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Tennisåret 2010

Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. 
For første gang i mange år steg vores medlemstal, ikke eksplosivt. Men langsom 
kontrolleret er også bedre en noget, der går for stærkt.
Over de seneste 2 sæsoner har vi fået etableret en fantastisk stemning i Dyrehaven. 
Tirsdag og Torsdag er der gang i den fra kl. 16.00 og frem til lukketid. Først med de yngste 
spillere, så kommer de lidt ældre, og så de ældste. Den sidste gruppe slutter så af med at 
træne med vores seniorspillere.
Træningsmæssigt synes jeg derfor vi har fået en rigtig god sammenhængskraft i klubben.
Vi har også haft mange tilbud til vores motionister. Og flere motionister, bl.a. mig selv, 
deltager aktivt i JTUs turneringsprogram.
Jeg synes det er positivt hvis flere får lyst til at spille turneringer, og få tennis-inspiration fra 
andre klubber.
SLTK er godt repræsenteret i JTU. Vi har 2 medlemmer i JTUs bestyrelse. Vores 
samarbejde med JTU er rigtig godt. Og vi vil meget gerne være endnu mere med til at 
præge hvad der skal ske med jysk tennis.
Vores klubhus og anlæg er gode. Mange andre klubber kigger med misundelse på vores 
forhold. 
Der er heldigvis også en rigtig god energi blandt jer medlemmer til at hjælpe med at få ting 
til at ske. Senest var en lille gruppe medlemmer, meget aktive i at få “trimmet” vores 
klubhus i Dyrehaven.

God positiv energi er noget der gør en formand for klubben glad :-)

Medlemsoversigt:
Vi har i 2010 haft en medlemsfremgang fra 294 til 323 i alt. 
Fremgangen skyldes stor tilgang af ungdomsspillere.
Antallet af unge under 18 år var sidste år 99 mod 124 på nuværende tidspunkt.
Fordelingen af klubbensmedlemmer fremgår af denne tabel:

Medlemsfordeling

Kategori K M Alle Under 
18

U8 4 5 9 9

U10 19 11 30 30

U12 12 20 32 32

U14 18 9 27 27

U16 6 14 20 20

U18 2 4 6 6

senior 64 135 199

Alle 125 198 323 124
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Klubbens tilbud til medlemmerne i 2010
Vores træningstilbud til alle kategorier har været gode i 2010. Vores ungdomsafdelings 
vækst kan skyldes at vi har haft mange træningstilbud, specielt til de mindste.
Men også seniorer har haft god mulighed for at modtage begynder og fortsættertræning.
Veteranerne har afholdt særskilt træning, dog kun som “selv-træning”.
Også seniorerne har gennemført træning.

Vi har afholdt 5 familiedage i løbet af 2010. De var alle en stor succes. Banerne i 
Dyrehaven blev disse dage, fyldt med glade børn og voksne.

Drop-in arrangementerne har også været en succes i 2010.

Økonomi og budget
I 2010 har vi ændret regnskabsåret til at følge kalenderåret. Regnskabet er derfor afsluttet 
pr. 31. december.
Overordnet set går det godt. Vi har en fin økonomi, der giver os mulighed for en række 
forbedringer, til gavn for alle klubbens medlemmer. 
Bl.a. har vi planlagt at ombygge køkkenet i Dyrehaven og bl.a. installere en 
opvaskemaskine.

Vores faciliteter og baner vil være i topform når vi starter på udendørssæsonen.

Champagnebrunch
I 2010 satte champagnebrunchen igen rekord for omsætning og indtjening til klubben. I 
økonomisk sammenhæng betyder dette rigtig meget for vores økonomi.
Pengene fra brunchen har betydet at vi har haft pengene til at få malet og istandsat 
klubhuset udvendig. Og efter planen gør vi det indvendig, bl.a. med helt nyt køkken inden 
banerne åbnes udenfor. Der er også afsat penge til en boldmaskine til højvangen.

Så når festivallen starter, skal vi igen have propperne til at springe i dyrehaven. Vores 
tidligere champagne team har, efter deres fantastiske indsats, valgt at stoppe.
Bestyrelsen har dog en ny model og plan for dette på vej.
Der kan ikke være champagnebrunch uden en stor indsats fra medlemmerne. Det vil I 
komme til at høre mere om.

SLTK som helårsklub
I bestyrelsen betragter vi SLTK some en helårsklub, med en udendørssæson og en 
indendørssæson. 
I 2010/11 har vi derfor også lejet hallen, til videre udlån til klubbens medlemmer. 
Der har været fredags-åbent, søndags-åbent, begyndertræning, fortsættertræning m.m.
På den måde håber vi mange har fået lyst til at benytte hallens faciliteter, også ved selv at 
leje sig ind. 
Klubbens medlemmer har på denne måde en metode til at vedligholde tennisformen.

Skanderborg, februar 2011

Side 3 af 7



Klub-undersøgelse 2010
Vi gennemførte i 2010 en spørgeskema undersøgelse af medlemmernes holdning til 
forskellige forhold i klubben.
Ca. en trediedel af medlemmerne besvarede undersøgelsen. Generelt var der stor 
tilfredshed om de fleste forhold. Eneste punkt hvor der var negative bemærkninger var 
omkring bookning af baner hverdage omkring kl. 18.00.

Nedenfor nogle af undersøgelsens resultater:

Klub undersøgelsen vil blive gennemgået på generalforsamlingen.
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Tennis-resultaterne i 2010
2010 bød desværre ikke på fremgang for nogen af vores hold. Vores senior-hold må igen 
tage en tur i  bunden af Jyllandsserien.
Eneste hold der har klaret sig godt er vores mini-veteran hold.
De sportslige resultater i vores ungdomsrækker er heller ikke noget at prale af. 
Godt nok havde vi 2 U14 spillere i JM-Indendørs finalerne. Men det er også de eneste 
lyspunkter.
Vejen frem til bedre tennis går gennem ungdommen. Hvis vi har en stor gruppe af 
ungdomsspillere vil de naturligt kunne komme til at fungere som rekrutteringskanal for 
vores senior-hold.
Ungdomsafdelingen har skabt rigtig mange U10, 12 og 14 spillere. Tidligere stoppede 
mange lige før de blev U14 spiller. Den tendens har vi fået vendt.
Derfor mener vi at have spirerne til kommende succes i senior rækkerne.

Vision for en højere tennis kvalitet i SLTK

Jeg kunne godt tænke mig at vi fik god tennis at se på i Skanderborg.

Hanne Skak, som ligger i top 5  i Danmark blandt kvindelige seniorer, er 24 år og har lært 
at spille tennis i SLTK. 

SLTK kan altså skabe stjerne spillere. Nu har KB så glæde af Hanne, da hun skulle 
studere i København. Men måske kommer Hanne tilbage en  dag, og spiller seniortennis 
for SLTK?

Min vision er at få skabt flere af Hannes kaliber. Det tror jeg på vi kan hvis vi vil.
Men det kræver en stor indsats af  vores ungdomsafdeling, vores U10-12-14-16-18 
spillere, og deres forældre.

Målet kunne være i løbet af 2-3 år at have 8 U16 spillere på eliteniveau.
Og bagved dette at have en pipeline på 12 U14 spiller og 18 U12 spillere. 

Det kan kun gøres ved at løfte kvaliteten af vores træning for ungdomsspillerne.
Planen kunne være at benytte vores gode faciliteter i Højvangen til elite-træning, og 
engagerer en dygtig ungdomstræner, der selv har erfaringer med tennis på et højt niveau.
Det vil også kræve masser af hårdt arbejde fra energiske forældre, for at det skal lykkes.

Elite-træning skal måske ikke være for alle, men en mulighed for de ungdomsspillere, der 
virkelig brænder tennis.
Så hvis man på grundtræningen, som jo skal køre som det plejer, opdager at tennis det 
bare er sagen. Ja, så skal man snakke med trænerne om hvordan man bliver optaget på 
Skanderborg Elite Tennis.

For at blive optaget kan der være en række krav:
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* Spil meget, gerne hver dag.
* Deltag i flest mulige turneringer. JM er obligatorisk.
* Spil med forældrene, en eller begge af disse skal være derfor være medlem.
* Krav til juniorspiller og forældre om deltagelse i fælles SLKT aktiviteter. F.eks. 

Champagnebrunch.

Jeg har indledt en snak med tennisklubberne i Ry og Hørning, for at få udvidet U14, U16 
og U18 netværket. Herved bliver den kritiske masse af elitespillere i disse kategorier øget.
Spillere fra Ry og Hørning skal naturligvis have et specielt medlemskab af SLTK, således 
at de kan spille med SLTK spillere.

Det praktiske arbejde med at gennemføre denne vision, vil være vores interesserede 
ungdomsspillere, deres forældre og vores ungdomsafdeling.

Jeg håber mange synes om ideen og vil kæmpe for den. Det vil jeg.

Klubber i klubben
Som formand, vil vi meget gerne støtte de grupperinger, der opstår i klubben.
Vi har en stor “dame/pige-tennis-gruppe” der spiller i Højvangen hver tirsdag. Vi har et 
senior-hold, og et DGI-hold.
Disse klubber i klubben er gode for sammenhængskraften i klubben. 
Tennis er en individuel sport, og som JTUs undersøgelse sidste år viste, er klubber-i-
klubben absolut med til at skabe sammenhæng og integritet i klubben.

Hvis nogen får en god ide til en eller anden form for nyt hold, er vi meget positive overfor 
at prøve det af.
Hvad med et “efterløns-hold”?

Vi vil kunne lave “system-bookninger” til disse klubber i klubben. 
Det er naturligvis noget der skal indpasses i vores øvrige aktiviteter, men kom med ideen, 
så snakker vi om det.

www.sltk.dk
Vi har nu i en årrække haft et godt web-baseret klubsystem. Bygget fra bunden af en af 
vores egne medlemmer: Knud Knudsen. Knud har filet og skruet på systemet, så det kan 
mange rigtig fine ting.

I dag kan der købes færdige klubsystemer, med mange indbyggede funktioner. F.eks. 
kontingent betaling med Dankort. Disse systemer får hele tiden udviklet nye funktioner til 
gavn for mange.
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Bestyrelsen og Knud Knudsen har i 2010 undersøgt nogle af disse standard systemer, og 
valgt at arbejde videre med et system, der hedder: KLUBMODUL.
JTU indgik sidste i 2010 et samarbejde med klubmodul, så tennisklubber kan købe 
systemet til en favorabel pris.

På vores seneste bestyrelsesmøde besluttede vi at købe KLUBMODUL og er gået igang 
med at sætte systemet op.
Vi vil gerne have det nye system klar til sæson-start. 
Om dette emne vil I snart høre meget mere fra vores WEB-udvalg.

Tak for et godt tennis år 2010

Afslutningvis vil jeg gerne sige tak til alle Jer, der har arbejdet hårdt for SLTK.

Uanset om det drejer sig om det administrative, hjælp med at få banerne åbnet/lukket, 
hjælp til vedligehold af banerne, hjælp til at træne eller deltaget i champagnebrunch.
Jeres indsats har været uundværlig.

Mange tak til Jer alle.

Med mange tennishilsener

Torben Christensen
Formand SLTK

Skanderborg, februar 2011

Side 7 af 7


