
Velkommen til standerhejsning 2019 

Allerførst det vigtigste – praktikken omkring forplejningen! 😊  

Vi har fra bestyrelsens side gjort os meget umage og sat det vi mener er et dreamteam, når 

det kommer til forplejningen. Så fra kl. 13.15 og fremefter så vil Hugo, Jes og Martin sørge 

for at der er grillpølser og diverse klar – derudover er klubben vært ved et glas vin, øl/vand, 

kaffe, etc..  

Derudover så har vi en konkurrence, hvor man kan vinde enten 5 rør tennisbolde eller et 

gavekort fra HEAD. Vindere bliver udtrykket af Signe kl. 13.30, så indtil kl. 13.25 kan man 

evt. få sit navn med i puljen ved lige at gå på facebook – eller ved at henvende sig til Signe, 

der så vil sørge for at I bliver noteret i puljen (muligvis på Facebook). Så kom frisk – hvis I 

har lyst til at vinde enten 5 rør bolde eller gavekort fra HEAD! 

Men nu til årets åbningstale!  

Vi vil i 2019 være bedre til nogle ting, end vi var i 2018! Kort og godt – vi vil forsøge at blive 

en endnu bedre og mere attraktiv klub. En seriøs målsætning, når vi nu rent faktisk synes, 

at vi allerede gør det helt godt…  

På landsplan er det sådan at tennisforbundet har en vækst på ca. 2.000 medlemmer fra 

2017 til 2018. En vækst, der er forankret i succes i mange af de klubber, der har en 

vækstaftale med Dansk Tennis Forbund. Som ansvarlig for klubudvikling i Dansk Tennis 

Forbund har jeg fornøjelsen at være tovholder på en lang række af disse vækstaftaler – og 

hvad fokuserer klubberne så på i relation til vækst.  

Faciliteter, modtagelse af nye medlemmer og god integration imellem nye og ”gamle” 

medlemmer – det hele suppleret af gode aktivitets- og træningstilbud. Nogle af disse 

områder kommer vi bestemt til at kigge nærmere på henover sæson 2019. For at udvikle 

en klub er det vigtigt at faciliteter og aktiviteter for medlemmer går hånd-i-hånd med 

ambitionen om flotte sportslige resultater. Lidt humoristisk sagt – så er det lige så vigtigt at 

grillpølsen er god og  kaffemaskinen er afkalket, som at vi vinder medaljer til et dansk 

mesterskab. Alt sammen er med til at skabe den hele velfungerende klub!  

Facilitetsområdet optimeres via Padel bane, nyt og bedre udsyn på terrassen, en pavillon 

der kan bruges til mødelokale, medarbejderkontor, vores klubhus har og vil få et løft med 

nye lamper, blomster, krukker, og lidt mere hygge. Vi har en forventning om at Padel 

banen står klar ultimo juni, så vi håber at I alle vil komme og være til indvielsen af denne, 

når den tid kommer.  

Modtagelse af nye medlemmer – det vil vi forsøge at gøre endnu bedre. Både så det bliver 

mere gennemsigtigt at melde sig ind, men også så det bliver nemmere at lære klubben og 

dens tilbud at kende. Vi vil fra bestyrelse og trænerstabs side gøre alt for at vi kan blive 



endnu bedre til at tage imod nye medlemmer!  

I forhold til modtagelse af nye medlemmer, så vil jeg lige gøre lidt reklame for 

Tennissportens Dag lørdag den 4. maj – hvor flere fra bestyrelse samt Alexander og Niels 

vil stå klar for at tage imod nye medlemmer og introducere dem til klubben. Så det er en 

super god dag at invitere naboen eller kollegaen med i klubben! Kom endelig lørdag kl. 10-

13! Man kan i øvrigt også vinde 1 års kontingent i denne forbindelse – I kan se mere på 

Facebook eller spørge Signe 😊  

Aktiviteter for alle medlemsgrupper – vi har en række aktiviteter for vores superseniorer, 

der lever i bedste velgående. Vi har også et aktivitetsudvalg for juniorer, der forsøger at 

skabe endnu mere liv via sociale aktiviteter for denne målgruppe – senest ved en flot 

afslutning indendørs med mere end 60 deltagere samlet set. Aktivitetsudvalget kan i øvrigt 

godt bruge flere hænder og I kan henvende jer til Sussie.  

Men vi er også opmærksomme på om vi kan blive bedre til at lave nogle aktiviteter for 

vores medlemmer i aldersklassen 20 til 50 år. Altså aktiviteter for den menige motionist. 

Eller måske flere aktiviteter, der favner hele klubben for medlemmer fra 6 til 86 årige 😊  

Sportslige resultater – det vil fortsat være en målsætning at vi markerer Randers 

Tennisklub på landkortet via sportslige resultater. Randers Tennisklub er Talentmiljø i regi 

af Dansk Tennis Forbund og Team Danmark satsningsklub i regi af Randers Kommune. Vi 

har en række rigtig gode juniorer, der leverer meget flotte resultater og i den grad sørger 

for at sætte Randers på landkortet. Nu vil jeg godt lige se Magnus, Oliver, Kirstine, 

Annelieke, (Julius), Casper heroppe. 

Således både med Jyske Mesterskaber, DM medalje for hold til U14 drengene i 2018, flotte 

placeringer ved DM individuelt og senest hele 5 juniorer med fremme i kvartfinalerne ved 

DM indendørs her for en 1 uge siden. Magnus kom helt til semifinalen ved DM i U14 

rækken og fik dermed en bronzemedalje med hjem fra Hørsholm – flot. Klubben vil gerne 

lige sige tillykke – lidt symbolsk med et gavekort til noget HEAD udstyr – men det der ikke 

er symbolsk, er at vi alle her anerkender jeres flotte resultater ved at give jer en kæmpe 

hånd, så lad os gøre det!  

Sportslige resultater og for den sags skyld god modtagelse af nye medlemmer – det 

hænger sammen med gode træningstilbud. Vi har sidste år fået suppleret vores trænerstab 

med Alexander, hvilket vi er meget glade for. Alexander er i gang med at lære dansk – så 

pas hvad I siger om ham, han forstår det meste og derfor også disse rosende ord på dansk. 

Udover Alexander har vi Niels Rokkjær med på mere end 20.sæson. Endeligt har vi i 

forbindelse med opstarten til denne sæson været på udkig efter en ny træner til vores 

begynderhold (der alle kører om onsdagen). Kim Ankerstjerne har valgt at stoppe som 

træner i Randers og vi siger en stor tak til Kim for hans indsats – og forhåbentlig ”på 

gensyn” en anden gang.  



Ny træner i klubben i denne udendørs sæson bliver en af vores egne – nemlig Signe 

Lundgaard Christiansen – så alle spørgsmål omkring indmeldelse, opstart til træning og 

andet kan rettes til hende. Velkommen til Signe – og ikke mindst tak for en stor indsats i 

den forgangne sæson til Kim, Niels og Alexander.  

Som nævnt tidligere er der vækst i tennissporten i Danmark - flere lokale Randers klubber 

har bidraget flot til denne vækst. Således er Kristrup Tennisklub kåret som højdespringer i 

Dansk Tennis Forbund, men også Stevnstrup og Assentoft har vist en flot vækst. Randers 

Tennisklub har en god dialog med Randers Kommune og de øvrige klubber i kommunen – 

og i løbet af 2019 vil vi forsøge at gøre nogle tiltag, der skal gøre det endnu mere attraktivt 

at være tennisspiller i hele Randers Kommune. Så vi krydser fingre for yderligere vækst for 

tennissporten i Randers.  

Bestyrelsen, udvalg og trænerstab vil arbejde for at gøre Randers Tennisklub til en endnu 

mere attraktiv klub – ikke mindst for vores eksisterende medlemmer – og så er vi sikre på 

at det trækker nye medlemmer til. Derudover har vi en forventning om at alene vores 

Padel bane vil løfte medlemstallet til over de 500 medlemmer totalt i løbet af 2019 og 

2020. P.t. er vi fortsat med 450 medlemmer den største jyske klub udenfor Århus – men vi 

vil gerne være endnu flere. Så vi håber meget at vi i vores 125 års jubilæumssæson (2020) 

kan præstere 500 medlemmer eller derover! En kort reklame for dette – vi skal fejre 125 

års jubilæum i 2020 og planen for dette er ikke fastlagt – så gode ideer og en hjælpende 

hånd er meget velkommen. Giv gerne et pip til mig (eller andre fra bestyrelsen), hvis I vil 

være med til at gøre jubilæumsåret til noget helt særligt.  

Til sidst en stor tak til alle, der bidrager til at Randers Tennisklubs hjul drejer rundt. Udover 

trænerstab, naturligvis mine bestyrelseskollegaer og udvalgsmedlemmer. Derudover Niels, 

Børge, banesjak der sørger for at vort anlæg er velfungerende. Knud der sørger for at 

motorrummet omkring medlemsregistrering, indendørs udlejning og andet bare kører. 

Hanne og andre i relation til hovedrengøring af vores køkken og løbende afkalkning af 

kaffemaskiner, vask af viskestykker.. Lisbeth og Charlotte for at have lagt sig i selen på at 

shine vores klubhus og terrasse lidt op.. Så om lidt når jeg runder af så synes jeg at I også 

skal klappe af alle de frivillige samt vores trænerstab… 

Husk at I alle kan deltage i konkurrence om bolde og gavekort fra HEAD frem til kl. 13.25 

samt at vi trækker vindere kl. 13.30… 😊  

Med disse ord, så vil jeg bede Kjeld Andersen om at hejse flaget og dermed vil jeg byde 

åbne udendørs sæsonen 2019 i Randers Tennisklub. Rigtig god sæson til jer alle – god 

fornøjelse på og udenfor banerne! Og på gensyn til mange gode timer på vort anlæg 

henover sommeren 2019.  


