Bestyrelsens beretning 2018

Først og fremmest – TAK for et godt 2018 til medlemmer, ildsjæle,
samarbejdspartnere, trænere, sponsorer og øvrige aktører i Randers
Tennisklub.

Årets serveesser (og vi har bare valgt de bedste af dem 😊)
 Ansættelse af ny cheftræner i Randers Tennisklub! Se mere om Alexander Dheka
her!
 Ny hjemmeside i samarbejde med Grafikr, som er en af vores gode sponsorer. Se
mere her!
 Randers Tennisklub har igennem en længere periode været nummer 1 ”på
Facebook” i hele Vestdanmark. Se mere her!
Det er vi stolte over – så hjælp os gerne videre og smid et ”like” til vores side,
eller løbende til vores opslag. Find os på Facebook her!
 Nye frivillige og via flere kvinder en bedre diversitet i såvel bestyrelse som
udvalg.
Således har vi etableret et kommunikationsudvalg. Se mere her!
I starten af december fik vi en fantastisk kalendergave, da vi fik etableret et
aktivitetsudvalg i vores juniorafdeling. Se mere her!
 Klubben har fastholdt et medlemstal på omkring 450 medlemmer og vi er dermed
fortsat den største klub i Jylland udenfor Århus – men med en målsætning om at
blive endnu flere medlemmer på vort skønne anlæg.
 I 2018 blev vi officielt udnævnt som ét af Dansk Tennis Forbunds Talentmiljøer.
Det er vi meget stolte over, men også ydmyge omkring opgaverne i denne
forbindelse. Se mere her!
 Vores dygtige juniorer har henover året vundet en række turneringer og jyske
mesterskaber. I holdturneringen vandt vores U14 drenge historiske medaljer, da
de sikrede sig bronze efter en gyser i den afsluttende kamp. Se mere her!

 Vi kårer hvert år Årets Ildsjæl i samarbejde med Danske Bank og Årets Spiller
og Årets Kammerat i samarbejde med Nybolig Bjørn & Ankersen.
Årets Ildsjæl 2018 blev – Banesjakket. Se mere her!
Årets Spiller blev U14 drengeholdet, Årets Kammerat blev Sarah Muric. Se mere
her!
 Som altid har vi haft et flot aktivitetsniveau henover året – med såvel træning
for alle, turneringer, stævner som en række interne arrangementer. Gudenå
Cup, Inter Sport Cup, Danske Bank Open, Sommerskole, camps,
Superseniorarrangementer, Klubbens fødselsdag, Juleafslutning – for blot at
nævne nogle af alle vores tilbud!

Planer for fremtiden – de kommende års serveesser!
 Optimering af klubbens anlæg – der er flere gode ideer og nogle af dem er
allerede på vej til at blive ført ud i livet:
Padel baner – tilbud er indhentet og bestyrelsen overvejer mulighederne
Pavillon til brug for mødelokale, kontor, kursusfacilitet – er allerede i proces og
forventes etableret inden udendørssæsonen 2019
Renovering af terrasse med glasfacade og bedre gulvbelægning - er allerede
påbegyndt og forventes færdiggjort inden udendørssæsonen 2019
 Randers Tennisklub bliver igen en Team Danmark satsnings idrætsgren i den
lokale aftale mellem Randers Kommune og Team Danmark. Med andre ord –
øget fokus på at optimere forholdene for vores mest talentfulde spillere og blot
endnu en anerkendelse i forlængelse af vores udnævnelse til Talentmiljø i regi af
Dansk Tennis Forbund
 125-års jubilæum som skal fejres i 2020. Et jubilæum som vi forventer at fejre
på forskellig vis, men som vi endnu ikke har planlagt endeligt. Så har du gode
ideer, eller måske lyst til at sidde i et jubilæumsudvalg, så kontakt endelig
formand Lars Elkjær på le@tennis.dk
 Medlemsvækst og øget samarbejde med skoler, andre tennisklubber i
kommunen samt ikke mindst fortsat et givende samarbejde med vores store
vifte af øvrige samarbejdspartnere og sponsorer.
 Fortsat fokus på at blive 5% (eller 10% 😊) bedre på alle parametre hver eneste
år!
 Her til sidst – sidder du og overvejer om ”tennis er noget for dig” eller nogen du
kender, så er der gode argumenter for at kaste dig over vores fantastiske sport.
Man lever længere, når man spiller tennis! Se mere her!

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

Kommunikationsudvalgets beretning
For første gang har vi en beretning med omkring kommunikationsområdet i vores
kære klub. I april måned præsenterede vi en ny strategi for kommunikationen
omkring Randers Tennisklub udad til.
Her gik vores nye hjemmeside i luften, der er et resultat af et glimrende samarbejde
med vores sponsor Grafikr. Her præsenterede vi også vores nye sparringspartner
Kiranan Luxmy, der som stifter og medejer af Grafikr har stor viden omkring området.
I samme ombæring etablerede vi et kommunikationsudvalg, og i denne forbindelse
blev jeg præsenteret som kommunikationsansvarlig i Randers Tennisklub.
Som følge af det nyoprettede udvalg, har vi optimeret vores kommunikation
betragteligt, både via hjemmeside, nyhedsbreve og i særdeleshed via vores
Facebookside. Vi er med længder dem der klarer sig bedst på Facebook i Vestdanmark
hvor vi har indsamlet 4144 point på tværs af likes, delinger og kommentarer. Dette er
over 2300 point ned til dem der ligger nærmest os. Dette er et resultat af et målrettet
arbejde med konkurrencer, opdateringer og præsentationer af nye tiltag og
personligheder i klubben.
I takt med vores oprustning på information omkring hvad der foregår i og omkring
Randers Tennisklub, har vi formået at blive mere synlige for både andre
tennisklubber, vores sponsorer og i særdeleshed vores medlemmer, forældre,
tennisinteresserede og forhåbentlig kommende medlemmer.

Jeg kan garantere at arbejdet fortsætter i 2019, hvor vi vil fortsætte med at forbedre
os indenfor området, i første omgang med en promotion video der snart går i luften.
En stor tak skal lyde til Kiranan for vores hjemmeside, Lars Elkjær for at være god til
at sende materiale og selv slå nyheder op, samt alle jer I og omkring klubben der
giver mig noget at berette om via vores media kanaler!
Tusind tak!
På kommunikationsudvalgets vegne – Signe Lundgaard Christiansen

Eliteområdets – Talentmiljø – beretning:
På talent og elite område har Randers Tennisklub øget vores aktiviteter. Da vi har en
flok talentfulde unge tennisspillere, som bruger en stor del af deres tid på at spille
tennis, både træning og deltagelse i stævner og turneringer hele landet over, har vi
som klub en ambitioner om og også et ansvar for at støtte dem. Derfor indgik Randers
Tennisklub i 2018 en aftale med Dansk Tennis Forbund (DTF) om at styrke den
grundlæggende talentudvikling samt identificere spillere med potentiale. Konkret
betyder det, at Randers Tennisklub får support fra DTF, således vi kan skabe et
attraktivt miljø med gode rammer. Vi taler her om talenter, som spiller på nationalt
niveau i deres aldersgruppe. Formelt set er vi dermed udpeget som Talentmiljø i regi
af DTF.
Aftalen betyder, at der henover året kan etableres flere træningssamlinger i Randers
på tværs af årgange og miljøer skabt i tæt samarbejde mellem DTF´s sportschef og
cheftrænere i de udvalgte talentmiljøklubber. Som talentcenter har vi ikke kun ansvar
for talenter i Randers Tennisklub, men for hele regionen (areal Aalborg – Silkeborg –
Aarhus - Djursland). Det er ikke mening at vi skal ”konkurrere” med andre klubber,
men sikre god dialog og samarbejde til gavn for de enkelte spillere. I 2018 har vi
organiseret 3 træningssamlinger i samarbejde med DTF, hvor vi har inviteret de
bedste jyske spillere. Sparring med andre spillere er en vigtig del af dette set-up, da
men kan bruge- og styrke hinanden. Spillere bliver udfordret på banen og udover det
opstår der sociale kontakter på tværs, som man ikke skal undervurdere, da tennis er
en individuel sport.
Fysisk træning er også en vigtig del af spillerudviklingen. Det er her, hvor man kan
lave en forskel på banen, og løfte sit niveau. Derfor indgik Randers Tennisklub et
samarbejde med Randers Kommune (Randers Talent og Elite) hvor der er muligheder
for fysisk træning på Langvang under professionel supervision af special trænere.
Randers Talent og Elite er et samarbejde mellem Team Danmark, kommunen,
uddannelsesinstitutionerne i Randers og de elitære idrætsklubber. Målet for Randers
Talent og Elite er bl.a. at styrke talentudviklingen således, at Randers også i fremtiden
kan markere sig som en by, hvor talentudviklingen har kvalitet. Som tennisklub vil vi
være med til at opfylde kommunes målsætning.

Henover det sidste par år har vi lagt et robust fundament. Men selvom tingene køre
fornuftigt er der plads til forbedringer. Vi skal bl.a. sørge for, at vi i samarbejde med
DTF og Randers Kommune fortsat fremmer tennissporten. Vi skal udbrede vores
eksisterende set-up og sikre et flow af nye unge talenter, som kan tegne klubbens
fremtid.
Her på falderebet var det fantastisk at se at 2019 blev indledt med et historisk godt
JM resultat for klubben med hele 9 Jyske Mesterskaber. Ikke mindst takket være en
god indsats af mange frivillige, en dygtig trænerstab samt flittige, dedikerede og
talentfulde spillere. FLOT!
To be continued!
På Eliteområdets vegne - Sicco Steenhuisen

Turneringsudvalgets beretning:
Holdturneringen indendørs 2017-18:
På damesiden spillede vores damehold i 1. division, hvor det blev til en tredjeplads,
hvilket er lige midt i rækken. Det betyder at vores damehold forbliver i 1. division til
kommende indendørssæson.
På herresiden vidste vi inden sæsonen at det ville blive svært. En del spillerafgang
henover 2017 sæsonen betød at holdene i såvel 1. som 2.division skulle kæmpe for at
undgå nedrykning. Begge hold sluttede næstsidst i rækken og blev dermed ramt at
nedrykning til den kommende indendørs sæson. Således hedder det med den nye
struktur henholdsvis 2.division og Liga 1 for de 2 bedste senior herrehold i klubben.
Umiddelbart passer det nok også bedre til vort nuværende niveau – men inden længe
kommer nogle af vores gode juniorer længere op på vores klubrangliste og så vil vi helt
sikkert igen have niveauet til at ”kigge opad” igen.
Holdturneringen udendørs 2018:
På damesiden var udendørssæsonen en stor succes. Vores damehold startede året i 2.
division. Her formåede de at spille sig til en 3. plads i puljen, efter Århus 1900 og
Skovbakken. Denne plads udløste en playoff plads til 1. division. Damerne tog herefter
til Svendborg for at spille den afgørende holdkamp. Dette gjorde de med stor succes,
og med en 3-1 sejr har vi i den nye udendørssæson et damehold i 1. division. Dette
udløste også en nominering til Sportsfesten 2018, der hylder sportspræstationer i
Randers i 2018.
På herresiden var udendørssæsonen en nøjagtig kopi af indendørssæsonen 2017-18.
En del spillerafgang henover 2017 sæsonen betød at holdene i såvel 1. som 2.division
skulle kæmpe for at undgå nedrykning. Begge hold sluttede næstsidst i rækken og blev
dermed ramt at nedrykning til den kommende udendørs sæson. Således hedder det
med den nye struktur henholdsvis 2.division og Liga 1 for de 2 bedste senior herrehold
i klubben. Så både indendørs og udendørs er der basis for at ”kigge opad” i de
kommende sæsoner, specielt hvis vores gode juniorer fortsætter den flotte udvikling.

Individuelle præstationer 2018:
I løbet af året er der vundet metal både ved JM Indendørs og JM indendørs
(juniorer er omtalt andetsteds)
Jyske Mesterskaber – Udendørs 2018:
Guld - Veteran herredouble +40: Martin Rafn (med makker fra Risskov)
Jyske Mesterskaber – Indendørs 2018:
Guld – Veteran herresingle +35: Thomas Jacobsen
Guld – Veteran herredouble +35: Martin Rafn og Thomas Jacobsen
Guld – Veteran herredouble +45: Lars Elkjær (med makker fra Silkeborg)
Guld – Veteran mixdouble +45: Lars Elkjær (med makker fra Silkeborg)
Sølv – Veteran herresingle +35: Allan Sørensen
På turneringsudvalgets vegne – Lars Elkjær

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 2018 traditionen tro afviklet med to turneringer i
udendørssæsonen hhv. 19. juni, 28.august – og den store finale indendørs i form af
julearrangementet den 15. 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 også 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.
Desværre var der mindre opbakning end normalt til den årlige Tyrkiet tur. Det ser dog
ud til, at den kommende tur i 2019 vil få væsentlig større tilslutning. Klubbens nye tiltag
med speciel træning om mandagen har fået god tilslutning blandt de ældre, der mener,
at de absolut får forbedret deres tekniske færdigheder på tennisbanen. En succes!
Der skal der også siges tak til de nye medlemmer af 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
Knud B. Nielsen, jbkr@sport.dk
Carl-Erik Ullits Christensen, ullits@youmail.dk
På Senior+ udvalgets vegne – Ullits

Ungdomsudvalgets beretning
Som altid har der været stor aktivitet i vores ungdomsudvalg – således både med
turneringer og diverse arrangementer. Vi har igennem en årrække været vært for en
række individuelle turneringer henover året, hvor vores ungdomsudvalg typisk er
tovholdere eller hjælper til med en stor del af opgaverne.
Således kan her nævnes:
7-8 vinter tour turneringer
Afdeling af Jyske Mesterskaber indendørs 2018
Tennis10 Festival i samarbejde med Dansk Tennis Forbund
Danske Bank Cup
Gudenå Cup
Intersport Cup
Det har i nogle år været et ønske at supplere vores ungdomsudvalg med et udvalg
målrettet sociale tiltag og aktiviteter – det var derfor en kæmpe fornøjelse at vi netop
i 2018 fik etableret et decideret aktivitetsudvalg i ungdomsafdelingen. Målsætningen
for aktivitetsudvalget er at sikre en række tilbud henover året, hvor juniorer (og
familier) på tværs af alder og niveau har mulighed for at hygge sig og få gode
oplevelser i tennisklubben.
Udvalget blev formelt etableret i slutningen af 2018, men de nåede allerede at afvikle
flere arrangementer i 2018 med stor succes. Således blandt andet et juleafslutningsarrangement med mere end 80 deltagere! Se mere her om udvalget!
Følgende aktiviteter vil typisk ligge i regi af vores aktivitetsudvalg – flere af dem i
dialog og samarbejde med trænerstab og andre bestyrelsesmedlemmer:
Overnatningsarrangementer
Sommercamp og evt. andre camps
Tennis10 Festival
Juleafslutning
Opstarts- og afslutningsarrangementer på træningen udendørs og indendørs
Kåring af Årets Junior og Årets Kammerat
Familietræf
Klubbens Fødselsdag

På trænersiden har vi i 2018 været så privilegeret at tilknytte Alexander Dheka til
klubbens trænerstab (omtalt i formandens beretning), således at den nu består af
Niels, Kim og Alexander. De yder en stor indsats for at alle juniorer (og voksne) får et
godt træningstilbud – uanset om det er den voksne motionist, der skal have justeret
forhånden, om det er den nye junior på 6 år, der skal lege med boldene, eller det er
den talentfulde 13-årige der jagter flere titler til klubben.
Tak til trænerstaben for en stor indsats henover året!
Derudover en stor tak til alle udvalgsmedlemmer samt Camilla Hoff for at sikre god
drift af vores U10 arrangementer henover 2018!
Slutteligt en tak til alle udvalgsmedlemmer i såvel ungdoms-turneringsudvalget og
aktivitetsudvalget!

Individuelle resultater:

Medaljevindere Randers Tennisklub 2018
Jyske Mesterskaber inde 2018
U-10 grøn bold:
Guld:
Josephine Brix
Bronze:
Casper Molich Hoff Pallesen
U-10 orange bold:
Bronze:
Christian Tidemann Andersen
U-12 pige double:
Sølv:
Josephine Brix med makker fra Aalborg TK (Ena Vaizovic)
U-14 drenge single A:
Bronze:
Magnus Rank Lindberg
U-14 drenge double:
Guld:
Magnus Rank Lindberg og Oliver Rank Lindberg
U-14 pige single A:
Guld:
Annelieke Saustrup Steenhuisen
U-14 pige single B:
Bronze:
Emma Muric
Jyske Mesterskaber ude 2018

U-10 grøn bold:
Guld:
Josephine Brix
Bronze:
Casper Molich Hoff Pallesen
U-14 drenge single A:
Sølv:
Magnus Rank Lindberg
U-14 drenge single B:
Guld:
Julius Rokkjær
U-14 pige single A:
Bronze:
Annelieke Saustrup Steenhuisen
Holdturnering DTF ude 2018 DH junior
U-14 drenge:
Bronze:
Magnus Rank Lindberg, Alexandru Achimescu, Oliver Rank Lindberg og
Julius Rokkjær
Holdturnering ude JTU
U-12 piger region:
Sølv:
Kirstine Merrild Clausen og Ingrid Moustgaard
U-16 drenge region:
Sølv:
Magnus Rank Lindberg, Laurits Mørup og Villads Svendsen
Et STORT TILLYKKE til alle med de flotte præstationer henover året!
På Ungdomsudvalgets vegne – Claus Lindberg og Sussie Rasmussen

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 2018 traditionen tro afviklet med to turneringer i
udendørssæsonen hhv. 19. juni, 28.august – og den store finale indendørs i form af
julearrangementet den 15. 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 også 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.
Desværre var der mindre opbakning end normalt til den årlige Tyrkiet tur. Det ser dog
ud til, at den kommende tur i 2019 vil få væsentlig større tilslutning. Klubbens nye tiltag
med speciel træning om mandagen har fået god tilslutning blandt de ældre, der mener,
at de absolut får forbedret deres tekniske færdigheder på tennisbanen. En succes!
Der skal der også siges tak til de nye medlemmer af 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
Knud B. Nielsen, jbkr@sport.dk
Carl-Erik Ullits Christensen, ullits@youmail.dk
På Senior+ udvalgets vegne – Ullits

Kommunikationsudvalgets beretning

