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Tennisåret 2011

Tennisåret 2011 blev igen et godt år for SLTK.

Vores medlemstal er igen steget. Og specielt ser vi fortsat en god tilvækst af nye 
ungdomsspillere.

I 2011 har vi øget kvaliteten af vores ungdomstræning væsentligt. Til alle træningspass er 
der voksne tilstede, og vi har tilknytter hjælpetrænere så antallet at deltagere pr. træner er 
faldet.

Vi har haft tilknyttet nogle meget dygtige eksterne trænere bl.a.  Esben og Søren Hess 
Olesen, som begge ligger i top 10 i Danmark.
De har bidraget med at træne vores dygtigste unger, men de stod også for vores berømte 
sommerskole. Vi tror det er vigtigt at vores eksterne trænere ikke kun er dygtige tekniske 
trænere, men også selv er dygtige aktive spillere. 

I 2011 gennemførte vi også flere kategori turneringer i DTF regi. Bl.a. Skanderborg Open 
hvor U12 og U14 børn fra hele landet deltog. Arrangementet var en stor succes. Også 
økonomisk. Idet indtægter fra deltagergebyrer, salg af forplejning og sponsorater beløb sig 
til mere end 15.000 kr.
Den form for aktivitet skal vi have mere af. Det giver vores egne spillere mulighed for at 
spille med nogle af deres jævnaldrene fra andre klubber, det giver et udstillingsvindue for 
god tennis. Og så bidrager det positivt til klubbens økonomi.

Også indendørs har vi haft flere gode arrangementer for vores ungdomsspillere og 
motionister.

Udendørs gennemførte vi begyndertræning og fortsættertræning for motionister. Det var 
godt at se der var stor tilslutning til begge dele.
Som noget nyt forsøgte vi os med en tennisskole for voksne i juni måned. 4 dage i træk 
var der træning fra kl. 17.00 - 21.00 for de 16 deltagere. Dygtige trænere hjalp alle med at 
blive endnu bedre. Og det hele blev afsluttet med en hyggelig grill aften.
Det var en stor succes, som jeg er sikker på vi gentager i år.

I 2011 indførte vi også nyt WEB system. Det var et stort arbejde at gennemføre, men det 
lykkedes at nå på plads inden udendørssæsonen gik igang. En af de væsentligste årsager 
til at indføre dette system er at alle processer omkring tilmeldinger bliver automatiseret, og 
sker direkte med betaling via dankort. Det har lettet mange ting for os der har med 
administration af klubben at gøre. Systemet er ikke perfekt. Det arbejder vi på det skal 
bliver, men jeg tror efterhånden at alle har fundet ud af at bruge det nu.

En ting vi ikke har været så gode til i 2011 er at budgettere. Vi har brugt flere penge end vi 
har tjent, men det vil vi gennemgå senere. Jeg vil dog hævde at vi har brugt pengene på 
noget der godt for alle og noget der har med Tennis at gøre. Det har også gjort at vi i 2012 
sætter langt mere fokus på budgettering og brugerbetaling. Så deltager man i en træning 
eller en turnering, vil der blive fastsat et gebyr for at deltage. Så det er dem der bruger det 
der betaler.

Alt i alt synes jeg 2011 har været et super år. Tak til alle Jer der har bidraget.
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Medlemsoversigt:
Vi har i 2011 haft en medlemsfremgang fra 323 til 336 i alt. 
Fremgangen skyldes øget antal ungdomsspillere. Antallet af senior spillere er status quo.

Medlemsfordeling

Kategori K M Alle Under 
18

U8 9 16 25 25

U10 14 21 35 35

U12 25 17 42 42

U14 15 8 23 23

U16 5 7 12 12

U18 3 4 7 7

senior 56 136 192

Alle 127 209 336 144

Ændringen i forhold til  sidste år ser således ud:

Ændring i 2011

Kategori K M Alle

U8 5 11 16

U10 -5 10 5

U12 13 -3 10

U14 -3 -1 -4

U16 -1 -7 -8

U18 1 0 1

senior -8 1 -7

Alle 2 11 13

Som det tydeligt fremgår har vi haft vækst hos de små, men desværre falder antallet af 
U14 og U16 spillere.
Det er problem hvis  vi ønsker at bemande vores seniorhold med spillere af egen avl.
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Økonomi og budget
I 2011 har vi igen et fuldt 12 måneders regnskabsår. I det vi i 2011 for første gang omlagde 
til at køre 1. januar til 31. december.
Vi kommer desværre ud med et underskud. Men jeg mener vi har gode forklaringer på 
hvad der er gået galt.  Dels har vi haft problemer med periodiseringen i forhold til sidste år, 
dels har vi  ikke været gode nok til at fastsætte de rigtige satser for brugerbetaling  endelig  
er flere af vores indtægtskilder blevet mindre end forventet og sidst men ikke mindst har vi 
investeret i nye faciliteter, som f.eks. nyt køkken i Dyrehaven.

Champagnebrunch
I 2011 afviklede vi endnu engang Champagnebrunch. Mange af medlemmerne bidrog med 
en god arbejdsindsats. Vi havde investeret i nyt telt og udstyr til at kunne betjene flere 
gæster. Men antallet af gæster blev lidt mindre end året før. Om det skyldes at vejret var 
dårligere eller om nogle af de store teltpladser var flyttet længere ud, ved vi ikke. Men 
begge dele har formentlig bidraget. Og selvom vi faktisk omsatte mere pr. gæst så vi fik en 
højere bruttoindtjening end 2010, så var nettoindtægten mindre pga. investeringer. Vi 
forventer at dette vil komme os til gode fremover, idet vi ikke forventer yderligere 
investeringer i udstyr.

Klubber i klubben
Igen i 2011 var klubberne-i-klubben noget af det som har drevet vores klub. Specielt vil jeg 
fremhæve vores motionist piger i Højvangen og vores DGI hold. Men også vores 2 
Veteran motionisthold har gjort det godt.

Hvis nogen har en god ide til en ny klub-klubben, så er vi meget positive for at støtte dette. 
Så det bare med at fremkomme med ideerne.

Tak for et godt tennis år 2011
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
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