SLTK Årsberetning 2009/2010
Medlemsoversigt:
Medlemstallet var stort set identisk med året før.
Fordelingen ser således ud:
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Igen kan vi konstatere at mange nye medlemmer kommer til, desværre er vi ikke gode nok
til at fastholde vores eksisterende medlemmer, så et tilsvarende antal melder sig ud igen.
Idrættens Analyseinstitut har for DTF gennemført en landsdækkende undersøgelse af
udviklingen i danske tennisklubber.
Vores nuværende og tidligere medlemmer har haft mulighed for at besvare spørgsmålene i
denne undersøgelse.
Resultatet heraf vil blive gennemgået på generalforsamlingen.

Udviklingen af SLTK
Antallet af unge spillere, der tilmelder sig træning, har i 2009 været i god stigning.
Ungdomsafdelingen har tilbudt flere hold end tidligere. Nogle af holdene har været så
store, så det har været en udfordring for trænerne at følge med.
Ungdomstræningen er flyttet fra Højvangen til Dyrehaven hvilket har bevirket at
samarbejdet mellem seniorafdelingen og ungdomsafdelingen er blevet forbedret.
Altsammen til gavn for rekrutteringen af dygtige unge spillere til vores seniorafdeling.
Det er der brug for, idet vores seniorafdeling desværre måtte rykke ud af divisionen.
Så nye dygtige seniorer er heldigvis på vej.
Motionistafdelingen (MFU) benyttede lejligheden til at lave et hold af senior-begyndere,
samtidig med at der blev afviklet ungdomstræning. Det var målrettet til forældre, der
alligevel var chauffører for deres børn.
SFO tennis i Højvangen var også i 2009 en stor succes. Som forhåbentlig får skabt et
grundlag for at mange nye tennisspillere er på vej. Vi ville gerne at resten af SFOʼerne i
Skanderborg benyttede samme mulighed i Dyrehaven. De har fået tilbuddet.
Tilsvarende stiller vi også anlæggede til rådighed for at skolerne kan benytte dem.
Medlemmerne fik i 2009 mulighed for at låne klubhuset og bane D+E i Dyrehaven til
Børnefødselsdagsarrangementer. Det har også været en succes, som forhåbentlig også er
kimen til flere medlemmer.

Motionistafdelingen arrangerede igen i år begynder- og fortsættertræning.
Drop-In onsdag aften har også kørt som det plejer.
Motionistafdelingen arrangerede også en fantastisk klubfest for hele klubben. Efter en fin
klubturnering, sprængte vi rammerne for hvor mange der kan spise samtidigt i klubhuset i
Dyrehaven.
Vi har i 2009 sendt 7 medlemmer på trænerkursus, mod 6 i 2008. Det er rigtig godt for
klubben at medlemmerne uddanner sig til at kunne træne andre.
Vores mini-veteran hold har i 2009 gjort det rigtig godt. De vandt alle deres kampe og
rykker nu op i rækkerne. Stort tillykke med det.
Vi vil i 2010 gerne gøre mere for at vores motionsspillere får flere muligheder for at deltage
i turneringer. Sammen med JTU vil vi senere præsentere flere tiltag, som forhåbentlig giver
flere motionister lyst til at spille med i de forskellige motions-turneringer.

Økonomi og budget
Som det fremgår af regnskabet går det godt. Vi har en fin økonomi.
Vi har i 2009 strammet op på flere forhold omkring økonomi, som gør at vores
udgiftsstyring er blevet mere effektiv.
Og da mange hjælper til med at øge indtægterne ved hjælp af vores champagnebrunch
ved festivalen, ja så bliver det kun endnu bedre. Bemærk at champagnebrunchen
indbragte en nettoindtjening svarende til 50 % af seniormedlemmernes kontingent. Det er
rigtig flot.
Vi ønsker flere medlemmer i klubben, og har i den forbindelse været i gang med at
analyse medlemssammensætningen. Vi har fundet frem til at der er et stort potentiale af få
tiltrukket familierne til at spille tennis.
Derfor skruer vi nu op for familie rabatten. Den bliver på 25 % når mere end 3 medlemmer
på samme folkeregister adresse melder sig ind og betaler (samtidigt).
Vi har også diskuteret hvad vi kan gøre for at få gratisterne til at melde sig ind i klubben. Vi
ved at der findes en del. Så hvis nogen kan komme med gode ideer til hvordan vi kan få
det til at ske, så lytter vi meget gerne.

Baner og anlæg
I 2009 klarede vi igen baneklargøring med frivilliges hjælp. Det fungerede rigtig godt. Vi fik
klargjort banerne i etaper, så vi fik startet meget tidligt. Det satser vi på igen i 2010.
Automatisering og selvbetjening vil også i 2010 være vejen frem til gode tennisbaner. Men
vores baneinspektør har også haft en stor del af ansvaret for de gode baner i 2009.
Men for at gøre banerne endnu bedre vil vi bruge nogle af champagnepengene til at
automatisere vandingen i dyrehaven.
Vi overvejer også at få lysanlæg på nogle af banerne. Herved vil vi kunne få øget
anvendelsesgraden af banerne i Dyrehaven.

Presset på Dyrehaven (efter arbejdstid) har været stor i år. Vi tror det vil hjælpe hvis man
også i for- og eftersæsonen vil kunne spille fra kl. 20.00 og fremefter.

Champagnebrunch
Heldigvis har festivalsgæsternes hang til champagne vokset år for år.
Således at vi igen i 2009 kunne sætte rekord i omsætning.
Som sagt udgjorde nettoindtjening fra disse festlige dage, hvad der svarer til halvdelen af
vores seniorkontingent. Så det er gode penge til klubben.
Samtidig med at det også er sjovt for os, der deltager i serveringen.
Jeg er opmærksom på, at champagneledelsen trækker et stort læs i disse dage.

SLTK som helårsklub
I indendørssæsonen 2009/2010 begyndte vi at give klubbens medlemmer tilbud om at
kunne benytte tennishallen fredag aften fra 19.00 - 20.00. Fredagsåbent.
Det har været en god succes, hvor medlemmer kunne melde sig til på vores hjemmeside.
Hvem man skulle spille imod var lidt op til en selv. Det er mit indtryk det har fungeret rigtig
godt.
Vi arrangere også senior-motionist træning, med hjælp fra DGI, som alle klubbens
medlemmer kunne melde sig til.
Vi vil gerne udvide denne ordning, således at vi i næste indendørssæson vil have flere
gode tilbud til klubbens motionister.
Derfor skal et medlemskab af SLTK ikke anses for at være en “udendørs” medlemskab.
Men noget man er medlem af hele året.

Tak for et godt tennis år
Afslutningvis vil jeg gerne sige tak til alle Jer, der har givet en hånd til tennisklubben.
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

