










































































Specielt fra Skanderborg undersøgelsen

Nuværende medlemmer:

91 % dyrker andet sport end tennis.

Over 50% har ikke tennis som deres ”første” sport.

Vores sports konkurrenter i Skanderborg by er …
- Jogging, Badminton, styrketræning, cykling, 

golf.

60% af vores medlemmer er 
funktionær/tjenestemænd. 

15% er pensionister.

Mener man får meget for pengene i klubben,  

Mange både nuværende og tidligere 
medlemmer synes tennis er svært og vil 
gerne have lettere måder at lære på. 

Tidligere medlemmer:

Vi taber vores medlemmer til …
Jogging, badminton og cykling. Ikke golf.

80% af tidligere medlemmer kunne finde på at 
melde sig ind igen. 

70% deltog aldrig i de sociale arrangementer i SLTK. 
(mod 50% af medlemmerne)

77% spillede altid med samme makker.

80% tog altid hurtigt hjem efter spil.

Man melder sig ikke ud fordi det er for dyrt.

42% mener ikke at klubben var god til at tage imod 
nye medlemmer. 42% var neutrale i 
spørgsmålet. 7% synes klubben var god.



Et par forslag fra sidelinjen…

• Måske skulle man overveje at ”tvinge” nye medlemmer til træning. Evt. indføre 
tennis-kørekort (prøve og fest)

• Tonser-tennis. 2 x to timer ugentligt træning med musik og fuld aktivitet. 
Opvarmning i skoven (fitness-alternativ).

• Andre små klubber i klubben.
• Hænge plakater op på uddannelsesinstitutionerne.
• Reklamere med 2-mandshold for helt nye spillere, som kan møde andre hold i 

klubben og/eller i naboklubberne.
• Gøre mere ud af makkerbørs.
• Få trænings-motionisten til at få større tilhørsforhold til klubben. Fokus på 

udvikling af eget spil.
• Min. et træningstilbud målrettet til alle tennistyper.
• Flere turneringsaktiviteter til motionister. Interne turneringer.
• Fleksible turnerings-strukturer. 
• Hold kommunikationen høj.
• Deltag i JTU’s jubilæums pris: Årets Udviklingsklub. Vind 10.000 til aktiviteter.



Hvor kan man finde mere?

• Bestyrelsen modtager SLTK’s egne tal fra IDAN snarest.

• Interesserede kan læse rapporten på www.dtftennis.dk

• Der vil kommer en del artikler i Tennisavisen.

• Der vil senere i JTU-regi komme en workshop, hvor man vil  
tale om rapportens muligheder.

• Derudover vil man sikkert diskutere rapportens indhold på 
de lokale klubsamarbejdsmøder som Skanderborg er faste 
deltagere i.

http://www.dtftennis.dk/

