Årsberetning SLTK 2017

Endnu et år er gået og når vi kigger tilbage på sæson 2017, var det rent vejrmæssigt en blandet fornøjelse.
Det hele startede ganske godt, for allerede søndag d. 2. april var Højvangen klar til spil og 13. april, lige
inden påske, meldte vi Dyrehaven klar til bookning. En stor tak til banemænd og alle andre frivillige der har
knoklet med at få banerne klar, det er vidst sæsonrekord med så tidlig en baneåbning.
Standerhejsning og tennissportens dag blev markeret lørdag d. 29. april kl. 14. Der var liv i Dyrehaven,
opvisningskamp med 2. divisions spillerne, trænerteamet blev præsenteret, salg af bolde og god forplejning
med pølser, øl og vand.
En kølig aften i april holdt Lotte Gundtoft trænerkursus for vores dygtige trænere. Både de der træner børn,
juniorer, seniorer og begyndere fik gode øvelser i rygsækken og inspiration til hvad en god træningstime
skal indeholde.
Der var træning for børn 2 gange om ugen i hhv. Højvangen og Dyrehaven og stor tilmelding til alle hold. Vi
tilbød træning til motionister og de helt unge seniorer og derudover har vi flere grupper med en tovholder,
de såkaldte bobler, som har faste banetider til træning. Disse bobler er utrolig vigtige for klubben, da de
sikrer nye spillere bliver inkluderet og skaber relationer på tværs af alder og niveau.

Begynderintro startede d. 3. maj og nøjagtig ligesom sidste år, blev holdet hurtigt udsolgt. For første gang
måtte vi sige nej til et par nye spillere, da vi hverken havde mere træner- eller banekapacitet. Det meget
fordelagtige tilbud, hvor man for 200 kr. får 12 timers træning samt en ketsjer, var der 18 personer der
takkede ja til. Det er andet år vi har det tilbud og med 17 nye medlemmer, udelukkende via dette tiltag, må
det siges at være en succes. Vi har flere på venteliste til begynderintro i 2018 så en stor tak til trænerne, for
en formidabel indsats.
Igen i år har drop-in været fint besøgt, tak for jeres engagement og mange hyggelige timer. Derudover har
motionistudvalget afholdt mixturnering og hyggeturnering med Ry Tennisklub. De faste aktiviteter som
tirsdagsdamerne og formiddagsherrerne kører fint og der er god opbakning til begge dele.
Onsdag før sommerferien havde vi besøg af InSport i Dyrehaven. Udover der blev solgt ketsjere,sko og tøj
til klubpris, var der også ølsmagning fra Virklund Bryghus. Det var på alle måder en rigtig hyggelig klubaften.

Sommerskoler for voksne uge 26 og børn uge 30 er altid et hit. Vi har fået rigtig gode evalueringer på både
trænere og konceptet. En stor tak til Mikkel Kruse, Niels Serve og Nadia Olsen, der brugte en uge af
sommerferien på at træne børn og juniorer– også tak til Brian Kruse og Mette Kjær, der sørgede for
forplejning og Mark Jeppesen der sponsorerede frugt fra Føtex.

Den sidste uge af sommerferien bød traditionen tro på Champagnebrunch. Skoven emmer af liv og det
samme gør Dyrehaven, her er en helt særlig stemning. Takket være en masse frivillige børn og voksne, har
vi endnu engang leveret et flot overskud på kr. 82.000 til klubben. En særlig tak til Karen Domino som er
tovholder på denne store opgave.
Vi har arrangeret fitnesstennis en del gange i løbet af sommeren og flere og flere får øjnene op for at det er
både sjovt og giver god kondition. God kondition var der behov for til årets klubmesterskab, hvor flere af
kampene varede i mange timer. Drabelige maraton dyster, solskin og god stemning resulterede i at der blev
spillet finaler søndag – en stor tak til Dennis og Lau fordi I bruger en hel weekend i Dyrehaven.

Alle klubbens spillere har mulighed for at spille kampe og tilmelde sig turneringer i forskellige regi. I år har
47 medlemmer, i alderen 14 til 63 år, deltaget i en eller anden form for turnering. Vores helt unge mænd
der spiller 2. division, slutter sæsonen midt i puljen og forbliver i 2. division i 2018. Jyllandsserie herrerne fik
en hård pulje, vi håber de får lov at fortsætte i samme række. Serie 3 herrer blev puljevinder – tillykke til
holdkaptajn Kasper Stefanek og holdet. På damesiden slutter 1. holdet midt i puljen og fortsætter dermed i
Jyllandsserien. De unge serie 1 damer forbliver også i serie 1. Dette er blot nogle af resultaterne, vi har også
haft 3 hold med i hhv. motionist og konkurrencerækker, i den fleksible holdturnering i JTU, et DGI hold og
ikke at forglemme – vores veteranhold. Veteranerne endte midt i puljen og efter de fik tæsk af Odder, var
det er yderst motiveret hold der satte kurs mod Odder, for at spille den traditionsrige Pokalkamp. Den
smukkeste sommeraften i august vandt SLTK 4-3 og dermed er pokalen på sin rette plads i klubhuset.

Indendørssæsonen byder på søndagstennis, fitnesstennis og forskellige doubleturneringer, så hold øje med
opslag i hallen, hjemmeside og facebook løbende. Vi har træning for børn og juniorer inde om onsdagen og
sluttede 2017 af med den efterhånden traditionsrige JuleSkum Turnering for børn og voksne. Børnene
kæmper med og mod de voksne og i alt 22 deltog og havde et par hyggelige timer i hallen mellem jul og
nytår.

Udover de mange aktiviteter vi har haft i 2017, har bestyrelsen haft stor fokus på banernes tilstand, især i
Dyrehaven. Der har været afholdt rigtig mange møder med kommunen vedr. vedligeholdelse, dræning,
oversvømmelser mv. De af jer der har læst bestyrelsens strategi, kan se at vi har stor fokus på baner og I får
kendskab til de konkrete tiltag, når strategien præsenteres. Strategiarbejdet har været vendt til hvert
eneste bestyrelsesmøde og vi glæder os rigtig meget til høre jeres mening og få en god dialog om vores
arbejde. Vi har fulgt økonomien tæt og er meget stolte af årets resultat, som Lau glæder sig til at
præsentere. Vi har også arbejdet med sponsorer og hvis vi kan kanalisere flere kræfter til dette arbejde, er
der virkelig mulighed for økonomiske tilskud. Alle vores sponsorer fremgår af hjemmesiden, en stor tak til
dem, vi håber der kommer flere til.

DGI uddeler hvert år en Award Pris, der uddeles for at sætte fokus på og hylde foreningslivets unikke evne
til at få en god, skæv og anderledes idé, og få den gennemført hurtigt og med succes. ”SLTK har med
festlige, sjove og spændende opslag gjort, at de er nået ud til mange mennesker” Det var nogle af de flotte
ord DGI gav os med på vejen, takket være de flotte opslag Mette Gilberg Kjær tryller gang på gang. En
kæmpe tak til Mette – udover Award prisen fulgte en check på 5.000 kr. Dette beløb har vi brugt til gavn for
alle, ved at købe en stor gasgrill, som klubbens medlemmer kan bruge når de er i Dyrehaven. Den er brugt
mange gange i denne sæson, især til champagnebrunch og klubmesterskab.

I den vækstaftale vi har indgået med DTF, har bestyrelsen haft en målsætning om 10 nye medlemmer i
sæson 2017. Vi har opfyldt målet og fået langt mere end 10 nye, men da der er ca. ligeså stor afgang som
tilgang, er medlemstallet stort set status quo. I 2017 endte vi med et medlemstal på 242, heraf er 92 under
25 år, det er en rigtig fin sammensætning. Men tennissporten lider og det gør foreningslivet generelt; hårdt
presset af fitnesscentre, mountainbike og løb, som ikke nødvendigvis kræver medlemskab af en forening.
Der er medlemsnedgang i rigtig mange klubber og det gælder også SLTK:
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I 2016 beslutter bestyrelsen at tilbyde begyndertræning. Det er tydeligt at se effekten af dette tiltag, da det
er første gang i 5 år der er medlemsfremgang. Vi er overbevist om, at hvis vi ikke havde brugt kræfter på
begynderintro i 2016 og 2017, ville nedgangen fortsætte (den røde kurve) Det er meget usandsynligt den
gruppe havde meldt sig ind, hvis de ikke var blevet fanget af vores opslag og det gode tilbud.

Det kræver nytænkning og fleksibilitet at leve op til vores vedtægter, hvor § 2 siger, at vores formål er at
udbrede kendskabet til tennis. Derfor håber vi også på forståelse når vi foretager små justeringer om
træningstid og sted, så vi følger både skolereform og udvikling.
Udover fastholdelse af medlemmer, vækst og træning, vil 2018 også byde på sjove og sociale aktiviteter.
Hvis du har idéer og/eller ønsker at afholde et arrangement, er du mere end velkommen til at tage fat i en
fra bestyrelsen.
Tak for en rigtig god og aktiv sæson. Tak til alle der kommer og hjælper med både store og små opgaver og
ikke mindst bestyrelsen der finder tid til en masse frivilligt arbejde i en travl hverdag.
Bedste hilsner
Kinni Foss
Formand Skanderborg Tennisklub

