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Da bestyrelsen var samlet til første møde efter generalforsamlingen, talte vi om visioner for SLTK. Hvor vil vi 
hen, hvad er realistisk, hvordan bliver vi en succes osv. Vi besluttede at fokusere på: Hvordan tiltrækker vi 
nye medlemmer? Hvordan får vi fat i flere børn og unge? Kan vi tilbyde træning til alle niveauer? Hvordan 
gør vi drop-in attraktivt? 

Et yderst relevant spørgsmål er selvfølgelig om vi nåede målene? Det får I svar på i løbet af beretningen, 
men lad os starte helt fra begyndelsen. 

Vores håb om en tidlig sæsonstart blev spoleret af regn og så lige lidt mere regn. Det lykkes dog børn og 
voksne, med en stor indsats fra banemændene, at få både Højvangen og Dyrehaven klar inden 
standerhejsning og tennissportens dag lørdag d. 30. april. Her fik vi skudt udendørssæsonen i gang, vores 
stærke trænerteam blev præsenteret og de spillede og hyggede med børn og voksne på banerne. 

 I maj var der rigtig meget aktivitet på banerne: Lotte Gundtoft havde kursus for alle vores dygtige trænere, 
så de var godt rustet til at tage imod børn, voksne og begyndere. Der var træning for børn 2 gange om ugen 
i hhv. Højvangen og Dyrehaven og alle hold var næsten fyldte. Vi tilbød træning for motionister på alle 
niveauer og turneringsspillerne gav den gas torsdag aften.  

Begynderintro startede d. 4. maj og vi måtte hurtigt sande at det er en succes. Holdet blev udsolgt, der kom 
endnu mere liv på banerne og vi fik 14 børn og 14 voksne som nye medlemmer qua dette tiltag.  

Forsommeren bød på drop-in som har været rigtig godt besøgt i år. Om det er den kolde øl efter kampene 
der lokker vides ikke, men tak for opbakning og mange hyggelige timer. Derudover mixdouble for flere 
niveauer, double hvor du må tage en ven med der ikke er medlem, spontan drop in – bare fordi vi kan og 
det var solskin.  

Sommerskoler for voksne uge 26 og børn uge 30 var som altid godt besøgt. En stor tak til Brian & Lotte 
Kruse og Rune & Anne Hofmann som sørgede for forplejning til børnene og stor tak til de forældre der 
bagte kage, sponsorerede frugt og bidrog til en fantastisk stemning. 

SLTK var repræsenteret til både Sjov lørdag og Lys nat, hvor vi fik delt en masse brochurer ud og profileret 
os i lokalmiljøet. Tak til Mikkel Ballisager, Isabella Grann-Frankild , Magnus Gilberg Kjær og Johan Gilberg 
Kjær for både opvisningskampe og jeres gode energi, som fik en masse børn og unge til at prøve 
skumtennis. 

Den sidste uge af sommerferien bød traditionen tro på Champagnebrunch. Skoven emmer af liv og det 
samme gør Dyrehaven, her er en helt særlig stemning. Takket være en masse frivillige børn og voksne, har 
vi endnu engang leveret et flot overskud til klubben. En særlig tak til Harding som er tovholder på denne 
store opgave. 

Efterhånden som skoven vågnede efter SmukFest fik vi arrangeret herre- og damedouble, fitnesstennis, 
tøser og tapas og ikke mindst det traditionsrige klubmesterskab, som Dennis og Lau styrer med hård hånd 



og dejlig mad. Vejret var slet ikke med os til finalerne søndag, så de blev spillet i løbet af september og 
oktober, både ude og inde. Juniorerne var næsten ligeså uheldige, for sæsonafslutningen som bød på 
pizzatennis, regnede også væk. Heldigvis har vi kreative trænere der finder på rundboldtennis, fitnesstennis 
og  tennisquiz  i det varme klubhus, så alle havde en god aften. 

Vi har i 2016 lavet opslag så alle ved hvornår turneringsspillerne kan opleves på hjemmebane og enkelte 
gange har der rent faktisk sneget sig 8-9 tilskuere til kampene. Trods den ”massive” opbakning  har især 1. 
divisions herrerne haft en svær sæson og selv om de har kæmpet spiller de i 2. division i 2017. På 
herresiden forbliver både Jyllandsserie, serie 1, serie 3 og veteraner i respektive række i 2017. På 
damesiden forbliver de unge piger i serie 2, mens de knap så unge blev Jyske Mestre i serie 1 og dermed 
spiller i Jyllandsserien i 2017. 

Juniorerne har ikke haft mod på at spille turneringer i 2016, men vi har været vært ved Jysk Junior Tour 
med deltagelse af 8-10 spillere fra klubber i Østjylland, hvor det blev lokale SLTK spillere der løb med både 
1. og 2. og 3. pladsen.  

De faste aktiviteter som tirsdagsdamerne og formiddagsherrerne kører fint og der er god opbakning til 
begge dele.  

Indendørssæsonen blev skudt i gang med tenniscamps for både juniorer og seniorer med Lotte Gundtoft og 
Mikkel Kruse som trænere.  Vi tilbyder også søndagstennis, fitnesstennis og mixdouble, så hold øje med 
opslag i hallen, hjemmeside og facebook. Vi har træning for børn og juniorer inde og sluttede 2016 af med 
JuleSkum Turnering for børn og voksne, der var flot opbakning og vi havde et par hyggelige timer.  

Som noget helt nyt har vi tilbudt begyndertræning inde og det må siges at være at hit. Vi fik 7 nye 
medlemmer ved dette initiativ og alle glæder sig til udendørssæsonen, hvor de vil få mere træning og have 
bedre muligheder for at booke baner.  

I 2016 fik vi nyt logo, en flot og dynamisk hjemmeside - og via hjemmesiden kan alle se facebook opslag og 
dermed let følge med i klubbens aktiviteter. Vi har introduceret makkerbørsen, fået repareret 
boldmaskinen, renoveret minitennisbanerne i Højvangen, lagt nye lines i Dyrehaven og købt nye lines til 
Højvangen.  

I efteråret gennemførte vi en medlemsundersøgelse for alle seniorer, med det formål at alle kunne komme 
med input til fremtidens SLTK. Vi modtog 40 besvarelser og undersøgelsen viser generel meget høj 
tilfredshed og der er rigtig meget vi gør godt. Der er flere af de forslag til forbedringer og ønsker vi har fået 
til den kommende sæson, som vi vil arbejde videre med. Helt overordnet er holdningen, at det vi har gjort i 
2016 skal vi fortsætte med og det er jo helt i bestyrelsens ånd. Tak til alle der har svaret, kom endelig hvis I 
har noget på hjerte  - vi elsker feedback, især hvis den kommer direkte til en fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen har aftalt gennemsigtighed i regnskabet og vi har derfor kigget grundigt på dette. Det har 
resulteret i at vi bl.a. har fået en ny aftale med halfonden omkring brug af omklædningsrum og toiletter i de 
måneder vi anvender udendørsbanerne i Højvangen.  Siden år 2002 har SLTK betalt kr. 42.000 om året for 
dette. Bestyrelsen finder dette beløb for brug af faciliteterne dyrt, vi fik derfor forhandlet nedsættelse til kr. 
10.000 om året, gældende fra 1. januar 2017. 



 

Takket være en aktiv bestyrelse, et stærkt trænerteam og rigtig mange frivillige, har vi været synlige i 
nærmiljøet både fysisk og via facebook – 1000 tak til Mette Gilberg Kjær for de mange fantastisk flotte 
opslag.  Alt vores arbejde har medført nye relationer, som bliver til ambassadører der taler godt om 
klubben og anbefaler andre at spille tennis i SLTK.  

Helt konkret har vi fået 87 nye medlemmer, hvoraf halvdelen er under 25 år, det er rigtig stærkt.  Vi slutter 
2016 med et medlemstal på 244, heraf er 91 under 25 år, det er en rigtig fornuftig 
medlemssammensætning.  

Vores vigtigste opgave i 2017 er fastholdelse af alle medlemmer og proaktivt tiltrække nye så vi fortsat 
vækster. Derfor har bestyrelsen i november indgået en vækstaftale med Danmarks Idrætsforbund og Dansk 
Tennis Forbund om at gennemgå et 3 årigt udviklingsforløb med fokus på medlemsvækst, i tæt samarbejde 
med konsulenter fra begge forbund og klubbens bestyrelse.  

Udover fastholdelse af medlemmer, vækst og træning, vil 2017 også byde på en masse sjove og sociale 
arrangementer. Hvis du har idéer og/eller ønsker at afholde et arrangement, er du mere end velkommen til 
at tage fat i en fra bestyrelsen.  

Nåede vi i mål med de 4 fokuspunkter jeg nævnte i indledningen: Hvordan tiltrækker vi nye medlemmer? 
Hvordan får vi fat i flere børn og unge? Kan vi tilbyde træning til alle niveauer? Hvordan gør vi drop-in 
attraktivt? Ja vi gjorde og vi formåede samtidig at være ”en hyggelig klub med en god stemning, hvor der 
også er lagt vægt på det sociale”. ”En klub med en fantastisk ånd”. ”Som at være i ens egen stue”. ”Gode 
events og aktiviteter for alle klubbens medlemmer” De sidste 4 udsagn er direkte citeret fra 
medlemsundersøgelsen. 

En rigtig god og aktiv sæson - tak til bestyrelsen og alle der hjalp. Håber vi ses til standerhejsning og 
tennissportens dag lørdag d. 29. april.  

 

Bedste hilsner 

Kinni Foss 
Formand Skanderborg Tennisklub 
 


