Årsberetning
Skanderborg Lawn Tennis Klub
2013 / 2014.
Af formand: Rune Hofmann Larsen
Igen i 2013 har der været megen aktivitet i klubben lige fra slutningen af den gamle
tennissæson og den sæson vi er igang med (den gamle sluttede 31 marts 2013 og den
nuværende sæson kører fra 1. april 2013 til 31 marts 2014).
I optimismens navn havde vi håbet på en tidlig start på sæsonen i starten af april, men det tog
lidt tid for at få frosten af jorden. Men da tøvejret satte ind og banerne var tøet igennem, så var
vi igang. Lørdag d. 13 april gik 15 energiske unge og ældre i lag med Højvangen og det var en
både god og rar oplevelse med så mange! Allerede 3 dage efter, tirsdag d. 16 april, var det
Dyrehavens tur. Det hele blev næsten ordnet på en aften (!) af ca. 35 aktive fra klubben, der
arbejdede godt for sagen – og nød også vores grillarrangement – så det blev en hel lille fest 
Bane A og B kunne dog ikke gøres færdige, da de var for våde til den store tromle ...
Gennem april var der også stadig et par søndag ’drop in’ tennis, en omgang fitnesstennis med
instruktører fra DGI (åbent hus), 3 fredage med ’pizzatennis’ for ungdommen og desuden 2
omgange med åbent hus med trænere.
Vi skød udendørssæsonen officielt igang med standerhejsning søndag d. 21 april, med kaffe,
kage og tale. Så det lykkedes at få en tidlig start på året.
I løbet af året er vi kommet op på et medlemstal på 299, selvom vi var i maj måned før vi
passerede 200. Totalt er lidt over halvdelen over 25 år.

Der var endnu flere aktiviteter i udendørssæsonen i år, men til trods for dette har vi næsten
hele tiden kunne have 2 baner (ud af vores 7) ledige til reservationer. De fleste tider på dagen
er der selvfølgelig flere baner end 2 til rådighed til egen reservation. Her et lille overblik over
året udendørs i SLTK.
-

Træning for voksne: begyndere, lidt øvede og øvede

-

Træning for børn: begyndere, minitennis, lidt øvede/øvede, turneringsspillere

-

Fittnesstennis og Drop in

-

Tirsdagsdamerne (og søndagsherrerne, som blev droppet undervejs i sæsonen)

-

Specialtræning med Danmarksmestrene i herrersenior (tennis!)

-

Turnering/træning for ungdom, Østjyllands Tour, med DGI

-

Mixdoubleturnering

-

Klubturnering

-

SEB Cup, klubrunder (U10, U12 og U14)

-

Holdkampe: DGI hold, veteranhold, seniorhold, juniorhold

-

Turneringer: Klubturnering, DTF turneringer, JM U12

-

Åbent hus / Tennissportens Dag / Familiedag

-

Sommerskole for voksne (Uge 27 – fuldtegnet i år)

-

Sommerskole for børnene uge 27, Sommerskole uge 32

-

Træningslejr for turneringsbørn i uge 31

-

3 DTF turneringer (både for børn og voksne – gav indtægter på over 20.000 kr)

-

Champagnebrunch (en ren fest for klubben – gav indtægter på over 80.000 kr)

Generelt har der været succes hele vejen rundt, det eneste jeg savnede var at klubfesten også
vil kunne gennemføres – og så at der bliver fyldt ud på de ledige pladser i bestyrelsen, så vi er
lidt flere til at dele arbejdet. Men generelt er der stor hjælp og opbakning, hvilket aktiviteterne
jo også vidner om. Ca . 40 her deltaget i baneklargøring og ca. 70 i Champagnebrunch. Det er
flot!
Træningen for voksne i år har været velbesøgt og næsten fuldt booket. Det 2 trænere for
voksne motionister (fra begynder til meget øvet) har været Mick Salling og Thomas Patula.
Turneringsbørne har udendørs (det meste af tiden) haft Lasse i 2013 og for begynderne til
øvede børn, har haft vores ungdomstrænere. Der har forsat været ca. 25 meget aktive
turneringsbørn, men desværre ikke helt så mange nye, lidt øvede og øvede som sidste år
ønskede træning.
På turneringsområdet er vi også kommet godt i gang. Vi har haft 3 udendørs DTF turneringer,
som har bidraget godt til klubkassen! Vi fik endelig gang i klubturneringen, som hovedsaligt
blev afviklet på en weekend – med deltagelse af næsten 50 medlemmer.
Det hele blev styret med hård hånd og god mad af Dennis og Lau.
Træningslejrene gik fint – og specielt i år blev træningslejren for voksne fyldt i god tid 
Sommerskolerne for børn (uge 27 og 32) blev en social, sportslig og økonomisk succes.
Træningslejren i uge 31 for ungdomsturneringsspillere var i år fint arrangeret af Lasse og en
god succes!
Champagnebrunchen gik som forrige år godt, selvom en god sommer ikke lige var helt så god
under festivalen. Lørdag og søndag var der lidt regn, så for første gang var fredag bedre end
lørdag (målt på omsætning og overskud). Harding var den helt store arrangør af
Champagnebruncen – godt bakket op af Hans Damgaard og den øvrige bestyrelsen. Det
velforberedte arbejde gjort det muligt, at vi kunne få betjent mere end 1000 mennesker i løbet
af de 4 dage. Succesen var god på mange måder. Hjælperne fra klubben repræsenterede alle
grene af klubben, så både unge og deres forældre arbejdede sammen med de garvede
champagnebrunchhjælpere, der skabe hygge i alle kroge.
Holdkampene har som altid fyldt en del med DGI og veterankampe onsdag aften, seniorkampe
lørdag og juniorkampe søndag. Mange af dem er blevet vundet i år – dog var det i år
Jyllandsserien og serie 2 herrer (voksne) der gik ubesejrede gennem puljerne.
Jyllandsserieherrer skulle dog ud i 2 oprykningskampe efter de 7 sejre og der trak vores hold
det korteste strå. Årsagen er at 3. division nedlægges, så det blev et uheldigt år at kvalificere
sig til oprykning. Serie 2 tabte også første puljevinderkamp, men rykker trods det op i serie 1.
Der har også været andre faste aktiviteter. Som altid har der været Tirsdagsdamerne, med
ca. 30 deltagere. Søndagsherrerne startede også op igen i år – men lukkede ned efter svag
interesse i foråret. Tirsdagsdamerne har været i gang hver tirsdag 18.00 – 20.00 i Højvangen.
Økonomien i år for klubben har igen været god. Blandt andet fordi vi har nogle turneringer og
ikke mindst Champagnebrunchen. Pengene fra Champagnebrunchen bliver forsat sparet op,
da klubben i løbet af de kommende år kan stå foran større investeringer i forbindelse med
renovering af Dyrehaven og at vi får gjort mere ud af vores område i Højvangen (måske flere
baner ...?).

Banerne i år har igen været godt holdt af Jan Mortensen, men det bliver sidste år i denne
række. Jan Mortensen tager efter flere års STORT arbejde en velfortjent pause. Heldigvis ser
det ud til at der er et godt hold klar til at tage over. Om banerne i 2013 må jeg desuden nævne
at vi IKKE blev ramt af regnskyld og oversvømmelser – det var rart, for det har taget mange
timer at rydde op efter i de tidligere år.
Hvad har vi så gang i indendørs?
MU har holdt den flotte stil fra sidste år. Der er blevet arrangeret hyggelige turneringer og
søndags drop in kører fantastisk. Seniorafdelingen er også blevet mere aktive med både et
Jyllandsseriehold herrer og 2 serie 1 hold (hhv. Herrer og damer). Sidste år var der lidt mere
træning, men tilgengæld blev holdkampene droppet. Nu er holdkampene tilbage.
For ungdom har der været stor tilslutning blandt turneringsbørnene, men det har taget lidt
mere tid at få nok børn på breddeholdene, men efterhånden kører det godt både tirsdag og
torsdag. Minitennis er ikke kommet helt op på de store antal – men der er jo også rigtig mange
sportsgrene de små skal prøve ...
Vi har i denne vinter 5 DTF turneringer og de første 3 er afholdt. De er gået godt med stor
tilslutning. Turneringerne giver kun et lille overskud til klubben (ca. 1-2000 kr pr stk.), men er
med til at give god omsætning i tennishallen, så tennisfonden også kan få økonomien til at
hænge sammen. Ikke mindst har en del af vores egne turneringsspillere (ungdom) også været
i kamp på hjemmebane, hvilket jo også er et trygt sted at spille.
Det er særdeles vigtigt at vores klub forsat støtter op om børnetræningen og
weekendaktiviteterne, så der forsat er belægning og økonomisk grundlag for at vi forsat har en
tennishal i byen. For Skanderborg Tennisklub har Jens Aamand og Torben Christensen været
SLTK’s repræsentanter i Tennisfonden i år.
Alt i alt et godt og aktivt tennis år – og tak til alle der hjalp 
Mange Tennishilsner
Formand Skanderborg Tennisklub

Rune Hofmann Larsen

