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Forord 

Den. 8. maj 2016 er det nøjagtig 100 år siden, at Assens Tennisklub 

blev grundlagt.  

 

Der er sket en masse på 100 år i klubben, men formålet dengang og i 

dag har altid været det samme jf. paragraf 1 i vedtægterne fra 8. maj 

1916 ”Klubbens navn er Assens Tennisklub, og dens formål er at øve 

tennisspil.” 

Som en meget ny bestyrelse er det en umulig opgave at skulle skrive 

klubben historie gennem 100 år.  Heldigvis skal vi ikke selv skrive 

historien. Vi vil lade vores arkiver fortælle historien, da de fleste (så 

vidt vi kan se) bestyrelsesmøder og årsberetninger gennem de sidste 

100 år er blevet gemt op gennem tiden. 

Den mere nutidige historie vil blive genfortalt af nogle gode medlem-

mer af klubben gennem mange år. 

Til sidst en tak til byens sponsorer, som har gjort det muligt at trykke og 

bearbejde en masse materiale og festlige holde dagen. Og tak til 

Lokalavisen Assens for at vi må gengive artikler trykt i avisen gennem 

årene. 

 

På bestyrelsens vegne 

Søren Olsen, kasserer 

 

Redaktion: Søren Olsen 

Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse 

 

Forsidebilledet: Assens Tennisklub, klubhuset 2014  

 



 

Grundlæggelsen d. 8. maj 1916. 

Det var bankbogholder Beierholm og installatør Frederiksen, der, som 

der står i de gamle protokoller, ”efter forudgående agitation” samlede 

en del tennisinteresserede i Skovpavillonen, mandag den 8. maj 1916 

kl. 20:30 for at afholde konstituerende generalforsamling i Assens 

Tennisklub. 

Der blev givet forskellige oplysninger om anlæg af en bane, der var 

tænkt anlagt i en gammel grusgrav bag Kaals Mølles Have - det er der, 

hvor nu Pilehaveskolen ligger. Banen blev anlagt for i alt 596,- kr. 

Den første bestyrelse bestod af bankbogholder A. Beierholm, formand,  

kjøbmand P. Bertelsen, sekretær, installatør Frederiksen, baneinspektør 

samt brygmester Andersen.  



 

 



 

 



 

 



 

Klubbens festsang fra 1. september 1928 
Melodi: Sur, sur, sur 

1 

Tra - la -la, 

vi i skoven er 

For turneringen at slutte, 

Glade er vi og ej mutte. 

Tra - la - la, 

Vi i skoven er 

2 

Spil - spil - spil, 

tennis skal der til, 

om man spændstig sig vil holde 

Og ej ligne nogen bolle. 

Spil - spil - spil, 

Tennis skal der til 

3 

Spil - spil - spil, 

grin vi lave vil. 

En revu vi nu servere, 

minder skal den os levere. 

Spil - spil - spil, 

grin vi holde vil. 

4 

Let - let - let 

Morell er ganske net, 

han en masse træning savner, 

serven hans - i nettet havner. 

Let - let - let, 

Morell er vældig net. 

5 

Sæt - sæt - sæt, 

Fru Selsing klarer let, 

naar som makker hun beholder 

ham den lille tykke Tolder. 

Sæt - sæt - sæt, 

Fru Selsing klarer let. 

6 

Løb - løb - løb, 

hvem kan naa derop? 

mester Erik dejligt spiller, 

alle bolde ned han piller. 

Løb - løb - løb, 

han kan naa derop. 

7 

Spil - spil - spil 

helst jeg vinde vil, 

blev det ej i denne sommer, 

Næste aar det sikkert kommer. 

Spil - spil - spil, 

”Vilda” vinde vil. 

8 

Mix - mix - mix 

Stoustrup meget fix, 

Naar paa banen han optræder 

Iført slips og vinterklæder. 

Mix - mix - mix, 

Stoustrup han er fix. 

9 

Serv - serv - serv 

gør det rigtigt djærvt, 

Frk. Bruun hun bolde skruer, 

Saa hun hen ad banen kurer. 

Serv - serv - serv, 

Det gør hun saa djærvt. 

10 

Out - out - out 

raaber Holck saa stout, 

Dog han stirrer bag sin “Rude”, 

Bolden var skam ikke ude. 

Out - out - out, 

Raaber Holck saa stout. 

 



 
11 

Find - Find - Find 

Let som nogen hind 

Danser rundt paa banens feldter, 

Hist og her en mand han vælter. 

Find - Find - Find, 

Let som nogen hind. 

12 

Net - net - net 

Fix og ret koket! 

Frk. Menckes baghaand driller, 

Naar hun i turnering spiller. 

Net - net - net, 

lille og koket. 

13 

Mak - mak - mak, 

Hvem var det, som ”smak”? 

Mackeprang saa blid og yndig 

Blevet er en smule fyndig. 

Mak - mak - mak 

Det var ham, der ”smak”. 

14 

Stop - stop - stop, 

Nu der sprang en strop. 

Dr. Poulsen er i knibe, 

Hvilket middel skal han gribe. 

Stop - stop - stop, 

Han maa holde op. 

15 

Se - se - se 

Kan det virk’lig ske, 

At Fru Larsen bolden napper, 

Og et mesterskab hun snapper. 

Se - se - se 

Det kan virk’lig ske. 

16 

Slid - slid - slid 

Spild ej nogen tid. 

Ketchen maa i unge svinge, 

Saa den sejren jer kan bringe. 

Slid - slid - slid, 

Mens i nu har tid. 

 

   Mr. Smash 

  



 

Vigtige årstal i klubbens historie 

 

1916  1 bane ved  Kåls Mølle 

1933 Afstemning om hvorvidt klubben skulle være offentlig 

 eller privat 

1935 Pilehaven 2 baner 

1964 Baner nedlægges v. Pilehaven (opsagt af kommunen) 

1965 Kun indendørs tennis i Assens hallen 

1966 3 nye baner ved Stadionvej  

1969 Klubhus med bad 

1979 Bane 4 (betonbanen) og lysanlæg 

1980 Tromle 

1990 Privatisering og renovering af banerne 

2016 100 års jubilæum 

  



 

Fra udvalgte bestyrelsesmøder gennem tiden 

  



 

 



 

  



 

Nyt tennisanlæg i 1966 

Anlægget som det kendes i dag blevet etableret i 1966, så anlægget kan 

faktisk også fejre sit 50 års jubilæum i år. Det var en opsigelse med kort 

varsel fra kommunen, 

da Pilehaveskolen 

skulle anlægges. Der 

blev dog hurtigt fun-

det et nyt sted.  

Ingen tvivl, når man 

læser de gamle 

referater fra dengang, 

at der herskede stor 

usikkerhed ang. gen-

etableringen af klub-

ben et andet sted i 

byen. Så meget usik-

kerhed, at klubben 

faktisk ikke rigtigt fik 

fejret sin 50 års fød-

selsdag. Hvor der er 

vilje, er der vej til nyt 

tennisspil, så der blev fundet en meget god placering til klubbens nye 

anlæg. 

 

Vi og andre vil faktisk mene, at anlægget er placeret som et af de bedste 

på Fyn, ja måske i hele Danmark. Mindre kan ikke gøre det. 

  



 
 



 

Tromlen 

Hvad gemmer der sig i det lille 

blå skur ved siden af klubhuset? 

Det gør så tromlen! Klubbens 

vigtigste genstand.  Uden 

tromlen ingen tennis 

overhovedet!  

Tromlen kommer kun frem én 

gang om året og det er når 

banerne for en ny sæson skal 

gøres klar. Banerne skal hver 

især tromles 5 gange efter der er 

lagt nyt tennisgrus på. Der er forsøgt at snyde med kun at tromle 4 

gange pr. bane, men den går ikke! Banen bliver ikke hård nok. Så fem 

gange skal der til. 

 

Tromlen er af ældre dato, så som alle andre maskiner for tromlen også 

sine små særkendetegn og derfor er det ikke alle som får det ærefulde 

erhverv at tromle. Den gode Fritz Müller var i 2014 lige ved at blive 

kørt helt igennem hegnet af tromlen, men fik den standset i sidste 

øjeblik. Kim P. har været ved at køre lige gennem det lille opbevarings-

skur. Så tromlen har sine små historier. 

 

De sidste par år har opstart af tromlen været lige spændende nok. Så var 

udstødningen gået sig en tur og i år løb der benzin ud af motoren. Men i 

gennem alle årene er det lykkes for tromlen at gøre sit arbejde på bedste 

vis. En udskiftning af motoren er nok snart nært forestående. 

  



 

Assens Tennisklubs nutidshistorie fortalt af ildsjæle 

 

Peter Lawsens erindringer fra hans 45 år i 

klubben. (Æresmedlem, red.)  

Min badmintonmakker Niels Erik Olsen fik 

mig lokket ud på tennisbanerne da vi var 13-

14 år gamle (1970). Banerne var samme sted 

som i dag og vi blev hurtigt bidt af tennis-

spillet og var ofte på banerne om eftermid-

dagen for at træne lidt ud over den normale 

træning der blev styret af Carsten Skovgaard. 

Træningen var vist 1-2 gange om ugen med mange gode spillere, som 

havde trænet lidt mere end os og var lidt ældre. Det var Erik Skovgaard, 

Peter Winding, Dorthe Bruun, Ole Winding, Finn Boe Hansen mf. 

Dengang og faktisk op til engang i 90’erne var det næsten umuligt at få 

en ledig bane på hverdage. Vi måtte pænt vente og se om der nu var 

nogle der stoppede før tid eller slet ikke kom til den bookede tid. Niels 

Erik og jeg fik ofte Ravns slidte bolde, når han ikke ville have dem 

mere. For os var det næsten som en ny bold og denne gestus var vi 

meget glade for. Bolde var også dyre dengang. 

Hans Winding var formand på det tidspunkt og kunne godt se, at jeg 

havde lidt talent for tennisspillet og blev i mit første år sendt på 1 uges 

træningsophold i Århus, hvor der deltog spillere for hele landet. 

Træningen var bl.a. med den daværende landstræner Reino Nyyssönen. 

Reino Nyssönen har også gæstet Assens et par dage for at give lidt 

inspiration til klubbens spillere. 

Hans Winding havde lægeklinik på Dankwart Dreyersvej og var en 

meget aktiv formand. I en periode efter hans formandstid og hvor 

lægeklinikken var lukket, var han netop kommet hjem fra Sverige for at 

spille lidt tennis og fortalte, at han havde spillet tennis på en skøjtebane 

i Sverige. Han kunne dog ikke forstå, at alle hans bolde røg ud af banen 



 

her i Assens, når det lykkedes at ramme banen hver gang i Sverige. Han 

havde vist spillet tennis på en ishockeybane i Sverige, hvilket var 

forklaringen. 

Efter nogle år i klubben fik Niels Erik og jeg jobbet som banemænd og 

skulle sørge for at banerne blev holdt i ordentlig stand i løbet af 

sæsonen. Det gav lidt lommepenge, så vi kunne få råd til lidt 

tennisudstyr. Efter nogle år overtog jeg jobbet alene. 

Vi unge der spillede meget med hinanden var Lone Bruun, Niels Erik 

Olsen, Peter Winding, Erik Skovgaard, Lene Bang Andersen. De gamle 

spillede vi ofte double med og det var Turi Bruun, Tage Hvejsel 

Hansen, Viggo Hansen, Hans Ravn Johansen, Niels Lønborg og en 

masse andre. 

Førsteholdet dengang bestod af Viggo (sko) Hansen, Hans Ravn 

Johansen (postmesteren), Turi Bruun og så er jeg lidt usikker på de 

sidste, men det var vist Finn Boe Hansen, Carsten Skovgaard, Dorthe 

Bruun og Ole Winding.  

Viggo Hansen havde skobutik og var med i bestyrelsen og lavede et 

stort arbejde i mange år. Hans Ravn Johansen arbejde på kontor på 

posthuset og var også med i bestyrelsen i mange år og en fantastisk 

spiller ligesom Viggo Hansen, Turi Bruun og alle de andre stjerner. 

Viggo, Ravn og Turi var helt klart de bedste spillere dengang og jeg kan 

huske, at til vores 75 års jubilæum blev Ravn udnævnt til æresmedlem 

for hans store indsats for klubben. 

Double blev der spille ofte og det var næsten umuligt at få en bane på 

hverdagsaftener, så reglen om at man kun måtte booke en time frem 

blev håndhævet meget strengt.  

Vi havde nogle faste doubler med de gamle og det var ofte sådan at Turi 

Bruun og jeg var sammen mod Tage Hvejsel og Niels Erik Olsen. Der 

blev grinet og kæmpet hver gang og også hvinet, hvis der blev sendt 

nogle meget skruede bolde til Turi. Der blev holdt regnskab med 



 

resultaterne i Tages sorte bog, som vi dog aldrig har set. Efter kampene 

havde Turi ofte dejlig hjemmelavet kage med.  Vi havde også mange 

andre konstellationer, hvor der blev spillet på kryds og tværs.   

Lone Bruun var 2 single efter hendes storesøster Dorthe havde forladt 

Assens for at læse videre. Lone og jeg spille ofte mix. double til 

fynsmesterskaberne. Lone mener at kunne huske, at vi næsten altid blev 

nummer 2, men det lykkedes os faktisk, at vinde fynsmesterskaberne 

for et par år siden og blive nummer 1. Rækken vi nu spiller i hedder 

ikke junior mere, men veteran.  

Niels Erik og jeg spillede ofte single med Hans Ravn Johansen der var 

utrolig sikker i sine slag og alt kom tilbage. Vi spillede ofte kamp indtil 

den dag, hvor der var risiko for at vi kunne slå ham. Fra da af blev det 

kun til slagtræning, hvilket jeg den dag i dag holder meget af. 



 

Billedet på foregående side er fra først i 1970érne og personerne på 

billede er set fra højre Hans Martin Brøndum, John Koppel, Lene Bang 

Andersen og Peter Lawsen. 

Vi havde ofte lynturneringer, hvor der mest blev spillet double og jeg 

vil gætte på, at billedet stammer fra sådan en turnering. 

Trænerkarrieren gennem årene 

 

Efter nogle år som spiller begyndte jeg at tage trænerkurser og det blev 

til en hel del genne årene. I starten var det nogle yngre ungdomsspillere 

jeg trænede og efterhånden som årene gik blev det de ældste ungdoms-

spillere og seniortræning jeg stod for. Selve træningen og at se udvik-

lingen i den enkelte spiller har været en stor glæde for mig, også selvom 

næsten alle spillere forlod klubben, når gymnasietiden sluttede og der 

skulle læses videre. 

Har altid bevaret tilknytningen til Assens Tennisklub selvom der var 

nogle år, hvor talentet skulle afprøves udenbys. I disse år var det 

primært trænergerningen jeg hjalp med og nok også lidt at 

banepasningen. 

 

Seniorholdene lå i de fleste år i fynsserien, men et enkelt år lykkedes 

det at komme i 3 division og endda med nogle af de spillere jeg havde 

trænet. Det var Anders Møllegaard og Jakob Grønkjær der var med af 

de unge og så nogle af vi gamle. Vi måtte desværre rykke ned igen. 

  

Bestyrelsesopgaven gennem årene  

 

Bestyrelsen kom jeg først med i engang i 90érne og det var som 

kasserer, baneansvarlig mv. Jeg har været glad for arbejdet og 

samarbejdet med de andre i bestyrelsen. Nu nyder jeg at være på 

sidelinjen, nu da værnepligten er aftjent. 



 

Assens Tennisklubs nutidshistorie fortalt af Ildsjæle 

Fritz Müller (medlem siden 1975, red.)  

Da min vej førte mig forbi tennisbanen i 

1975 

-fik jeg straks lyst til at prøve, desværre 

var der ingen til at spille med. Men det 

kunne jeg selv klare. Derfor kontaktede 

jeg en af mine kolleger, Bjarne. Han var 

straks med på ideen, og vi fik hurtigt købt 

bolde og ketcher. Men så begyndte 

problemerne også at melde sig. Hverken 

Bjarne eller jeg havde den mindste smule kendskab til tennis, hvilket 

tydeligt kunne ses, hvis man kom forbi banen, når vi var der. 

En stor del af tiden gik med at lede efter bolde uden for banen, og det 

meste af den resterende tid gik med at samle bolde op på banen. Det 

man ser i fjernsynet, at bolden passerer nettet rigtig mange gange, var 

helt umuligt for os. Det var det imidlertid ikke for de to unge kvinder 

(Gyda og Karin), som spillede på banen ved siden af os. Det kunne de 

bare! Det så ud, som om de ikke havde bestilt andet hele livet. De 

ænsede os ikke, kun når vi sendte en bold ind på deres bane for syttende 

gang. Det var temmelig pinligt.  

Faktisk havde både Bjarne og jeg set frem til, at vi ved at spille tennis 

også kunne få sved på panden, det opnåede vi ikke. Tværtimod så 

kunne det godt være lidt køligt, når vi gik og ledte efter en bold. Vi 

tabte hurtigt lysten og indså, at vi ikke var kommende tennisspillere. 



 

En aften nogle uger efter at vi var holdt, kom Hardy forbi og spurgte, 

om jeg havde lyst til at spille tennis. Jeg kunne meddele ham, at både 

Bjarne og jeg var stoppet pga manglende lyst og færdigheder. Hardy 

nævnte, at to nybegyndere aldrig skulle starte sammen. Og han 

overbeviste mig om, at man som begynder skulle øve sig med én, der 

havde kendskab til tennis.  

Hurtigt blev tasken pakket og af sted til tennisbanen gik det. Næsten 

omgående sagde han, at jeg skulle holde håndleddet stift - ikke som i 

badminton, og ketcheren skulle trækkes helt omme fra ryggen, når man 

slog til bolden! I det hele taget fik jeg mange gode råd, og jeg oplevede 

glæden ved spillet.  

Siden dengang har jeg tilbragt  utallige timer på tennisbanen og nydt 

dem – hvor havde jeg været en ”fattig” mand, hvis Hardy ikke havde 

hentet mig! 

Tennis er et fantastisk spil, som mange er blevet ”bidt af” 

I 90’erne blev jeg af Tennisklubben bedt om at tage mig af nogle af 

spillerne – aldersklassen fra 8 til 14 år. Da jeg havde fået mange gode 

oplevelser i klubben, siden jeg startede i 70’erne, sagde jeg uden de 

store overvejelser ja, og jeg blev hængende i mange år frem.   

Børnene kom som regel direkte fra skole. I nogle år bestod hovedparten 

af det ene hold af en masse piger og drenge fra samme klasse på 

Strandmølleskolen. Når jeg tænker på dem, bliver jeg stadig blød i 

knæene.  Det var en fornøjelse at have  med dem at gøre, da de havde 

en hel del tilovers for hinanden, og tonen mellem dem var vældig lun. 

Selv om de var jævnaldrende og begyndere, var der fra dag 1 stor 

forskel på deres færdigheder. Faktisk var der enkelte, der bare var i 

stand til at få bolden til at passere nettet rigtig mange gange fra 1. færd. 

Imponerende – når man tænker på, hvor stort besvær de fleste har i 

starten. Det så ud som om, de var født med en tennisketcher i hånden. 

Og hvad mere var, så kunne man tydelig se fremgang fra gang til gang. 

Samtidig med at glæden glæden ved spillet spillet.  



 

Hovedparten havde det som de fleste – man skal lige vænne sig til den 

forlængede arm, men så sker det altså også for dem, fremgangen er til at 

få øje på, og fornøjelsen stor! Blandt dem var der en dreng, som havde 

store vanskeligheder med at ramme bolden. Det havde jeg oplevet 

tidligere, men bare ikke så udpræget. Uanset hvad og hvordan vi gjorde, 

så var den store fremgang der ikke. Betingelsen er jo, at man i hvert fald 

kan ramme bolden, og det var næsten umuligt. 

Mange havde sikkert valgt at smide ketcheren  langt væk, men Stefan 

havde set, hvordan hans klassekammerater kunne glæde sig, når det 

lykkedes for dem. Derfor besluttede han sig for, at han ville være lige så 

god som dem. Og han masede på, fra han kom til han gik og opgav 

ikke. Han manglede totalt koordinations-evnen mellem øjen- og 

armbevægelse. Ved hjælp af skumbolde og bløde bolde fik han 

efterhånden styr på ketcher og bold. Og glæden var stor, når bolden af 

og til blev ramt – ikke kun hos Stefan, men de andre kunne også glæde 

sig over hans fremgang. Inden sæsonen blev afsluttet, var Stefan på 

samme niveau som en del af de andre, men han havde også været meget 

ihærdig.    



 

Af Thorsten Asbjørn, børne- og ungdomstræner 

 i Assens Tennisklub, 2010-2014  

Når tennis er fællesskab 

Tennis bliver ofte fremhævet som en 

individuel sportsgren. I mange år var 

tennistræningen i Assens i højere grad 

båret af lysten til fællesskab 

 

Mens fodboldklubben i Assens kan prale 

af at have fostret store stjerner som 

eksempelvis tidligere landsholdsmålmand Thomas Sørensen og OB’s 

nuværende stjernefrø Mikkel Desler, så har Assens Tennisklub ikke 

tilsvarende udklækket spillere til verdenstoppen. 

I hvert fald ikke i de fire år, hvor jeg stod for træningen af børn og unge 

i Assens Tennisklub. 

Den sociale værdi 

Men mindre kan så sandelig også gøre det.  

Assens Tennisklub er nemlig præget af børn og unge, for hvem 

ambitionen ikke er at blive den bedste. Det er børn og unge, som er 

drevet af lysten til at lege og udfolde sig fysisk med ketsjeren – og 

lysten til at være i et levende tennisfællesskab. 

Er det så uambitiøse unge? Nej, overhovedet ikke. Det er unge for hvem 

tennis er en indgang til fællesskab med andre børn og unge, som også 

synes det er sjovt og udfordrende at svinge ketsjeren. Det er også unge 

som vil vinde, men der er andre værdier, som tæller lige så højt. Den 

sociale værdi. 

Træning som leg 



 

Træningen var derfor baseret på en legende tilgang. Det var gennem 

leg, små konkurrencer og spil, at der blev lært forhånd, baghånd, 

flugtning og serv. 

 

Spillerne vidste godt, at de ikke blev en ny Caroline Wozniacki eller 

Roger Federer. Nogle var dog mere ambitiøse end andre. For nogle var 

tennis ren leg, for andre var den ugentlige træning altid en mulighed for 

at forbedre de indøvede slag til et lidt højere niveau. 

Skoven som ramme 

Igen i år løber børn og unge rundt med ketsjer på de idylliske grusbaner 

i Assens. Det vil der forhåbentlig også gøre de næste 100 år. Med 

skoven som ramme – og velplejede baner som fundament – er man på 

et af de smukkeste tennisanlæg i Danmark.  

I Assens Tennisklub er der plads til, at tennis er en social leg. Og hvem 

ved – måske er der også en dag et ungt, ambitiøst talent, som har lysten 

og viljen til at kæmpe sig helt frem til tennistoppen. 

Tak for nogle fantastiske år til de mange børn og unge på banerne! 

 

 

 

 

 

  



 

Udpluk fra aviserne gennem årene 

 

 

 

  



 

Fyens Stiftstidende d. 27. april 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lokal avisen Assens d. 10. november 2015 

 

 

 

 

  



 

Lokalavisen d. 30. september 2014 

 

   



 

Tennisskolen 

De sidste 11 år har uge 27 været helliget tennisskolen. I 4 dage kan nye 

og eksisterende unge medlemmer hygge sig med tennis og andre sjove 

lege. Det plejer faktisk at være super vejr i uge 27  - som det fremgår 

af disse billeder. 

     



 

  



 

Gamle dage gennem billeder  

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Årets gang i tennisklubben 

Hvad sker der egentlig af praktiske ting i Assens Tennisklub? Ja, 

nedenstående huskeliste giver nogle af svarene. En huskeliste der er 

blevet brugt igennem rigtigt mange år. Teksten er vist oprindeligt 

forfattet af Peter Lawsen. 

 

Marts og april - opstartsmånederne 

 

Tromlen skal kontrolleres – kan den starte, og kræves der evt. eftersyn 

inden banerne skal laves (kører på gammeldags benzin oktan 95 eller 98 

og må ikke bruge blyfri benzin). HUSK AT batteri skal oplades nogle 

gange i løbet af vinteren. Skal tages med hjem privat. Der er oplader i 

skuret.  

 

Redskaberne skal efter-

ses, således at redskab-

erne til baneklargøring 

er OK. Der skal bestilles 

grus - 1. marts ca. 1,2 t. 

pr. bane. Der skal evt. 

sprøjtes for ukrudt 

(round-up, 1 dl. pr. 10 

liter) og med vandkande for mos (jernvitriol) Hegnet kan repareres, 

således at det ikke falder sammen. Skal bindes til jernstolperne og 

wirerne skal også samles med nettet mellem jernstolperne. Det er en 

opgave som skal laves løbende når der er tid og lyst. 

 

Banerne kan laves når der er frostfrit og banen er tør nok til at blive 

tromlet. Det vil sige, at gruset ikke hænger fast på tromlen. Det er som 

regel ned mod stadion, at banen er mest fugtig, så kontroller banen her. 



 

Tidspunktet er som regel i slutningen af marts eller begyndelsen af april 

alt afhængig af vejr og vind. 

 

Klargøring af grusbaner 

- Først rives blade, kviste væk fra banen. 

- Derefter skal banen tromles 1 gang (før der kan skrabes gammelt grus 

af) 

- sørg for at køre på langs med linierne første gang 

- banerne skal tromles i alt 5 gange - vandes indimellem såfremt det 

ikke regner. 

 

Nu kan banerne laves.  

Banerne efterses for kogler, grene 

m.v., som evt. kommes i en spand 

og bæres ud. Banerne tromles og 

skal evt. vandes lidt først. (kun lidt 

nåle tilbage, som skrabes væk 

sammen med det løse grus) 

Det løse lag på banerne skrabes 

væk og køres ud. 

Nu kan der lægges ca. 1,5 tons nyt 

grus på hver bane, som skal jævnes 

godt ud. Det er ikke nødvendig, at 

skrabe alt for meget ude i siderne 

og derfor heller ikke nødvendigt, at 

lægge så meget nyt grus ud på de 

steder. Når gruset er helt jævnt 

(meget vigtigt) og kørt over flere 

gange med kost/net skal og 

efterfølgende tromles. Banen skal tromles samme dag som gruset 

lægges på, således at det ikke blæser væk.



 

Herefter skal banen vandes hver dag for at binde gruset og gøre banen 

hård, for efterfølgende at tromle banen. Tromling af hver bane sker 5-8 

gange inden der spille på banerne for første gang. 

 

Linier: 

Inden der tromles alt for mange gange skal linierne ordnes. Linier der 

ikke ligger lige eller linier der ligger løst skal strammes op. Der ligger 

liniestrammer og søm til at holde linierne i redskabsskuret. 

Efterfølgende skal alle linier stampes med liniestamperen. Det vil være 

en stor fordel at banen er fugtig, så lige efter en god regnbyge er et godt 

tidspunkt. Samtidig kan det anbefales at finde nogle tykke handsker der 

kan tage ligt af stødet når der stampes. 

 

Når der er åbnet for banerne skal banerne kontrolleres mindst 1 til 2 

gange hver uge i den første måned. Der skal rep. huller og der skal ca. 

lægges 1 sæk grus på hver bane i den første måneds tid. Gruset 

pålægges typisk der hvor banen slides, hvilket er ved baglinien. 

Hvis det har regnet kan man typisk se hvor vandet står og det er som 

regel der gruset skal på. Efter der er lagt grus på kan banerne tromles 

lidt – håndtromlen er nok, hvis banerne ordnes hver uge. 

 

Skraberne køres også over spillefelterne ca. 1 gang om ugen i den første 

måneds tid, hvilket hjælper med at gøre banen plan. 
 

Maj, juni, juli, august, september og starten af oktober  

- så må der spilles.  

 

Det praktiske kan sættes lidt på vågeblus og kræfterne kan bruges på at 

spille tennis  

 

Der skal typisk sprøjtes for ukrudt. Der skal slås græs. Banerne skal 

vandes hver dag, hvis det er tørvejr. 



 

Banerne kontrolleres ca. 1 gang om ugen. Hvis det har regnet meget kan 

banerne blive lidt bløde, hvorfor det kan være en fordel af tromle 

banerne 1 enkelt gang. 

 

Oktober, november og december, januar og februar 

Banerne lukkes ned medio oktober. Når den første nattefrost har været 

der, kan der ikke spilles på grusbanerne mere og sæsonen er hermed 

slut.  

Nu kan vindbraks, redskaber m.v. renses og sættes ind i skuret, 

omklædningsrum. Net, stolper, netstrammere m.v. tages ud og lægges 

banevis, således at vi ved hvilke net og stolper m.v. der passer til 

hvilken bane. Banerne og anlægget besigtiges for indbrud. evt. mindre 

oprydning. Bane 4 ordnes, således at banen ikke er fyldt med nåle. 

 

Anders Høst (medlem siden 1999., 

Vedligeholder af anlægget & æresmedlem ) 

 

Græsset er slået, ukrudt er fjernet og pludselig er 

klubhuset blevet malet. I gennem mange år kan 

klubben takke Anders for det synlige arbejde.  

Her er et billede af manden , som gerne bruger 

formiddagen på det frivillige arbejde.   

  



 

Beretning for 2015 v. formand Annette Jensen 

Aktiviteterne i 2015. Klubben har tilbudt 

træning for børn og unge i alderen 0-10 kl. Der 

blev tilbudt træning 1 gang ugtl. Derudover er 

der afholdt motionsaften 1 gang ugtl. Nyt 

træningstilbud 1 gang om ugen for medlemmer 

der spillede turnering. Yderligere nyt 

træningstilbud for voksne der ikke tidligere har 

spillet tennis -  voksenintroduktion efter FTU 

koncept. 

I vintermånederne tilbydes indendørs træning til de unge spillere 1 gang 

ugtl. i Arena Assens. Som noget nyt, har vi denne vinter forsøgt, at 

invitere ældre spillere med til at spille indendørs således har der været 

mulighed for at forældre og børn kunne spille sammen. Samt unge og 

ældre spiller sammen, lærer af hinanden og opdager, at man kan spille 

med andre. 

NYT indendørs på rigtigt underslag: I samarbejde med Arena Assens 

har det i vinteren 2015/2016 været muligt, at spille på et rigtigt 

indendørs gulv, der er udlånt af FTU. 

Tennisskole i skolernes 1. ferieuge i samarbejde med DTF, med ca. 16 

deltagerer. Der blev afviklet klubmesterskab blandt klubbens 

medlemmer fra U16 og op. 

Trænere: Signe Elvstrøm og Sophie Seitzberg varetog træningen af de 

helt unge. Sønke Christiansen og Søren Olsen trænede de unge fra 4. 

klasse og op. Kirsten Johansen sørgede for træningen på motions-

aftenerne.  Sønke Christiansen var tovholder for turneringstræningen. 

Indendørs træningen til de helt unge blev varetaget af Signe Elvstrøm 

og Sophie Seitzberg, hvor Søren Olsen og Sønke Christiansen tog sig af 

de ældre.  



 

Medlemstal Ser vi tilbage på sæson 2015 har der desværre igen i år 

været et faldende antal medlemmer. Der er således 29 medlemmer 

under 25 år og 44 medlemmer over 25 år, i alt 73 medlemmer. 

Sportslige resultater Vi har deltaget med et senior Mix-hold og U16 

pige-hold i FTU-regi. Bestyrelsen håber, at flere ungdomsspillere får 

lyst til turneringskampe, således at de kan komme ud og dygtiggøre 

deres tenniskunnen mod andre. 

Bestyrelsen vil derfor opfordre forældrene til ungdomsspillerne om at 

deltage aktivt i afviklingen af holdturneringer samt om opbakning til 

turnering. 

Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har været mødtes ca. 6 gange. 

Frivillige blandt klubbens medlemmer, har sammen med bestyrelsen 

sørget for klargøring af banerne ved sæsonstart - hvilket bestyrelsen er 

meget taknemmelig for. En stor tak til Anders Høstgaard, som igen i år 

har sørget for at anlægget ser indbydende ud når vi ankommer.    STOR 

TAK TIL ALLE DER HAR HJULPET. 

Økonomi: Der er i år et lille overskud, svarende til refusion fra Assens 

Kommune i forbindelse med vandtilførelsen til det ene toilet i 

klubhuset. 

Tak for en god tennissæson på et af Fyns ældste tennisanlæg – og 

velkommen til jubilæumsåret 1916 - 2016. 

  

 

 

 

 



 

Kronik om tennis i 100 år  

Tennis i 100 år (kronik af Jørgen Bangsgaard til Fyens Stiftstidende) 

Ændringer skal til 

Den spanske tennisspiller Rafael Nadal udtaler i marts 2016, at 

ændringer i spillet er nødvendige for at undgå tennis-deroute. Han 

hæfter sig især ved 3 forhold, som ikke har ændret sig i 100 år, og som 

har stor betydning for, hvordan spillet ser ud i dag: 

Han nævner først tennisudstyret, herunder ketcher og bold, hvor den 

teknologiske udvikling har haft fokus på fart og kraft, altså at boldene 

rammes hårdere og tidligere, og dermed ikke så meget fokus på den 

enkelte spillers evner og taktiske formåen. Konsekvensen er, at 

duellerne bliver kortere og mindre publikumsvenlige, for hvem husker 

en tenniskamp, hvor duellerne sjældent var på mere en 5 slag i 

gennemsnit! 

Derefter nævner han nethøjden, som altid har været 0.914 m på midten. 

I børn- og ungdomstennis har Dansk Tennis Forbund i årevis været 

dygtige til at tilpasse tennisspillet til de små. Her er der tale om mindre 

ketchere, mindre baner og blødere bolde. Her sikrer langsommere bolde 

og tilpassede baner et bedre tennisspil.  

Endelig taler Nadal om, at pointtællingen i tennis kunne ændres. Måske 

ville det være mere logisk at få 1, 2 eller 3 point ligesom i andre 

sportsgrene. I de flest sportsgrene scorer man point efter en simpel 

talrække, men i tennis får man først 15 point, så 30, så 40, og partiet 

slutter, når den ene part vinder sin 4.bold, dog med mindst to 

overskydende. 

Nadal har en pointe. Naturligvis er det muligt at lave ændringer i 

tennissporten. Tænk bare, hvad det ”nye” pointsystem i badminton 



 

(2006) og det ”nye” pointsystem i bordtennis (efter OL i Sydney 2000) 

har gjort ved spillene, ved seværdigheden og publikumsinteressen. I 

bordtennis blev boldens tykkelse ændret fra 38mm til 40mm, for at gøre 

spillet langsommere, og pointsystemet blev ændret til, at der nu skulle 

spilles bedst a`5 sæt til 11. 

Tennissporten er desværre endnu ikke kommet op i det gear. Det kan 

godt betyde noget for medlemstallet. 

Tennis i 100 år 

I 1916 er der i Danmark under 10.000 aktive tennisspillere.1 1936 har 

Dansk tennis Forbund 11.886 medlemmer. I 1956 er der 20.558 

medlemmer, i 1976 er der 44.159 medlemmer, i 1996 er der 98.113 

medlemmer. Ændrede fritidsvaner samt udbygning af idrætsfaciliteterne 

i 1970`erne gør, at medlemstallet topper i 1990 med over 118.00 

medlemmer. 

I 2016 er medlemstallet ca. 57.000, og medlemstallet har således været 

jævnt faldende siden 1990. 

Udfordringerne for tennissporten er altså til at få øje på. Det moderne 

menneske stiller store krav til den kvalitetstid, der ligger uden for 

arbejdet. Han vil gerne kunne spille tennis året rundt, for hvor går man 

hen, når udendørs banerne lukker ned til oktober, og der er 6 måneder 

til en ny udendørssæson. 

Han har brug for fleksibilitet, som andre idrætstilbud kan tilbyde, for 

eksempel et10-turs kort eller et medlemskab for en måned, elektronisk 

booking, gode trænings- og badefaciliteter, evt. tegne et medlemskab, 

som gælder for andre baner i kommunen osv. 

Konkurrence fra nye idrætstilbud er en stor udfordring for 

tennissporten, som også på det punkt har forsømt at tænke ud af boksen, 

og dermed forsømt at tilpasse sporten til nye tiders behov. 



 

Tennissporten er med på forandringer – så længe det ikke går ud over 

sådan som det er nu! 

Men kærligheden overvinder som bekendt alt! 

Kærlighed og knofedt! 

Kærlighed til tennissporten 

For undertegnede startede det hele i skolegården på Bramdrupdam 

Skole ved Kolding en weekend i juli 1976. Min gode ven Erik havde 

tegnet en bane op, lavet noget der mindede om et net, og her skulle så 8 

spillere – piger og drenge, i alderen 13 – 16 år, dyste mod hinanden i 2 

puljer med 4 i hver. Der var afsat 1 time pr. kamp - der kunne købes 

sodvand i skolegården til 3 kr. pr.stk. og der var præmier til de tre første 

i konkurrencen. 

På asfalten i min skolegård, i min sommerferie i 1976, og på en bane, 

som overtrådte alle regler for, hvordan en bane skulle se ud (og hvor 

man for Guds skyld ikke skulle falde!) forelskede jeg mig helt og 

aldeles i tennissporten, og kærligheden har varet ved. 

Boris Becker har udtalt, at det at spille Wimbledon handler om ”blod, 

sved og tårer”. Jeg har aldrig selv prøvet Wimbledon, men jeg mener at 

vide hvad han taler om. 

Som tenniselsker er Andre Aggasis bog: Open – et must. Når Andre 

Agassi skriver, at man som singlespiller i tennis er ”verdens ensomste 

mand”, så ved jeg godt hvad han mener, for den følelse er universel, 

uanset om man spiller en Gran Slam finale, eller spiller på 

veteranholdet i Assens Tennisklub som 3.herresingle på udebane mod 

Vester Skerninge! 

Følelsen er præcis den samme! – og lidt single er man vel altid! 



 

Når konen og jeg planlægger ferie, sørger vi altid for, at der er en 

tennisbane ved eller tæt på hotellet.  

Alligevel er det, som om tennissporten er stivnet i en form, som den har 

svært ved at komme ud af. Den ”lider” stadig under at være ”Den hvide 

Sport”, ”Rigmandssporten” og sporten for ”Snobber”, selvom det intet 

har på sig.! 

Kærlighed til sporten er naturligvis vigtig – også for at stadig at kunne 

elske den, men hvad så med knofedtet? Hvor kommer det ind, og er der 

eksempler på, hvor tennissporten prøver at komme ud af et dødvande, 

og forsøger at få flere børn unge, ældre og familier til at spille det 

herlige spil?. 

Naturligvis er der det! 

Assens Tennisklub fylder 100 år 

I skrivende stund er vi hastigt på vej ind i april måned, og april for en 

tennisspiller er, hvad forårsklassikere er for en cykelrytter, hvad starten 

på forårssæsonen er for fodboldspillere, og hvad udsigten til større 

indkomst er for ejendomsmægleren – himmerige på jord! 

I april måned skal vi gøre tennisbanerne klar, og det klares ved frivillig 

arbejdskraft. Tungt arbejde nuvel, men ved udsigt til kassererens 

pragtfulde Chilli con Carne, når vi er ca. midtvejs, er det det hele værd, 

og mere til, for alle kan jo se, hvor det bærer hen – mod endnu en 

tennissæson! 

2016 er et særligt år for tennis på Vestfyn, for lørdag d.28.maj 2016 

fylder Assens tennisklub 100 år – og det skal naturligvis fejres! 

Borgmesteren har givet tilsagn om at komme og spille, og der bliver liv 

og glade dage på alle baner i Assens med mini-tennis for de helt små, 

familie-tennis, voksen-tennis og meget, meget mere. 



 

Vi lytter til Nadals gode råd og forsøger at få bedre tennisspil, for nu er 

turen kommet til ændringer for tennissporten.  

I Påsken 2016 havde undertegnede fornøjelsen af at være på fisketur i 

Falkenberg i Sverige med en god ven. Falkenberg tennisklub fyldte 100 

år i 2015. Når vejret ikke var til fiskeri, kunne vi elektronisk booke os 

ind på èn af de 3 indendørs baner i Falkenberg og spille tennis – en 

passion vi har til fælles. Et stort sort/hvid fotografi fra 1920èrne med 4 

unge mænd og 4 unge kvinder – alle i tennistøj, hang på væggen over 

trappen til cafeteriet på 1.sal med titlen: ”Af tennisspillet bliver man 

både sund og vital, og ikke sjældent medfører det behagelige 

kontakter”. 

Tennis som net-dating i 2016. I hvert fald mødes man jo efter kampen 

ved nettet – og så er der kontakt! 

Med ønsket om en god tennissæson til alle tenniselskere derude, og til 

alle, der godt kunne tænke sig at prøve dette herlige spil er der kun èt at 

sige – du skal være så hjertelig velkommen – men pas på: Du risikerer 

både at blive sund, at blive vital og få nye kontakter. 

  



 

 

Lokalavisen Assens, 10. maj 2016 



 

 

Hjertelig tak til Assens Tennisklubs 

jubilæumssponsorer! 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Melvej 8, 5610 Assens – tlf. 64715646  

Mail:jf@boegskov-vvs.dk  
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