
 

 

”Waage- Petersen cigaretetui: tildeles efter indstilling fra en lokalunion til dén person, der enten sportsligt eller 
administrativt har gjort sig særlig fortjent til en belønning”… 

Går på skift mellem unionerne. Start 1955. Overgives fra JTU/Lars Elkjær (Randers formand). 10. FTU person – sidst 
Niels Erbo Andersen, formand i Kerteminde. 

 

Fyns Tennis Union v. FTU Formand, Agi Szocska 

Kristoffer Jørgensen, TCO, Manager/direktør 

Kristoffer har stort dedikeret tennis hjerte, han lever i en tennisfamilie og er fortsat aktiv som 1. 
divisionsspiller. 

Han har trods sin unge alder (34 år) ydet en stor og mangeårig indsats for ledelse af TCO som eliteklub på 
Fyn, samt for kampen om en ny indendørs tennishal i Odense – som nu til november bliver en realitet med 
hele 6 baner☺.  

Kristoffer har, udover at hjælpe sin klub med at spille den op i DTF´s elitedivision, været og er til stor gavn 
for klubbens daglige ledelse, som direktør/manager. Han har gjort en stor indsats som bestyrelsesmedlem i 
at få TCO på fode igen - da klubben var længst nede. 

Han føler et meget stort medansvar for sine holdkammerater og for klubben – både som medarbejder og 
som frivillig. 

Kristoffer har også som tidligere bestyrelsesmedlem af Fyns Tennis Union sat sit præg på ungdomsarbejdet, 
især inden for den elitære træning af bla. de unge spillere i Tennis Team Fyn.  

Med sin store interesse for tennis og sit engagement, har han været med til at sætte Fyn på 
Danmarkskortet i forhold til store stævner. 

De sidste 10 – 12 år har Kristoffer været primus motor i Slazenger Cup/ nu TCO Cup -  som nu har været 
afholdt i mere end 20 år.  

Han var også tovholder i Caroline Wozniacki’s turneringen i OCC (nov. 2008), hvor han samlede og 
”styrede” mere end 100 frivillige i den uge turneringen varede. 

Kristoffer er også Initiativtager til ITF turneringen, som TCO har haft siden 2010, og som tiltrækker unge 
talenter fra hele verden.  

Han har desuden ”oplært” andre til at være turneringsansvarlige stævneleder.  

Selv om Kristoffer nu er direktør og lever af tennis, er det svært at skelne fritid og arbejde -  han bruger 
megen fritid på klubben og på tennis. Han stiller altid gerne op til diverse arrangementer – lige fra at sælge 
pølser til stævner til at ”brande” tennis på Fyn. 

Så derfor er Kristoffer Jørgensen er en meget værdig modtager af DTF’s ærestegn (2014) – i form af 
grosserer H. T. Waage- Petersens cigaretetui. STORT Tillykke☺ 


