TENNIS 2017
Tennis har i 2017 formået at fastholde medlem stigningen fra 2016. Det er i år
lykkedes at vække interessen, hos Ulfborgs ungdom, for tennis. Vi er gået fra 2
ungdomsmedlemmer sæsonen i 2016 til have 7 ungdomsmedlemmer i denne
sæson. Stadig et beskedent antal når vi har UIF over 700 ungdomsmedlemmer.
Mener der er et potentiale for øge antallet af ungdomstennisspillere i Ulfborg.
Tennis tæller i den forgangne sæson i alt 25 medlemmer.
I april måned startede sæsonen med den sædvanlige baneklargøring. De
fremmødte arbejdede godt og fokuseret og ved frokost var grillen klar sådan
at de fremmødte ikke skulle gå hjem med tom følelse i maven.
I sæsonen blev for alvor skudt i gang med ”Tennissportens dag”, som er Danmarks største tennis dag, hvor vi og mange andre tennisklubber i samarbejde
med DGI og Dansk Tennis Forbund sætter fokus på tennis i hele Danmark. Ved
fremmøde var det mulig at prøve spillet eller blot at få slået rusten af den gamle
ketcher alle var velkomne. Til arrangement kom både nye ansigter, der gerne
ville prøve spillet samt kendte ansigter som skulle i gang efter vinterhiet. Alt i alt
en dejligt dag med masser af spil og sjov.
I forlængelses af ”tennis sportens dag” havde vi et særlig tilbud til de voksne
tennisspillere. Dette tilbud som kaldes ”voksen introduktion”. I tilbuddet stiller
klubben en ny ketcher til rådighed for spilleren i en periode over 8 træningsaftner. Her sørger klubben sørger for at spilleren for en god introduktion til spillet
på et solidt begynder niveau. Efter de 8 gange kan man aflever ketchen og
sige det var det, såfremt introduktionen ikke svarede til forventningerne. Ønsker
spilleren derimod at forsætte og melde sig ind i klubben, kan ketcheren beholdes som en indmeldelses gave.
Der har været arrangeret fællestræning hver onsdag. Ungdom fra kl. 16.00 og
voksenmotionister fra kl. 19.00. Til disse fællestræninger er en trofast og stødt
voksende gruppe troligt dukket op med deres nye ketcher i hånden. Træningerne har været præget af hygge og sjov på banen.
Banerenoveringen er i gang, der blevet åbnet op til banerne og Tennis er derved også blevet mere synlig i hverdagen. Hvilket har bidraget positivt til tennis’
vision om at få flere til at spille tennis i Ulfborg og i den nærmeste fremtid, bliver
der etableret strøm til banerne. Pt. afventer vi tilbud på renovering af selve underlaget på banerne og det bliver her spændende og se hvad der bliver muligt at realisere i den kommende sæson.
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