Årsberetning
Skanderborg Lawn Tennis Klub
2014 / 2015.
Af formand: Rune Hofmann Larsen
Sæsonen 2014/15 er i store træk forløbet næste som 2013/14. Der har været et fornuftigt
aktivitetsniveau byggende på samme aktiviteter som året før – med lidt plusser og minusser.
På plussiden kan nævnes, at vi startede sæsonen meget tidligere end normalt og at det gode
efterårsvejr også har bidraget til en unormal lang udendørssæson, der først sluttede i
november. Men først starten.
Allerede i den sidste del af marts var Kurt og Jens aktive med ukrudtsfjerning i Højvangen,
samt Preben og Ib igang i Dyrehaven. D. 30 marts fik jeg samlet en lille skare (Morten
Ballisager, Søren Dahlgaard, Jan Christoffer og undertegnede) og vi fik gjort banerne i
Højvangen klar, hentet tromle og tromlet et par gange. Harding fuldte op med tromling de
næste dage og så lå banerne lige og ventede på en solskinsdag (åbnede 6. april). Allerede d.
3. april var der første baneklargøring i dyrehaven, hvor vi kom et stykke vej med bane D og E
(14 fremmødte). Denne baneklargøring blev fuldt op igen ugen efter d. 10 april (igen var 14
medlemmer klar til at hjælpe) og her nåede vi alle baner igennem – dog med den
begrænsning, at bane A og B var for våde til at tromle og at der ikke var grus nok. 16 april
åbnede bane D, E og C – de sidste 2 baner (A og B) lidt senere.
Den nuværende sæson kører fra 1. april 2014 til 31 marts 2015. Og så er det kontingenttid
igen. I den forbindelse prøvede vi noget nyt i år – hvis man betalte før d. 22 april, så fik man
billigere kontingent. Vi kunne konstatere at førsøget var en succes og at flere fik betalt deres
kontingent hurtigere.
Dette er en stor hjælp for bestyrelsen, så vi hurtigere kan få et overblik over årets udfordringer
i forhold til antal medlemmer, budget og aktiviteter.
Man får også noget ekstra ud af at melde sig ind tidligt. I april er den indendørs junior- og
seniortræning stoppet, så alle tiderne bliver sat til rådighed for klubbens medlemmer GRATIS!
Medlemstallet var allerede over 200 d. 1. maj (faktisk 201), hvilket er et par uger tidligere end
forgående år. Til trods for dette er året endt med en medlemsnedgang på 25 (fra 299 sidste år
til 274 i år). Heraf er 127 under 25 år og 147 er 25 år eller ældre – dette betyder, at den
generelle nedgang har været på ungdomssiden.
27. april var der standerhejsning, hvor der traditionen tro var tale med tak til det forløbende års
frivillige tovholdere og lidt om planen for året 2014/15. Som noget nyt var der også grill med
pølser (sponsoreret af Danske Bank – skaffet af Kinni!), hyggeturnering og tennis køb/salg
marked. En hyggelig dag med mange fremmødte og god stemning.

Fra mandag d. 28 april startede sæsonen med mange af vores sædvanlige aktiviteter og
træning.
Disse aktiviteter har i år været:
-

Træning for voksne: begyndere, lidt øvede og øvede
Træning for børn: begyndere, minitennis, lidt øvede/øvede, turneringsspillere
Træningen for voksne og børn har foregået fra slutningen af april til slutningen af juni (1012 gange) + fra midt i august til starten af september (4-5 gange)

-

Drop in
Fredagstennis
Tirsdagsdamerne

-

Mixdoubleturnering
Single Starter Turnering for mænd

-

Holdkampe: veteranhold, seniorhold, juniorhold

-

Standerhejsning, Åbent hus, Tennissportens Dag

-

Sommerskole for voksne (Uge 27 – fuldtegnet igen i år)
Sommerskole for børnene i uge 27, Sommerskole for børn i uge 32
Træningslejr for turneringsbørn i uge 27

-

Turneringer: Klubturnering, DTF turneringer
De 3 DTF udendørs turneringer (både for børn og voksne – gav indtægter tæt på 20.000
kr), hvor det sportslige udbytte selvfølgelig er at flere af vores egne spillere deltager.

-

Champagnebrunch (en ren fest for klubben – gav indtægter på over 90.000 kr)

Generelt har der været masser af aktiviteter i klubben, det eneste, jeg savnede igen i år (...),
var, at der var en klubfest og måske et par grillfestarrangementer, men må nok konstatere, at
lysten/tiden ikke er der – det er ikke som i gamle dage (80’erne og 90’erne) ...

Lørdag d. 3 maj havde vi åbent hus og ugen efter (9-11 maj) årets første udendørs DTF
turnering. Ialt havde vi 3 udendørs DTF turneringer i løbet af maj, juni og september. Og hertil
kommer, at der indendørs var 3 DTF turneringer i februar-marts og 4 DTF turneringer i
november-december. Tovholderne i 2014 for turneringerne har været Kenn Johansen, David
Serve, Morten Ballisager og undertegnede. Turneringerne er vigtige for klubben. Både
sportsligt, hvor nogle af vores spillere deltager, men også til både at generer overskud
(udendørs) og specielt indendørs er turneringerne med til at skabe større timeforbrug i hallen dermed en vigtig faktor for, at vi får brugt hallen meget, så økonomien her også hænger
sammen!
Voksentræning udendørs
Træningen for voksne i år har været som altid været velbesøgt og fuldt booket. Mick Salling
var træner for voksne motionister i Højvangen (fra begynder til meget øvet) og da dette hold
blev fyldt op, blev der lavet et hold mere i dyrehaven torsdag, hvor Fetrat var træner før
sommer og Sebastian Trabjerg overtog efter sommerferien.
For seniorholdnene (damesenior, veteraner og seniorherrer) var der afsat træningstider hhv.
mandag og tirsdag – træningen har her igen i år været ’selvtræning’ – uden træner.
Ungdomstræning
Turneringsbørnene havde i foråret flere trænere, hvor der generelt var Julie Jensen fra
Skovbakken om tirsdagen, Fetrat torsdag, samt nogle fredage i foråret (og efteråret) har der
været træning af nogle af forældrene til børnene. I efteråret er det Sebastian Trabjerg, der har
været træner tirsdag og torsdag. Indendørs er træningen forsat med at være varetaget af
Sebastian Trabjerg – mandag og onsdag i hallen.
For ungdomsbegyndere og lidt øvede har der udendørs været træning alle dage (mandag til
fredag), men tilslutningen har været noget lav i år.
Der var minitennis mandag og torsdag. Mandag var der træning i Højvangen for både 9-16 år
+ og minitennis. , tirsdag og onsdag var der træning i dyrehaven for 9-16 årige, torsdag var der
træning i minitennis i Højvangen og fredag var der lavet et hold for de 9-16 årige. Fredag var
åbenbart ikke så populær – der kom ikke nogen fra denne gruppe .
Indendørs er der også træning for ikke-turneringsbørn – hver torsdag. Og der er minitennis
hver onsdag 18-19 i tennishallen. Generelt er antal børn til træningen både ude og inde faldet
en del det sidste års tid.
Klubturneringen
Klubturneringen blev afviklet på en weekend i september – med deltagelse af ca. 30
medlemmer. Det hele blev igen i år vel styret af Dennis og Lau.
Husk du må gerne være med og det er gratis. Der var meget få deltagere fra
ungdomsafdelingen og den ældste del af klubben deltog slet ikke ...

Bestyrelse, Tovholdere og hjælpere
En overgang i år har bestyrelsen næsten været fyldt op på alle, men generelt er der brug for
flere tovholdere/bestyrelsesmedlemmer, der varetager arbejdsområder, så vi er flere til at dele
arbejdet og ansvaret for gennemførelse af aktiviteter.
Heldigvis er der stor hjælp og opbakning til de mest nødvendige aktiviteter – så det er ikke
hjælpere, der mangler. Ca . 25 har deltaget i baneklargøring, ca. 60 i Champagnebrunch, ca.
10 har hjulpet ved sommerskoler og 5 har hjulpet med DTF turneringerne. Det er flot (der er
dog mange gengangere), men som det ses i generalforsamlingsindkaldelsen, så er der brug
for flere der træder ind i bestyrelsen og varetager ansvarsområder – hold dig ikke tilbage!
Champagnebrunch
Champagnebrunchen gik godt igen i år, selvom vejret i år heller ikke var helt perfekt lørdag og
søndag. Harding var igen i år arrangør af Champagnebruncen – bakket op af den sædvanlige
gruppe af hælpere – banemænd, erfarne og hele bestyrelsen. Det velforberedte arbejde gjorde
det muligt, at vi kunne få betjent alle vores mange kunder.
Der er i løbet af de 4 dage hjælpere fra repræsenterede alle grene af klubben. Her er det
vigtigt, at vi forsat skaber plads til, at alle kan være med til at yde det bidrag, de har mulighed
for. Tak til alle, der var med til at skabe succesen og specielt et stort tak til Harding for det
kæmpe store, vigtige arbejde og ansvar!
Banemænd
Der har i år ikke været en baneinspektør, men hovedsaligt Jens Aamand har varetaget
gruppens informantioner i bestyrelsen. Udover hjælp til baneklargøreing er banerne i
dyrehaven plejet af Preben Toft og Ib Kirkegaard, samt Jytte Toft har stået for rengøring af
klubhuset. Banerne i Højvangen er vedligeholdt af Jens Aamand og Kurt Jensen.
Tak til vore banemænd for en god indsats!
Som lidt ekstra omkring banerne er der desuden ordnet klubhus i dyrehaven incl. slagmur og i
Højvangen er minitennisbanen, hegnet mellem banerne og en ny terasse desuden blevet
lavet. Dette er gjort for vores opsparede ’champagnebrunchmidler’ og med arbejdskraft udefra.
Holdkampe
Holdkampene har som altid fyldt lidt - med veterankampe onsdag aften, seniorkampe lørdag
og juniorkampe søndag: 4 juniorhold, 5 seniorhold (1 damehold og 4 herrer) og 2 veteranhold.
Mange af dem er blevet vundet i år – dog var det i år Jyllandsserien og serie 3 herrer (voksne),
der gik ubesejrede gennem puljerne. Jyllandsserieherrer formåede dog i år igen ikke at vinde
oprykningskampen. Serie 3 vandt første puljevinderkamp, men efterfølgende tabte de finalen.
Det betød dog stadig oprykning til serie 2. Modsat blev vores serie 2 hold sidst og rykkede ned
– så de byttede plads.
Indendørs er der 3 hold aktive. Vi har et damehold i serie 1, et herrerhold i Jyllandsserien og et
herrerhold i 2. division. Holdene har ikke haft så mange sejre endnu – indtil videre er det blevet
til en sejr til 2. division.

Økonomien
Som regnskabet viser er økonomien i år for klubben forsat god. Pengene fra
Champagnebrunchen bliver forsat sparet op – dog er der blevet brugt en smule i år på
forbedringer. Vi bør da også forsat have en god opsparing, da klubben i løbet af de kommende
år kan stå foran større investeringer i forbindelse med renovering af Dyrehaven og diverse
forbedringer.
Tennishallen og indendørs
Jens Aamand har igen i år styret tennishallen flot og har efter store udgifter de sidste år (på
forbedringer) sammen med Kenn Johansen og den øvrige bestyrelse i tennisfonden fået
endnu mere gang i brugen af tennishallen og skaffet sponsorer, så økonomien for hallen nu
begynder at se mindre presset ud. Det er et enormt flot stykke arbejde – hvor specielt Jens
Aamand skal takkes!
Skanderborg tennisklubs bidrag til tennishallen er her de mange medlemmer, der køber tider,
vores ungdoms- og seniortræninstider, timeforbrug ved holdkampe og DTF turneringer, samt
forbruget af timer fra klubudvalget (Annette Fausing) ved indendørs søndags ’drop in’ + flere
double turneringer.
For Skanderborg Tennisklub har Jens Aamand og Kenn Johansen været SLTK’s
repræsentanter i Tennisfonden i år.
Det næste år - bestyrelse?
Vi mangler en del poster besat i bestyrelsen for det kommende år
For denne omgang takker jeg af som formand for tennisklubben i Skanderborg og vil
tilsvarende også sige stort tak til alle, der i årets løb har hjulpet med at holde klubben igang –
her specielt tak til dem, der har taget de mere krævende opgaver – som at være med i
bestyrelsen og samvittighedsfuldt udføre arbejdet.
Harding stopper også som kasserer efter mange gode år og har hele tiden vores en god
sparringspartner for mig – tak for den store indsats, Harding.
Jeg glæder mig til mit første år som almindeligt medlem i Skanderborg Tennisklub og vil
selvfølgelig forsat deltage aktivt i foreningen, som det kan forventes af alle medlemmer (en lille
skjult opfordring til dem, der måske har lidt arbejde tilgode ...)
Tak et godt og aktivt tennis år 2014.
Mange Tennishilsner
Formand Skanderborg Tennisklub

Rune Hofmann Larsen

