
 

 

 

 

Bestyrelsens beretning 2019                                      

 

 

 

Først og fremmest – TAK for et godt 2019 til medlemmer, ildsjæle, samarbejdspartnere, 

trænere, sponsorer og øvrige aktører i Randers Tennisklub.  

Årets serveesser (og vi har bare valgt de bedste af dem      ) 
 

 Mod udgangen af året ansatte vi Jørgen Nørgaard – en oprustning på såvel 

trænerområdet, men også i forhold til klubbens administration og events. Vi ser frem til 

samarbejdet med Jørgen og er sikker på at det bringer klubben godt videre! Se mere 

her. 

 Ved opstart på indendørssæsonen blev der også budt velkommen til Victoria Andersen, 

der er tiltrådt som ny hjælpetræner for udvalgte hold henover ugen. Se mere her.   

 Oprykning til 1.division indendørs for vores herrer – i marts måned 2019 blev 

oprykningen sikret. Dermed spiller vi igen i næsthøjeste række i den igangværende 

indendørssæson! Se mere om DTF´s holdturnering her.  

 Randers Tennisklub er fortsat Talentmiljø i regi af Dansk Tennis Forbund. I 2019 blev vi 

igen opgraderet til en Team Danmark satsningsidrætsgren i regi af Randers Kommune. 

Dette stiller store krav til klubbens tilbud og set-up, men giver også mulighed for 

udfoldelse af talenternes potentiale i sporten. Se mere om sportslige resultater for 

individuelle spillere andetsteds i denne beretning.  

 Etablering af Padel bane – 2019 blev året, hvor vi kastede os over Padel sporten med 

etablering af banen på vores kunstgræsbane ved siden af hallen. Selvom vi ligesom 

mange andre i Danmark ”kigger i krystalkuglen”, når det handler om udviklingen af Padel 

sporten, så er det indtil videre blevet en stor succes. Således har vi ca. 80 medlemmer, 

der har fornøjelse af banen indtil videre. 40 helt nye medlemmer, der er kommet ind i 

vores klub med afsæt i Padel og 40 af vores eksisterende medlemmer, der har 

opgraderet deres medlemskab. Derudover har vi i 2019 indgået en samarbejdsaftale 

med det kommercielle Padel center – Padel Lounge.  

 Løbende renovering af klubhus, anlæg, så det fremstår i fin form! Foråret 2019 blev 

brugt på renovering/opgradering af terrassen i form af glaspartier med flot udsyn til alle 

baner, dertil også en mere skridsikker belægning på terrassen. Hen over året bliver der 

http://www.randerstennisklub.dk/velkommen-til-joergen-noergaard/
http://www.randerstennisklub.dk/velkommen-til-joergen-noergaard/
http://www.randerstennisklub.dk/velkommen-til-victoria-andersen/


 

 

 

evalueret mange tenniskampe på terrassen – og ikke mindst giver det gæster og 

tilskuere god mulighed for at nyde det flotte udsyn udover vores 8 baner. 

 Sponsor portefølje fortsat stor – en række af arrangementer hen over året for 

sponsorer og samarbejdspartnere: 

Stort set alle sponsorer og samarbejdspartnere fortsætter det mangeårige 

samarbejde med klubben. Vi har en god dialog med alle vores partnere og er glade for 

den vitale opbakning til klubbens virke og aktiviteter. Hen over året inviterer vi til en 

række arrangementer, hvor vi har mulighed for både at tale ”tennis” og flere andre ting. 

Således blev der i 2019 inviteret til VIP Fodbold i samarbejde med Randers FC, 

Vinsmagning i samarbejde med Jysk Vin og Nybolig Bjørn & Ankersen samt fejring af 

klubbens fødselsdag.  

I 2020 vil vi naturligvis også markere vores 125-års jubilæum sammen med vores 

sponsorer og samarbejdspartnere.  

 Randers Tennisklub har igennem året været højt placeret på ”Facebook ligaen” – der 

måler på tennisklubbers synlighed på det sociale medie. Ingen tvivl om vi kan dyrke det 

endnu mere og henover 2020 vil vi bruge Facebook endnu mere aktivt – både i 

forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medlemmer, men naturligvis også som 

kommunikationskanal til mange af vores medlemmer.   

 Klubben har fastholdt et medlemstal omkring 450 – men vi har været udfordret på 

pludselig udskiftning af træner og som følge deraf et vigende antal juniormedlemmer – 

men er i henhold til ovenstående blevet ”reddet” af nye medlemmer, der spiller Padel. 

Stort velkommen til de mere end 65 nye medlemmer totalt, der er trådt ind i klubben hen 

over året!  

 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 2019 blev – Knud Petersen. Se mere her!  

Årets Spiller blev – Magnus Rank Lindberg. Se mere her!  

Årets Kammerat blev – Hjalmar Hoffmann-Petersen. Se mere her!  

 Som altid har vi haft et flot aktivitetsniveau – 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!  

I forhold til stævner, så er Vestdanmark udfordret på vigende tilmeldinger – og dette 

har også ramt Randers Tennisklub. Således var Gudenå Cup i 2019 den mindste 

udgave nogensinde, så vi overvejer mulighederne for 2020 (se nedenfor).  

 

 

https://www.randerstennisklub.dk/aarets-ildsjael-2019-knud-petersen/
https://www.randerstennisklub.dk/aarets-juniorspiller-og-aarets-kammerat/
https://www.randerstennisklub.dk/aarets-juniorspiller-og-aarets-kammerat/


 

 

 

Planer for fremtiden – de kommende års serveesser! 
 

 125-års jubilæum skal fejres i 2020 – fejringen af vores jubilæum bliver primært en 

fest for vores medlemmer, sponsorer og nære samarbejdspartnere. Den kommer til at 

foregå i slutningen af juni måned. Vi håber, at rigtig mange medlemmer og 

samarbejdspartnere vil være med til at gøre denne dag festlig på alle mulige måder! 

Programmet er endnu ikke parat, så følg endelig med på vores hjemmeside samt 

Facebook.  

 Nye tiltag og fortsættelse af allerede gode tiltag – der skal være tilbud for ALLE og vi 

vil målrettet gå efter medlemsvækst og mere klubliv!  

Nye påtænkte tiltag:  

Samarbejde med lokale skoler intensiveres igen 

Familietennis træf med spisning – 1 gang om måneden er klubben vært for grillpølser, 

hygge på og udenfor banerne 

Forældre/barn tennis med instruktion  

Hyggeturneringer for seniormedlemmer 

Supersenior tiltag i samarbejde med Randers Kommune og Ældresagen  

Sommercamp for senior motionister 

Fortsættelse af nuværende velfungerende tiltag: 

Fortsat udbud om træning til alle medlemmer, der ønsker dette. 

3 årlige superseniorarrangementer 

Tirsdags Træf 

Torsdagstennis  

Bridge  

Sommercamp for juniorer 

Samt naturligvis træningstilbud for alle uanset alder og niveau 

 Optimering af klubbens anlæg – der er fortsat flere gode ideer og nogle af dem vil helt 

sikkert se dagens lys i 2020. Et af de større projekter for 2020 bliver nok etablering af 

pavillon til brug for mødelokale, kontor, kursusfacilitet – samt en form for 

personalerum for vores trænerstab. Vi har ofte brug for ”mere plads” og dette forsøger 

vi nok at realisere henover 2020.  

 Medlemsvækst og mere klubliv for alle! 

Som det fremgår af ovenstående påtænkte tiltag, så går vi målrettet efter 

medlemsvækst og et endnu bedre, mere alsidigt og velfungerende klubliv for alle 

medlemsgrupper. Dette igennem et 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! Så få endelig motiveret nabo, kollega, 

farmor, lillebror eller din klassekammerat til at komme med ned i tennisklubben 2020. 

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, DGI Tennis, 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.randerstennisklub.dk/gaar-du-efter-at-saette-100-lys-i-lagkagen/


 

 

 

Kommunikationsudvalgets beretning 

Kommunikationsudvalget har i 2019 fortsat det gode arbejde og været meget synlige på 

såvel hjemmeside som klubbens Facebook side. Derudover har vi hen over året lavet nogle 

nyhedsbreve, når der har været noget passende indhold at berette om. 

På Facebook er der en ”tennisliga” hvor alle klubber bliver målt på synligheden og Randers 

Tennisklub sluttede 2019 som eneste jyske klub i top-10 i Danmark – meget flot! Men vi kan 

blive endnu bedre og det har vi tænkt os – se nedenfor!  

Henover 2019 har vi været ramt af at vores tovholder på kommunikationsudvalget, Signe, har 

været bortrejst grundet studie. Til trods for mulighederne i fagre nye verden, så har det haft 

en betydning at Signe ikke har haft sin ugentlige gang i tennisklubben – men vi har uanset 

forsøgt at holde kadencen for god kommunikation. 

Vi har dog erkendt, at vi sagtens kan blive endnu bedre. Derfor har vi også valgt at prioritere 

noget af nyansatte Jørgen Nørgaards tid til, at vi bliver endnu skarpere i vores 

kommunikation med såvel medlemmer som resten af Randers borgerne.  

I 2020 er det målsætningen at vi kommer til at gå efter følgende nye tiltag:  

• Etablering af lukket gruppe på Facebook, der skal bruges mere aktivt ift. vores 
juniorer/forældre 

• Brug af Facebook begivenheder, for at vi synliggør vores tilbud endnu mere 
• Opdatering og gennemgang af hjemmesider – herunder diverse undersider, links og 

andet  
• Sikre god og nyttig velkomstinformation til alle nye medlemmer (og forældre) 
• Gøre brug af nyhedsbreve ift. vores juniorgruppe – og naturligvis fortsat nyhedsbreve 

for alle vores medlemmer 

• Endnu mere aktiv brug af nyheder der deles på diverse Randers Facebook sider  
• Offensiv indsats for at dele flere gode historier i de lokale medier – såvel trykte som 

elektroniske  
• Aktivere endnu flere til at være medvirkende til at gode historier deles på vores 

platforme 
 

Arbejdet fortsætter med andre ord i 2020 – hvor vi helt sikkert kommer til at blive endnu 

bedre på flere områder. Vi ser frem til et godt jubilæumsår og håber at klubbens medlemmer 

også vil gøre brug af at komme med input til, hvordan vi kan blive endnu bedre på dette felt.  

Tusind tak for en stor indsats til Lars Elkjær for at være flittig til at dele materiale og komme 

med input til nyhedsbreve. Tak for god sparring fra GrafikR og Kiranan løbende. Vi ser frem til 

et godt samarbejde med Jørgen Nørgaard og en forrygende 2020 sæson!  

 

På kommunikationsudvalgets vegne – Signe Lundgaard Christiansen  



 

 

 

 

Eliteområdets – Talentmiljø – beretning:  

På talent og elite område har Randers Tennisklub udbredt sin aktiviteter. Da vi har en flok 

talentfulde unge tennisspillere, som bruger en stor del af deres tid på at spille tennis, både 

med træning og deltagelse i stævner og turneringer hele landet over, har vi som klub en 

ambition om- og et ansvar, for at støtte dem. Derfor indgik Randers Tennisklub i 2018 en 

aftale med DTF til opgave at styrke den grundlæggende talentudvikling samt at identificere 

spillere med potentiale. Konkret indeholder det, at Randers Tennisklub få support fra DTF, 

sålædes vi kan skabe et attraktivt miljø med gode rammer. Vi tale her om talenter, som 

spiller på nationalt niveau i deres ældregruppe. Dette samarbejde fortsatte vi hen over 2019.  

 

Aftalen betyder, at der hen over året kan etableres flere træningssamlinger i Randers på 

tværs af årgange og miljøer skabt i tæt samarbejde mellem Dansk Tennis Forbunds 

sportschef og cheftrænere i de udvalgte talentmiljøklubber. Som talentcenter har vi ikke kun 

ansvar for talenter indenfor Randers Tennisklub, men for hele regionen (areal Aalborg – 

Silkeborg – Aarhus - Djursland). Det er ikke meningen at vi skal ”konkurrere” med andre 

klubber, men for at få en god dialog og samarbejde, hvor spillere fremfor klubber kommer i 

fokus. I 2019 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 man kan udvikle 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. 

 

Hen over de sidste par år har vi lagt et robust fundament. Men selvom tingene køre fornuftig 

er der plads til forbedringer. Vi skal bl.a. sørge for, at vi i samarbejde med DTF og Randers 

Kommune, fremmer tennissporten. Vi skal udbrede vores eksisterende set-up og sikre en 

flow af ny unge talenter som er klubbens fremtid. Det er fantastisk at se, at pga. god indsats 

af vores mange frivilligere og trænerstab, at det har resulteret i et historisk JM med mange 

Jyske Mesterskaber til Randers. To be continued! 

 

På Eliteområdets vegne - Sicco Steenhuisen 

 



 

 

 

Turneringsudvalgets beretning: 

Senior Holdturneringen indendørs 2018-19: 

På herresiden gik 1.holdet ubesejret igennem sæsonen og sikrede en suveræn oprykning til 

den igangværende 1.division indendørs 2019-20. 2.holdet i liga 1 var kommet i en svær række 

med meget gode 2.hold fra større klubber, så ikke overraskende sluttede sæsonen med en 

nedrykning til liga 2 indendørs. 3.holdet, der primært bestod af vores unge talenter, klarede sig 

flot i liga 2 rækken og var faktisk tæt på at vinde denne – men kunne uanset ikke rykke op, da 

vort 2.hold spillede i liga 2. Således er både 2. og 3. hold at finde i liga 2 indendørs 2019-20.  

På damesiden var vores hold i 1.division udfordret hen over sæsonen og det resulterede 

grundet en revideret struktur med 3 nedrykkere således i en nedrykning til 2.division 2019-20.  

Senior Holdturneringen udendørs 2019:  

Herrernes 1.hold var et mulehår fra oprykning til 1.division. Efter sidste spillerunde stod det 

klart at man blot manglede 1 sejr i én af årets kampe for at kunne være rykket op. I en meget 

lige række sluttede både Risskov og Randers med 29 point, men Risskov havde altså undervejs 

vundet 1 kamp mere og rykker derfor op. Kom igen! 2.holdet i liga 1 var igen udfordret af at 

møde en del gode 2.hold fra andre store klubber. Så sæsonen endte desværre med en 

nedrykning ligesom indendørs. Således må holdet en tur i liga 2 til næste sæson. 3.holdet i liga 

2 sluttede midt i rækken og dermed har vi altså både 2. og 3.hold i liga 2 udendørs 2020.  

På damesiden var vi igen udfordret i en stær række. På trods af flere gode individuelle indsatser 

hen over året, så blev det en klar nedrykning til 2.division udendørs 2020. 2.holdet i liga 2 var 

også udfordret måtte ligeledes se en nedrykning i øjnene og derfor at finde i liga 3 udendørs 

2020.  

Med andre ord – en lidt blandet sæson!        

Vores U14 drengehold spillede sig igen frem til finalespillet i DTF juniordivisionsturnering. I 

2018 blev det til historiske bronzemedaljer, men i 2019 måtte man ”nøjes” med en 4.plads. 

Men imponerende og flot at spille sig til slutspillet 2 år i træk!  

Alle øvrige præstationer – JTU hold og individuelt – er at finde sidst i denne beretning. Der har 

været mange flotte resultater, så listen er lang!        

 

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 2019 traditionen tro afviklet med to turneringer i 

udendørssæsonen hhv. 5. juni, 20.august – og den store finale indendørs i form af 

julearrangementet den 13. december med ca. 40 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. 

Der var en smule større opbakning end året før til den årlige Tyrkiet tur. Vi håber, at den 

kommende tur i 2020 vil få endnu 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 klubbens banesjak. 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 
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Ungdomsudvalgets beretning: 

Ærlig snak - Ungdomsudvalgets arbejde har i 2019 været udfordret. Dels blev vi ramt af en 

meget pludselig udskiftning på den gennemgående træner på juniorholdene, derudover blev 

udvalget decimeret af forskellige årsager hen over året. Det skal vi have gjort noget ved i 

2020 og i skrivende stund er der allerede flere tiltag iværksæt eller planlagt (se nedenfor).  

Til trods for udfordringerne, så har Randers Tennisklub igen i 2019 afviklet en række flotte og 

velbesøgte arrangementer for vores juniorer (og familier). Målsætningen er bestemt at der 

kommer mindst lige så mange arrangementer i 2020, men vi har brug for flere hænder til at 

løse praktiske opgaver i udvalget.  

Følgende tiltag bliver foretaget i 2020, for at optimere vores udbud af aktiviteter – naturligvis 

under forudsætning af opbakning fra forældre:  

• Forældremøde for juniorforældre 2-3 gange i løbet af året (1.møde er afholdt primo 
januar) 

• Ansættelse af Jørgen Nørgaard, der både bliver gennemgående juniortræner, men 
som også får ansvar for kommunikationen med juniorer/forældre og bliver 
eventkoordinator og dermed kan hjælpe forældre med styring og det tennismæssige 
indhold på aktiviteter 

• 2 sommerskoler i skolernes sommerferie  

• Overnatningsarrangement 1-2 gange årligt  
• Sæsonåbning samt sæsonafslutnings arrangement udendørs 
• Julearrangement i december 

• 3-4 turneringer og stævner i udendørssæsonen 
• Samarbejde med lokale skoler  

• Genetablering af aktivitetsudvalg på juniorområdet 

• Etablere en lukket Facebook gruppe målrettet juniorer/forældre 

• Igangsætte Familietennis/-træf, hvor vi nogle gange hen over året inviterer hele 
familien til tennis, Padel og hygge 
 

Tak til trænerstaben for en stor indsats hen over året! 

Derudover en stor tak til alle udvalgsmedlemmer samt Camilla Hoff for at sikre god drift af 

vores U10 arrangementer henover 2019!  

Slutteligt en tak til alle udvalgsmedlemmer i såvel ungdoms-turneringsudvalget og 

aktivitetsudvalget!  

På vegne af Ungdomsudvalget – Sussie Højvang Rasmussen 

 

 

 

 



 

 

 

Udvalgte individuelle og hold-resultater i 2019:  

Medaljevindere Randers Tennisklub 2019 
 
Ungdoms Mesterskaberne inde 2019 
U-14 drenge single: 

Bronze: Magnus Rank Lindberg 

Jyske Mesterskaber inde 2019  

U-10 rød bold: 

Guld:  Viktor Brix 

Bronze: Emily Brix 

U-10 grøn bold: 

Guld:  Casper Molich Hoff Pallesen 

U-12 pige single A: 

Guld: Josephine Brix 

Bronze: Kirstine Merrild Clausen 

U-12 pige double: 

Guld: Kirstine Merrild Clausen med makker fra Aalborg TK (Ena Vaizovic) 

Sølv: Josephine Brix med makker fra Kolding TK (Elis Davidova) 

U-14 drenge single A: 

Guld: Magnus Rank Lindberg 

Sølv: Julius Rokkjær 

Bronze: Oliver Rank Lindberg 

U-14 drenge double: 

Guld: Magnus Rank Lindberg og Oliver Rank Lindberg 

Bronze: Julius Rokkjær med makker fra Esbjerg (Rasmus Lange) 

U-14 pige single A: 

Guld: Annelieke Saustrup Steenhuisen 

Senior dame double: 

Sølv: Annelieke Saustrup Steenhuisen med makker fra Kolding TK (Felicia) 

Veteran Herresingle +35/40: 

Guld: Thomas Jacobsen 

Sølv: Allan S. Sørensen 

Veteran herredouble +35: 

Guld: Thomas Jacobsen, Allan S. Sørensen 

Sølv: Martin Rafn, Sicco Steenhuisen  



 

 

 

 

Ungdoms Mesterskaberne ude 2019 

U-14 drenge double: 

Bronze: Magnus Rank Lindberg og Oliver Rank Lindberg 

U-14 Mix double: 

Bronze: Magnus Rank Lindberg og Annelieke Saustrup Steenhuisen 

 

Jyske Mesterskaber ude 2019 

U-10 orange bold: 

Bronze: Emma Pusle Breinhild Pedersen 

U-10 grøn bold: 

Guld: Casper Molich Hoff Pallesen 

U-12 pige double: 

Bronze: Kirstine Merrild Clausen med makker fra Aalborg TK (Ena Vaizovic) 

U-12 drenge double: 

Bronze: Casper Molich Hoff Pallesen og Conrad Gradman 

U-14 drenge single A: 

Guld: Magnus Rank Lindberg 

Sølv: Rasmus Lange Sørensen 

U-14 drenge single B: 

Bronze: Hjalmar Hoffmann-Petersen 

U-14 drenge double: 

Guld: Magnus Rank Lindberg og Oliver Rank Lindberg  

Bronze: Julius Rokkjær med makker fra Esbjerg (Rasmus Lange) 

Senior dame single mesterrække: 

Sølv: Annelieke Saustrup Steenhuisen 

Senior dame double: 

Bronze: Annelieke Saustrup Steenhuisen med makker fra Sønderborg (Maya) 

Veteran Herre double 35/45 år: 

Sølv: Lars Elkjær med makker fra Silkeborg (Troels R. Klausen)  

 

 

 



 

 

 

Holdturnering DTF ude 2019 DH junior 

U-14 drenge: 

Nr. 4 i DK: Magnus Rank Lindberg, Rasmus Lange Sørensen, Oliver Rank Lindberg  

og Julius Rokkjær 

 

Holdturnering JTU ude 2019 Junior 

U10 Kønsneutral Regionsrækken – Orange bold:  
Bronze: Marius Olesen, Emma Pusle Breinhild Pedersen og Patrick Højvang Jensen 

U14 Regionsrækken drenge – Gul bold: 
Bronze: Hjalmar Hoffmann-Petersen, Gustav Breinhild Pedersen og Conrad Gradman 

U14 Regionsrækken piger – Gul bold: 
Sølv: Khusis Jensen, Sarah Kirstine Timm, Erza Zigiraj og Sofia Holm Petersen 

U18 Regionsrækken piger – Gul bold: 
Sølv: Viktoria Antonova, Lærke Huahang Justesen, Cecelia Leerhøy og Elisabeth 
Østergaard 

 

På Ungdomsudvalgets vegne – Claus Lindberg og Sussie Rasmussen 

 

 

 


