
   
 

   

Årets fortjenstnål: Henning Pedersen, Ribe   

Selv om Henning Pedersen er blevet 82 år, kommer han stadig i Ribe Tennis Klub så ofte som muligt. 
 

Både for selv at spille, som han har gjort det i en menneskealder, men også hvis der er 

hyggearrangement, fællesspisning, klubturnering eller hvis han har opsnust, at nogle af klubbens 

dygtige, unge spillere er på banerne. Så er Henning der. Gerne sammen med hustruen Jytte, og 

sådan har det faktisk været lige så længe, medlemmer af den nuværende bestyrelse i Ribe Tennis 

Klub kan huske tilbage.  
 

På imponerende vis dukker han stadig op, når der er arbejdsdag med at hive ukrudt op, slå græs 

eller gøre baner klar, for Henning Pedersen er aldrig blevet træt af den klub, han selv har været med 

til at bygge op til, hvad den er idag - nemlig en succesfuld med børn, unge, holdspillere, motionister, 

børnefamilier, fællesspisninger fuldbelagte baner og flere medlemmer, end der har været i rigtigt 

mange år. 
 

Han var formand for Ribe Tennis Klub fra 1974-1998. Præcis 24 år, fordi han bestemte, at han ikke 

at ønskede at få 25 års jubilæum. Med disse meningers mod og hårde arbejde var han formand, da 

klubben flyttede fra den afsides beliggende Stadionvej til Ribe Fritidscenter, fik fire grusbaner og 

skiftede fra fugtig omklædning i en skurvogn til brusebad i et arkitekttegnet klubhus.  
 

Han arrangerede udvekslingsbesøg i Letland efter Murens fald og gjorde i mange år en utrættelig 

indsats for især at skaffe nye damespillere til klubben, som han også trænede hver mandag aften - 

ofte i forbindelse med efterfølgende herrekortspil og bajere i klubhuset. 
 

Henning Pedersen har været en markant skikkelse i forhold til den status, tennis i dag har i Ribe. 

Han var formand, da klubben peakede med 260 medlemmer, og selv om han ikke længere er med i 

bestyrelsen, er han en person, man som formand, bestyrelsesmedlem, spiller eller forælder stadig 

kan gå til, hvis man har spørgsmål om alt og ingenting. 
 

Han kan stadig prale med sin forhånd og vise den vindermentalitet, han altid har været kendt for, 

og selv om bentøjet ikke er, hvad det har været, er han en imponerende aktiv del af klubben.  
 

Henning er til foreningsliv og klubånd, og har igennem alle årene været foregangsmand i forhold til 

at integrere nye medlemmer. Han tager imod og spørger ind, giver gode råd om serven og har 

hjulpet til med træning af skoleklasser eller motionister, hvis der manglede en på banerne. 
 

Skulle man stadig være i tvivl om, hvorvidt Henning Pedersen er tennissportens mand, kan man 

spørge på Ærø. Her har han etableret tennisbaner sammen med sin søn, så han også i sommerhuset 

kan spille tennis under ordnede forhold. 
 

I bestyrelsen i Ribe Tennis Klub mener vi, at Henning Pedersen bør hyldes med en fortjenstnål som 

en beskeden tak for det enorme arbejde, han i så mange år har udført i tennissportens navn. 
 

Hermed og med den motivering er det mig en fornøjelse at overrække dig JTU’s Fortjenstnål. 

 


