliv/Byrum) inden sagen 
forventeligt ender som beslutningssag hos rådmanden. 

I 2023 glæder vi os Cl at Carola åbner cafeen en gang i maj. 

Vi glæder os også Cl at P-pladsen ingen bare skal være P-plads og ikke byggeplads. Det bliver 
dejligt. 

Turneringstennis 

Klubben var repræsenteret i DTF´s sommerturnering med 8 hold i udendørssæsonen; 4 senior- 
og 4 veteranhold.  

I DTF´s Indendørsturnering er klubben repræsenteret ved damernes 1. hold og herrenes 1. hold.  

 2. Division Damer udendørs vandt deres pulje og rykker op i 1. Division. Stort tillykke til holdet 
inklusive Morten, som træner pigerne. 



1. Division Herrer blev nr. 2 i deres pulje og var med i oprykningskampen helt til slut, hvor de 
måtte se sig slået af Fruens Bøge i en direkte kamp om oprykning.  

Fem spillere har gennem sæsonen fællestrænet med de bedste spillere fra Aarhus 1900 i et 
forsøg på at øge træningsintensiteten blandt begge klubbers bedste spillere. 

2. Holdet Herrer (Liga 1) rykkede desværre ned og 3. holdet blev nummer 3 i liga 3. Der var lidt 
færre spillere på herresiden end håbet, så der bliver kun to senior herrehold den kommende 
sæson.  

40+ holdet blev nr. 2.  50+ holdet vandt sin pulje, men tabte i august meget knebent til den 
anden puljevinder. Begge disse hold fik muligheden for at spille kvalifikationskamp mod nr. 3 fra 
Tennis Øst om en plads i DM-slutspillet, men de afstod fra det. 
  
60+ holdet blev nr. 3 i rækken, og 70+ holdet blev ligesom året forinden nr. 2 og kvalificeret til 
DM slutspillet, hvor holdet vandt bronzemedaljerne. Godt gået! 
  
Mange veteranspillere fra ALTS deltager i jyske mesterskaber. Udendørs blev det til mesterskaber 
i 45+ HS og MD ved Henrik Aaen.  
Herresingle 65+ blev et rent ALTS finaleopgør med Torkild Bisgaard som vinder over Jan 
Børjesson. Og i Mixed double 65+ blev Ulla Hansen og Ernst Max Nielsen jyske mestre. 
  
Herresingle 70+ blev en spændende kamp mellem de to holdkammerater Christian Nissen og 
Einar From, hvor førstnævnte forsvarede sit jyske mesterskab fra året forinden. 

I klubben eksisterer der et fra facebook velkendt ”lukket hold” – nemlig De Rustne Knæ, som i 
2022 spillede sig i finalen i TennisDanmark Cuppen (4 mands hold). Godt gået! Selv om de tabte 
finalen. Der er noget at arbejde videre med for holdets coach (Larz).  
  
 Mo-onist tennis 

Begyndertræning ved Hans Frantsen blev igen i år gennemført i foråret med introduktion til 
sporten og et godt sted at møde nye tennispartnere.  

Succesen med doubletræning med Lars Lynge fra sidste år blev gentaget med stor tilslutning. 

Drop in og Double Trouble som sædvanlig med stor tilslutning. Et fremragende sted for nye 
medlemmer til  net-working i klubben og en hjørnesten i cafeens aktiviteter. 

Klubmesterskabet blev afviklet i en rigtig hyggelig atmosfære med dejlige lækkerier fra Carola og 
iskolde fadøl. 

VelByg Cup blev aflyst pga. manglende Clslutning. 



Leshly Cup 2022 

Årets cup havde 130 deltagere i 14 rækker -  lidt færre deltagere og lidt færre rækker end året før. 

Antallet af rækker er bevidst skåret ned for at Clpasse Cl antallet af baner. 

I granprix-rækken (de bedste i DK) deltog 45 herrer og 24 damer – en meget ClfredssCllende 
deltagelse i et år med stor rejselyst eHer corona-årene. 

Turneringen afvikledes i bedste sCl Cl stor Clfredshed for de mange frivillige og sponsorerne.  

Årets Cup vi blive husket for et gevaldigt regnvejr under herrernes finale, som blev meget 
forlænget. Resultatet blev en ny vinder – Elmer Møller, der deltog for første gang. 

Hus og anlæg 

I 2022 blev der foretaget historisk store investeringer i anlægget med omlægning af tre baner og 
etablering af lys på bane F og G.  

Bane A, B og C blev omlagt med nye dræn og RedPlus-belægning. Belægningen skal gøre banerne 
jævnere og hurCgt drænene. På grund af toplagenes konstrukCon undgås at gruslaget brydes op i 
frostvejr og det er ikke nødvendigt, at lukke banerne om vinteren i perioder uden frost. Så snart 
der ikke er is på banerne kan der spilles. IndCl nu ser det ud Cl, at to baner kan dække 
eHerspørgslen eHer vinterbaner. Bane A er derfor lukket og dækket Cl for at undgå aplæsning af 
grus i tørt vejr. Banen åbnes så snart foråret kommer og eHerspørgslen sCger. 

I foråret 2022 blev der spillet meget på de nyanlagte banerne i marts og april.  

Banernes dræningsevne gør dem hurCgere spilbare eHer nedbørshændelser. 

RedPLus- banerne vil formentlig blive endnu bedre i løbet af 2023 når gruset falder bedre Cl. 

Lyset på bane F og G forventes at kunne forlænge den daglige spilleCd på banerne med 1 Cme eller 
2. Lyset er i øvrigt lidt kraHigere end lyset på B, C, D og E, hvilket kan være aJrakCvt for klubbens 
seniorer. 

Alt i alt er kapaciteten på anlægget øget, så der er flere spilleCmer Cl rådighed for medlemmerne. 
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