Bestyrelsens beretning 2017

Først og fremmest – TAK for et godt 2017 til medlemmer, ildsjæle,
samarbejdspartnere, trænere, sponsorer og øvrige aktører i Randers
Tennisklub.
”Året der gik” i overskrifter – igen en sæson fuld af serveesser og muligvis enkelte
rammeslag, men også nogle overraskende stopbolde. Her i kort punktform:
 Klubbens fødselsdag: Vi er en 122 år gammel klub – en af landets ældste
tennisklubber. Dette fejres hvert år på selve dagen – 24. juni – klubbens
fødselsdag. Vi gør os allerede nu tanker om fejring af specielt vores 125 års
jubilæum i sæson 2020.
 Forlængelse af aftaler med stort set alle sponsorer – og nye kommer til:
Stort set alle sponsorer har forlænget deres aftaler og flere nye sponsorer er også
kommet til. Se mere om klubbens økonomi i regnskabet andet steds.
 Danske Bank Open, Gudenå Cup og Morgenhår Cup – 3 store turneringer,
der afvikles i henholdsvis primo maj, starten af skolernes sommerferie og medio
september! Gudenå Cup er en af de ”ældste” turneringer i landet med mere end
25 år på bagen.
 Årets Spiller og Årets Holdkammerat: Nybolig Bjørn & Ankersen har støttet
op om kåring af juniorer igennem de seneste år. Et stort tillykke til Annelieke
Steenhuisen og Oliver Stendal Revsgaard, der i år blev kåret til henholdsvis
Årets Spiller og Årets Holdkammerat.
 Årets Ildsjæl – uddeles i samarbejde med Danske Bank. I 2017 gik den til
vort ungdomsudvalg og stort tillykke med det! Vort udvalg, mange forældre og
trænerstab er garant for en lang række velfungerende arrangementer henover
året! Tak for indsatsen og tillykke med hæderen. Hæderen er de foregående år
gået til: 2014 – Niels Rokkjær, 2015 – Hanne og Vagn Bundgaard, 2016 – CarlErik Ullits Christensen
 Sportslig succes: Klubben er repræsenteret i 1.division for såvel damer som
herrer. På juniorsiden har vi flere juniorer blandt de allerbedste i Danmark og flere
af dem har vundet Jyske Mesterskaber henover 2017. Dette kan man læse mere
om andetsteds i udvalgenes beretninger. I den anden ende af skalaen har klubben

et +40 hold med til slutspil for Veteraner for 3. år i træk, der efter et suverænt
Jysk Mesterskab også vandt DM-bronze.
 Medlemsfald: Klubbens medlemstal har i de foregående 4 år været igennem en
stigning på mere end 45%. Vi har været bevidste om at vi på et tidspunkt ville
rende ind i afmatning og i 2017 oplevede vi et medlemsfald på knap 50
medlemmer. Ikke tilfredsstillende, men omvendt er vi over med 450 medlemmer
fortsat en af Jyllands største klubber. Klubbens bestyrelse og trænerstab har
allerede drøftet initiativer både på anlægs- og aktivitetssiden, der igen skal bringe
os over 500 medlemmer henover 2018 og 2019. Mere om dette i foråret 2018.
 Nyt elite set-up og velkommen til Filip Adamcik: Med virkning fra
udendørssæsonens opstart bød vi velkommen til Filip Adamcik og startede vort
Eliteteam Randers TK. En målrettet satsning på at skabe bedst mulige betingelser
for det store kuld af yngre juniorer, der ligger blandt de allerbedste i Jylland i
deres årgang. Filip supplerer dermed vores eksisterende trænerteam bestående
af Niels Rokkjær og Kim Ankerstjerne. Blandt vores helt unge spillere er der et
utroligt stort potentiale og det forsøger vi at udnytte bedst muligt med
tilknytningen af Filip som ekstra træner for dette team.
 Velkommen til Hugo Bech og Claus Lindberg i bestyrelsen og tak for
indsatsen til Carsten Palsgaard: Ved generalforsamlingen 2017 blev Hugo
Bech og Claus Lindberg valgt ind på en 1-årig periode. Carsten Palsgaard er i løbet
af året udtrådt af bestyrelsen, men er fortsat juridisk rådgiver for klubben.
Dermed er vi igen på 7 bestyrelsesmedlemmer totalt som anført i vedtægterne.
Tak for indsatsen i bestyrelsen til Carsten og velkommen til Hugo og Claus. Vi ser
frem til fortsat godt og konstruktivt bestyrelsesklima og samarbejde i Randers
Tennisklub.
Tak til alle samarbejdspartnere, udvalg, bestyrelse og trænere:
Her på falderebet af dette års beretning skal der som vanligt endnu engang lyde en stor
tak til alle klubbens frivillige hjælpere, banesjak, trænere, udvalgsmedlemmer og
bestyrelse, der i årets løb har været med til at skabe gode rammer, et godt klubliv samt
et højt aktivitetsniveau i klubben.
Tak for samarbejdet til Randers Idrætshaller (Arena Randers), Randers Kommune,
Jyllands Tennis Union og Dansk Tennis Forbund.
Tak for indsatsen til alle og tak for godt samarbejde til mine ”kollegaer” i
bestyrelsen!
Med ønske om et godt tennisnytår til alle klubbens medlemmer, sponsorer og
samarbejdspartnere.
På bestyrelsens vegne - Lars Elkjær, Formand

Turneringsudvalget – beretning:
Holdturneringen udendørs 2017:
Inden sæson 2017 var vi i den grad ramt af en åreladning af spillere – både på herreog damesiden. En del herrer søgte grundet ny bopæl og dermed af civile årsager andre
græsgange og stort set hele vort 1.hold valgte anden klub inden sæson 2017. Til
gengæld fik vi så tilgang af et kendt ”3-kløver” – i form af Thomas Jacobsen, Kristian
Jørgensen og Allan Sørensen, der alle har fristet en tilværelse i Hobro og Aars tidligere.
Det betød at vi klarede skærene i en sæson, der ellers så noget svær ud ved opstart.
Med andre ord bevarede vi status af henholdsvis 1. og 2.division på herresiden efter
udendørs sæsonen 2017.
På damesiden var vi ramt af spillere der tog til USA, spillere med eksamens travlhed og
spillere, der valgte at tage et ”sabbatår” fra tennissporten på konkurrenceplan. Dette
betød at klubben trak såvel 1. som 2.divisionsholdet inden sæsonen. Ikke optimalt på
nogen måde, men blot en realistisk konsekvens af at 8-9 damespillere ikke var til
rådighed udendørs 2017. Vi kommer igen i sæson 2018! 😊
Holdturneringen indendørs 2016-17:
På damesiden sluttede vort 1.hold i 1.division som nummer 2, mens vort 2.hold frister
en tilværelse i Jyllands-Fynsserien og sluttede midt i rækken. Dermed er vi
repræsenteret i henholdsvis 1.division og Jyllandsserien i den aktuelle holdturnering
2017-18, hvor vi igen efter en mager udendørs sæson havde spillere til rådighed for
vores divisionshold på damesiden.
På herresiden vandt vores 1.hold deres 1.divisionsrække og fik en play-off kamp om
deltagelse i elitedivisionen. Denne kamp blev dog tabt mod et stærkt spillende Fruens
Bøge hold, der sejrede med 1-5 i Randers. Vort 2.hold sluttede midt i rækken i 2.division
og vi er dermed repræsenteret i både 1. og 2.division her indendørs 2017-18.
Veteranholdet vinder bronze ved DM:
Vi har i nogle år haft et særdeles stærkt veteranhold, der har været suveræne jyske
mestre 3 år i træk. De foregående 2 år (2015 og 2016) har holdet spillet sig frem til
sølvmedaljer ved DM-slutspillet, mens det i år blev til bronze efter et indledende
semifinalenederlag mod de senere suveræne danske mestre.
Individuelle præstationer 2017:
I løbet af året er der vundet metal både ved JM Indendørs og JM indendørs.
Jyske Mesterskaber – Indendørs 2017:
Guld - Veteran herresingle +40: Lars Elkjær
Guld - Veteran mixdouble +40: Lars Elkjær (med makker fra Silkeborg)
Sølv – Veteran herredouble +40: Lars Elkjær (med makker fra Silkeborg)
Jyske Mesterskaber – Udendørs 2017:
Guld – Veteran herresingle +40: Lars Elkjær
Guld – Veteran herredouble +40: Lars Elkjær (med makker fra Silkeborg)
Guld – Damesingle Mesterrækken: Cecillia Lee
På turneringsudvalgets vegne – Lars Elkjær

Ungdomsudvalget - Beretning og aktiviteter 2017
Vi har haft et spændende og travlt år i Ungdomsafdelingen med mange nye
medlemmer både spillere og udvalgsmedlemmer.
På trods af vejret i 2017 har der været rigtig godt gang i vores dejlige anlæg. hele
året.
Vores udvalg har fået tilført nye stærke kræfter, (Lisbeth, Hanne, Irfan, Jan og
Charlotte) det er en fornøjelse, at vi nu er flere om at skabe gode oplevelser for vores
unge mennesker. Vi har også fået uddannet flere refereres, hvilket betyder at det er
nemmere, at få afholdt alle de turneringer vi gerne vil!
På trænersiden har Niels, Kim og Filip gjort et stort stykke arbejde, som vi gerne vil
takke for, ungerne er vilde med jer. Tak til Camilla Hoff for hendes store arbejde med
hendes hold. Vi har også en rigtig god stab af unge hjælpetrænere, der skal også lyde
en stor tak til jer
I 2017 har vi også holdt rekord mange turneringer på vores anlæg både ude og inde,
stor tak til alle de, der har hjulpet.
I løbet af året har der ud over de mange weekendturneringer, også været masser af
andre aktiviteter f.eks.
•
•
•
•
•

Fastelavnsfest
Gudenå cup
2 Tennisskoler i sommerferien
Juleafslutning
Og flere andre aktiviteter

Resultatmæssigt har vores turnerings spillere haft en masse flotte resultater i løbet af
året. Det er blandt andet blevet til 7 guldmedaljer 4 sølvmedaljer og 2 bronzemedaljer
ved jyske mesterskaber. 2 bronzemedaljer ved UM (Danmarks mesterskabet). Ud
over dette, har vores dygtige elite spillere klaret sig rigtig godt i et utal af turneringer
over hele landet. Se resultater på omstående sider.
Alt i alt et rigtig godt 2017 og vi glæder os til at fortsætte arbejdet i 2018 og være
med til, at gøre Randers Tennisklub til et endnu bedre sted at være for ungdommen.
Der vil komme masser af turneringer og sociale arrangementer og så glæder vi os til
at holde Gudenå Cup som vi startede med for over 25 år siden!

Individuelle resultater:
U-10 pige orange:
JM ude:
Guld: Kirstine Merrild Clausen
U-12A drenge:
JM inde:
Single:
Guld: Oliver Rank Lindberg
Sølv: Magnus Rank Lindberg
Double:
Guld: Oliver og Magnus Rank Lindberg
JM ude:
Single:
Sølv: Magnus Rank Lindberg
Bronze: Oliver Rank Lindberg
Double:
Guld: Oliver og Magnus Rank Lindberg
U-12A piger:
JM inde:
Single:
Bronze: Annelieke Steenhuisen
Double:
Guld: Annelieke Steenhuisen +
JM ude:
Single:
Guld: Annelieke Steenhuisen
Double:
Guld: Annelieke Steenhuisen +
UM inde:
Bronze: Annelieke Steenhuisen
UM ude:
Bronze: Annelieke Steenhuisen

Makker (Felicia Damm Nielsen)

Makker (Felicia Damm Nielsen)
+ Makker (Felicia Damm Nielsen)
+ Makker (Felicia Damm Nielsen)

U-14 drenge:
JM inde:
Double:
Sølv: Villads S. Svendsen + makker (Oliver Gamborg)
JM ude:
Double:
Sølv: Villads S. Svendsen + makker (Oliver Gamborg)
U-16 piger:
JM inde:
Double:
Guld: Cecilia Lee + makker

Holdturnering:
U-10 pige:
Guld:
Josephine Brix og Kirstine Merrild Clausen
U-14 pige Region:
Guld:
Emma Lystlund, Camille Vestergaard og Emma Muric
U-14 drenge Jyllandsserie:
Sølv:
Oliver og Magnus Rank Lindberg
U-16 drenge Region:
Sølv:
Villads S. Svendsen og Laurits Mørup

Et STORT TILLYKKE til alle med de flotte præstationer henover året!
På Ungdomsudvalgets vegne – Frank Christensen

Senior+ udvalgets beretning
Som sædvanlig atter et godt år for klubbens særdeles aktive og autonome
senior+udvalg, der endnu en gang med sikker hånd gennemførte 3 arrangementer efter
den gennemprøvede skabelon, der har vist sig at appellere til et endog meget stort
antal af klubbens ældre medlemmer.
De tre årlige hyggeturneringer blev i 2017 traditionen tro afviklet med to turneringer i
udendørssæsonen hhv. 13. juni, 22.august – og den store finale indendørs i form af
julearrangementet den 8. december med næsten 50 deltagere.
Torsdagstræf i månederne maj, juni og august var ligeledes velbesøgt med 20 – 30
deltagere pr. gang. Her spilles tre kampe om formiddagen efterfulgt af en beskeden,
men lækker 2-retters frokost til ren discountpris. Sommertorsdagstræffet er dog i år
fortsat ind i efteråret i en mere "uformel struktur", og det er blevet et fast programpunkt
for mange, som lige kan få lyst, tid og lejlighed til et par timers tennis torsdag formiddag
- måske inden bridgespillet, som fortsat er et fast programpunkt torsdag eftermiddag –
ikke kun i forbindelse med Torsdagstræf, men året rundt under Ole Juel-Blichers
kyndige ledelse.
Der skal der også siges tak til klubbens banesjak, der rekrutteres blandt senior+medlemmerne. Sjakket har igen i år har ydet en stor arbejdsindsats i (næsten) al slags
vejr - både ude og inde.
Senior+ udvalg:
Hanne Bundgaard, hb@hannebundgaard.dk
Rudi Bjørn, rudi.bjoern@gmail.com
Carl-Erik Ullits Christensen, ullits@youmail.dk
På Senior+ udvalgets vegne – Ullits

