Formandens Nyhedsbrev, januar/februar 2018
Kære Medlem af TIK Tennis,
Så er det igen blevet tid for et nyhedsbrev, og jeg tør godt love, at vi denne gang vil komme vidt
omkring.
Allerførst vil jeg starte med at glæde mig over Carolines sejr i Australian Open. Finalen fik virkelig
et forløb, der afspejlede kampens store betydning for begge spillere. Fremragende vinderslag blev
afløst af nervøse bolde midt i banen helt frem til slutningen, og man måtte ærgre sig over, at
kampen skulle have en vinder – ikke mindst fordi modstanderen Simona Halep giver indtryk af at
være en yderst sympatisk spiller.
Der er nok ikke mange af læserne, der umiddelbart husker Peter Fleming, men han var igennem
mange år makker med John McEnroe i datidens mest succesfulde herredouble. Fleming udtalte
engang ”verdens stærkeste herredouble – det er John McEnroe og hvemsomhelst!” Vores egen
Charlotte Jacobsen har netop vundet de indendørs Sjællandsmesterskaber i damedouble og
mixdouble (stillede ikke op i single), og man fristes til at parafrasere ”Danmarks stærkeste
veterandouble – det er Charlotte og hvemsomhelst!” Til lykke med resultatet!
Vi har desværre været ramt af en del problemer med lyset i tennishallen. Det er kraftigere end
nogen sinde før, men fordelingen er ikke optimal. Derfor blev banerne i en kort periode lukket,
mens lyskilderne blev forsøgt repositioneret. Det lykkedes desværre ikke, så nu arbejdes der med
en alternativ løsning. Vi får se!
Om det har noget med forsøget på repositionering at gøre, skal jeg lade være usagt, men en
tirsdag eftermiddag her i januar blev det konstateret, at 2 lysarmaturer havde løsrevet sig og
truede med at styrte ned på bane 1. Af hensyn til spillernes sikkerhed blev banen afspærret, til en
reparation kunne gennemføres. Vi beklager de aflysninger, som dette måtte have medført.
Om det i virkeligheden lader sig afgøre, hvilken sportsgren der er verdens og Danmarks hurtigst
voksende, ved jeg ikke, men ifølge visse opgørelser er der tale om Padel Tennis, somme tider
kaldet Paddle Tennis. Kort fortalt er der tale om en krydsning mellem tennis og squash. Det er let
at spille – selv for begyndere uden erfaring med ketchersport – og det spilles på en bane, der i
størrelse svarer til ca. en halv tennisbane. Det betyder, at sporten er velegnet også for os, hvor
knæ, ryg og hofter har kendt bedre dage. Efter visse overvejelser har Dansk Tennis Forbund nu
besluttet, at Padel Tennis er ”rigtig” tennis, forstået på den måde, at man har taget sporten under
sine vinger og støtter klubberne i at gøre det samme. Bestyrelsen har besluttet, at mulighederne
for at etablere padel i TIK Tennis skal udforskes nærmere, og har derfor taget initiativ til en dialog
med i første omgang TIC og DTF. Jeg vil orientere om dette arbejde på den kommende
generalforsamling.
Det er en beklagelig kendsgerning, at klubbens regnskab for 2016 endnu ikke er godkendt.
Bestyrelsen har derfor – som varslet på seneste generalforsamling - sat en ekstern
regnskabskyndig på sagen, og om alt går vel, kan vi snart få lukket denne sag og samtidig
præsentere et dækkende regnskab for 2017. Vi kan dog godt sige, at klubbens økonomi ikke er
truet! � �

Der har verseret en del rygter i forbindelse med den planlagte renovering/nedrivning af boligerne i
Blåkilde, som ser ud til at skulle starte næste år. Hvad vil det betyde for Blåkilde Tennis og vil det
indirekte kunne påvirke TIK Tennis? Hertil er der kun at sige, at vi ikke har modtaget nogen form
for officiel orientering om dette. Det er bestyrelsens holdning, at vi i TIK må vise os fleksible og
parate til at overveje alle relevante løsningsforslag, hvis Blåkilde bliver ”husvilde”.
Til sidst i dette nyhedsbrev kommer vi til et indlæg af mere personlig karakter, og jeg har faktisk
slet ikke lyst til at skrive det, men der er ingen vej uden om. Jeg har egentlig altid troet, at når man
ikke røg, ikke drak umådeholdent, ikke var iøjnefaldende overvægtig og var fysisk aktiv – ja, så var
man mere eller mindre immuniseret i forhold til hjerteproblemer. Det har uheldigvis vist sig ikke at
være tilfældet for mit vedkommende! ☹. Medicinsk behandling lader desværre til at være stort
set virkningsløs, og jeg skal derfor igennem et længere forløb med undersøgelser og behandlinger
– selv om jeg faktisk har det fint og langt bedre, end det ifølge lægerne kan forventes.
Jeg ved naturligvis godt, at mine helbredsoplysninger ikke har den store interesse for
medlemmerne af TIK Tennis, men når jeg alligevel nævner dem her, er det for at forklare
baggrunden for, at jeg efter 7 år på posten desværre bliver nødt til at undlade at genopstille som
formand på generalforsamlingen den 22/3. Jeg har fået klar besked om at nedbringe hverdagens
unødvendige stress, og uanset hvor meget jeg holder af rollen som formand, er der ingen tvivl om,
at den fra tid til anden er et sådant stressmoment.
Vi har en klub, der på mange måder ser ud til at være inde i en god gænge. Vi har klare
administrative udfordringer, men træningen, det sociale liv, de ydre rammer – alt dette og mere til
fungerer fint. Jeg håber inderligt, at en ny formand kan være med til at videreudvikle klubben – og
hvem ved, måske vil det være muligt at overtale de siddende bestyrelsesmedlemmer til at tage en
tørn mere!

Med sportslig hilsen
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