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Bestyrelsens beretning for året 2021-22 

 

Skanderborg Lawn Tennis Klub (SLTK) er en veletableret klub, som den 30. juni 2022 kan 
fejre 120 års fødselsdag. Gode ideer til fødselsdagsfejring modtages. 

Vi ønsker at være ”en klub for alle”, og vi vægter, at nye medlemmer skal føle sig velkomne 
i klubben, og det er rigtig mange medlemmer opmærksomme på. 

SLTK sluttede året med 330 medlemmer. Vi haft en medlemsfremgang på 35 % fra 2019 til 

og med 2021.  Vi er især meget tilfredse med en stigning på 30 medlemmer i kategorien 

børn og unge siden 2019.  Vores fordelagtige familiemedlemsskab har betydning for nye 

medlemmer i denne aldersgruppe.  

I aldersgruppen 4-18 år har vi 132 medlemmer.  

I aldersgruppen 19-39 år har vi 27 medlemmer. 

I aldersgruppen 40-59 år har vi 89 medlemmer.  

I aldersgruppen 60-80 år har vi 82 medlemmer. 

 

Baneanlægget i Dyrehaven og anlægget i Højvangen 

Anlægget i Dyrehaven passes på glimrende vis af Harding Aabrik, Kristian Jepsen, Kim 

Stouenberg og Kim Thomsen. 

I Højvangen klares pasning af anlæg og banevedligeholdelse ligeledes på glimrende vis af Ib 

Kirkegaard og Kurt Jensen.  

Stor tak til banemændene for jeres indsats for SLTK. 

Klubhuset passes af Kristian Jepsen og undertegnede. 

Mange medlemmer deltog i forårsklargøringen på begge anlæg, og når det bliver gjort 

grundigt, er det rimelig overkommeligt at vedligeholde banerne.  

I august måned blev klubhuset i Dyrehaven malet af bl.a. spillere på fredags-mixholdet. Stor 

tak til alle der deltog for jeres store indsats. Dejligt at vi er en klub, der løfter i flok. 

I Dyrehaven bliver der etableret ny kodelås, så vi undgår besvær med nøgler. 

I Højvangen er der blevet beplantet rundt om terrassen. I marts måned beskæres buskads. 
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Generelt om træning:  

Klubbens trænere har i 2021 været: Jan Christoffer Hofmann Larsen, Shaig Ghorwal, Rune 
Hofmann Larsen og Cecilie Hofmann Larsen, som stopper som træner i den kommende 
sæson. Desuden har vi en håndfuld hjælpetrænere. 

I 2022 får Jan ansvar for planlægning af børne- og ungetræning og for årets sommerskole i 

uge 26. 

Shaiq får ansvar for planlægning af voksnes træning. 

Både Jan og Shaiq vil være trænere for børn, unge og voksne. 

Der vil være sidemandsoplæring af de unge hjælpetrænere, og vi vægter at have 

veluddannede trænere, og vi gør, hvad vi kan for at holde på klubbens trænere. 

I 2021 havde vi en del unge og en enkelt seniorspiller på træneruddannelse modul K1 og K2. 

 

Træningstilbud: 

Sommer-Tennisskole for børn havde i 2021, 42 deltagere.  

Vi tilbyder de kommunale skolers idrætshold, at de kan bruge banerne gratis, ligesom vi 

stiller ketchere og bolde til rådighed. 

I den kommende sæson fortsætter vi samme træningstilbud som i 2021. 

Sommerskole for børn bliver i uge 26. Som noget nyt vil der være særlig træningstilbud 

rettet mod ambitiøse børn og unge, det bliver søndag og mandag eftermiddage og 2 timer 

pr. gang. 

Tennis-camp for voksne i uge 26 i Dyrehaven med bl.a. trænere fra Århus 1900. 

Det vil være dejligt, om en forælder vil gå ind i bestyrelsen og engagere sig i 

børnetræningen. 

Vi påtænker at flytte mere træning til weekender for at frigive banetid til øvrige 

medlemmer. 
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Motionsudvalget: 

Motionsudvalget, som består af Annette Fausing, Sys Møller, Anne Dorte Johansen og 

Karen Domino har haft gang i en række aktiviteter i både sommer- og vintersæson, og der 

har været pænt booket til alle aktiviteter. Blandt sommeraktiviteterne kan nævnes 

• Drop-in på onsdage med fællesspisning efter endt spil én gang om måneden. Måske 
det koncept skal nytænkes. 

• Fredagsmix med spilleplan og kaffekasse.   

• Søndagstennis oprettet som event, åbent for alle med efterfølgende 
formiddagskaffe. 

• Hyggeturnering den 9.10. 
 

I vintersæsonen har vi tilbudt søndagstennis og fredagstennis, men desværre har især 

søndagstennis ikke haft så stor tilslutning som håbet.  

Under motionsudvalget er der en række faste hold, der er åbne for alle medlemmer. På 

klubbens hjemmeside fremgår det, hvem man skal henvende sig til for at deltage.  

Vi har en vækstaftale DGI og JTU, der sætter fokus på styrkelse af familietennis og indsats i 

forhold udvikling af tilbud til kvinder. 

SLTK har afholdt to familiearrangementer, som blev organiseret af Line Teng Andersen, og 

som var godt besøgt 

 

Turneringsudvalget: 

Der har været relativt stille i ”turneringsudvalget”.  Der er ikke et udvalg, hvorfor Shaiq 
Ghorval er alene om at løse denne opgave. Afholdelse af arrangementer omkring 
turneringsaktiviteter har været faldende. Følgende har været afviklet og været en succes:    

• Deltagelse i DGI holdkampe (herre-og damerække) 

• Justice League (senior interne holdkampe i klubben) 

Det er Shaiqs målsætning, at der til den kommende udendørs- og indendørssæson vil blive 
taget initiativ til flere aktiviteter i turneringsudvalget. 

Målsætningen inkluderer:   

• Afvikling af DTF-turneringer for juniorer og seniorer  
• Afvikling af klubmesterskaber i single og double (flere rækker) 
• SLTK stiller nogle baner til rådighed ifm afvikling af JM 
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Tenniscenterfonden: 

Planerne om etablering af hal med 3 indendørs padel-tennisbaner har måttet opgives. Det 

lykkedes ellers efter måneders bestræbelser at opnå tilladelse fra Skanderborg kommune til 

at bygge en ny hal i tilknytning til den eksisterende.  

Imidlertid viste det sig umuligt at opnå tilsagn om finansiering. 

Pt. arbejdes der på udvidelse af den nuværende hal med yderligere en bane, opførelse af en 

gang, hvorfra der bliver adgang til de enkelte baner og etablering af ekstra badefaciliteter. 

Udfordringen er, at finansieringsinstitutterne ikke værdisætter den ellers gældfrie hal 

særligt højt. Årsagen hertil er, at den ligger på lejet grund og ikke kan udnyttes 

kommercielt. Den eneste mulighed for udvidelse af hallen med endnu en bane er 

formentlig ved at få en kommunegaranti for låneoptagelse. 

SLTK har i 2021 deltaget i arbejdsgruppen vedr. udvikling af Skanderborg Fælled. Der er 

stort behov for at skabe fælles rammer omkring udvikling af sport på Fælleden, og der er 

udarbejdet en langsigtet plan for udvikling af området. I første omgang er det besluttet at 

anlægge et nyt trailcenter på Skanderborg Fælled, samt ny kunstgræsbane. Den 6. maj vil 

der blive afholdt en "foreningernes dag", hvor det vil være muligt at få præsenteret 

planerne for Fælleden og møde alle foreninger og deres aktiviteter, ligesom vi skal 

præsentere tennis og padeltennis og tilbyde forskellige aktiviteter. 

 

Udendørs padeltennisbane i Højvangen: 

Vi har her i februar fået alle kommunale godkendelser i hus. Det har været kompliceret, da 

byggetilladelsen indebar dispensation fra lokalplan og fra skovbyggelinje. Desuden en VVM 

(Vurdering af Virkning på Miljøet) og tilladelse til etablering af lysmaster. Lokalplanens 

bestemmelse om minimal vandnedsivning i området, og drænrørsføring til brønd har øget 

omkostninger til ekstra dræn og mere gravearbejde. 

På grund af ovennævnte og på grund af prisstigninger på råvarer m.m. er selve etablering af 

padeltennisbanen blevet 90.000 kroner dyrere end det oprindelige tilbud. Til gengæld har vi 

fået endnu et tilskud denne gang fra Idrætsrådet/Skanderborg Kommune på 75.000 kr. 

Vi har således fået et samlet tilskud på 150.000 kr. fra Skanderborg Kommune til etablering 

af banen. Vi venter på svar fra ansøgning til DGI’s pulje, hvor vi har søgt om 30.000 kr. 
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Endelig har det vist sig nødvendigt og flytte noget af jordvolden og fælde nogle træer også 

af hensyn til vedligeholdelse af banen. Kommunen udfører dette arbejde for os for ca. 

30.000 kr. 

 

Elarbejde i Højvangen: 

Bestyrelsen har derudover besluttet at etablere lys på gangsti fra hal ned til anlæggene. 

Samtidig nedlægges elrør, så der er forberedt mulighed for etablering af lys på de to 

grusbaner. 

Det samlede elarbejder indebærer: 

• Ledningsføring fra eksisterende eltavle til padelbane 

• Ekstra rør til grusbaner 

• Servicestik  

• 5 lamper på gangsti 

• Kabelføring  

• Gravearbejde fra eltavle i hallen til banerne 
 

Elarbejde inclusive gravearbejde beløber sig til 60.250 kr.  

 

Helårsbane med placering ved Skanderborg Park Hotel, Skovsvinget 10: 

Dispensation for skovbyggelinjen og lysmaster blev ikke påklaget. Vi forventer at få 

byggetilladelse om ca. 14 dage, hvorefter vi går i gang med renovering af banen i 

samarbejde med Skanderborg Park Hotel. 

 

Afslutning på beretningen med tak til alle frivillige: 

Uden stor frivillig indsats kan vi ikke drive klubben, sådan som vi gerne vil det. 

Derfor en meget stor tak til alle, der har ydet en indsats for fællesskabet i det forløbne år og 

bidraget med såvel arbejdsindsats som godt humør. Det betyder så meget for os alle, at I 

bakker op og gør en indsats. 

Også en stor tak til Cecilie, der forlader bestyrelsen – i hvert fald i denne omgang. Tak for 

din indsats såvel i bestyrelsen som i træningsarbejdet på banerne. God vind fremover – og 

på gensyn. 

Ligeledes en stor tak til Kurt Jensen der grundet fysiske skavanker stopper efter flere år som 

trofast banemand i Højvangen.  
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På Bestyrelsens vegne 

Karen Domino  


