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Formandens forord 
 
Randers Tennisklub fylder 125 år, og det skal 
på trods af et Coronaramt jubilæumsår fejres, 
som det nu er muligt. En del af denne fejring er 
blandt andet at fortælle klubbens historie – 
eller i hvert fald de glimt af historien, som vi nu 
har fundet relevante. Derudover har vi forsøgt 
at give et øjebliksbillede af ”Randers 
Tennisklub anno 2020”.  
 

En stor tak til Arne Wang for med stor 
kærlighed og kompetent fortællekunst at have 
kastet sig over en række aktuelle interviews til 
dette 125 års jubilæumsskrift. Arne var også 
en af de absolut bærende kræfter i forbindelse 
med klubbens 100 års jubilæumsskrift – og vi 
krydser naturligvis fingre for, at han leverer 
materiale til vores 150 års skrift i 2045 ����  
 
Derudover en stor tak til Jørgen Nørgaard for 
med stor flid og myndighed at styre alt det 
digitale ifm. jubilæumsskriftet samt tidligere 
formand Jørn Iversen for sine bidrag til skriftet 
og for rollen som kyndig sparringspartner. 
 
125 år på bagen – og still going strong….eller 
hvad?  
 
Dyk endelig ned i dette jubilæumsskrift og lav 
din egen bedømmelse af dette.  
 
Eller endnu bedre – kom forbi Randers 
Tennisklub, deltag i nogle af vores mange 
tilbud og vær med til at klublivet fortsat 
blomstrer!   
 
En stor tak skal lyde til en rækker personer og 
samarbejdspartnere. En stor tak til…. 
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- alle de frivillige, der igennem årene har 
været til at skabe rammerne for et godt 
klubliv 

- klubbens trænere, der igennem årene alle 
har forsøgt at forløse potentialet hos vores 
medlemmer – uanset alder, niveau og 
ambitioner 

- alle klubbens medlemmer, der har været 
med til at udfylde rammerne og skabe 
klubliv 

- Randers Kommune, Arena Randers, 
Jyllands Tennis Union, DGI Tennis og Dansk 
Tennis Forbund, som alle på forskellige 
områder har været gode samarbejds-
partnere henover årene 

- klubbens store skare af trofaste sponsorer 
og øvrige samarbejdspartnere – I yder alle 

et vitalt bidrag til, at klubben kan fastholde 
et højt aktivitetsniveau, år efter år  

- den lokale presse, der altid har holdt et 
vågent øje med klubben  

- tak til klubbens medlemmer for tilliden - jeg 
har haft fornøjelsen og det store ansvar for 
at sidde for bordenden i bestyrelseslokalet 
i snart 20 år 

Med håb om, at klubben vil have medvind på 
tennisbanen i de kommende år og at serve-
esserne vil komme i en lind strøm!  
 
Et stort tillykke med de 125 år til Randers 
Tennisklub!  
 
Lars Elkjær 
Formand
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Bestyrelsen anno 2020 
 

 

Lars Elkjær, Formand 
 

  

 
 

Sicco Steenhuisen, Næstformand, Talent/Elite 

 

  

 

Carl-Erik Ullits Christensen, Kasserer 
  

 
 

Sussie Højvang Rasmussen, Ungdomsaktiviteter 

 

  

 

Signe Lundgaard Christiansen, Kommunikation  
  

 
 

Mikkel Krag, Bestyrelsesmedlem 

 

  

 

Hugo Bech, Bestyrelsesmedlem 
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Redaktørens forord 
 
Det har været vores ambition at skabe en 
historiefortælling, som giver et indtryk af 
klubbens liv i de 125 år, som pludselig er gået. 
 
Vi har malet med bred pensel og er klar over, at 
mange gode og vigtige billeder ikke er kommet 
med, men håber, at læseren får glæde af de, 
der er. 
 
Vi har valgt de lyse farver for at fejre en dejlig 
klub med liv, men naturligvis er der også 
kommet en mørkere tone frem hist og pist, så 
skønmaleriet nærmer sig det autentiske. 
 
Materialet findes både i en digital version på 
klubbens hjemmeside og i et mindre trykt 
oplag. 
 
Er nysgerrigheden skærpet, anbefales at dykke 
ned i jubilæumsskriftet fra 1995, der gemmer 
sig i samme område. 
 
Som appetizer herfra kan nævnes: 

• Rapport fra Bjørn Borg-John McEnroe, 
Nordiske Mesterskaber, 80-års jubilæums-
turnering, DM for junior 1 i 1983, alt 
sammen afviklet her i området. 

• Portrætter/indslag af formændene Erik 
Møller, Jørn Iversen og Peter Ødum. 

• Små finurlige tanker fra Keld Sørensen og 
undertegnede. 

 
Vi håber, vi har pirret og motiveret lysten til at 
gå på jagt - også i det andet, lille, historiske 
skattekammer. 
 
God fornøjelse 
Arne Wang 

 

Arne Wang 
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Tillykke fra Randers Kommune 
 
I en tid hvor nye måder at dyrke sport og 
motion konstant kommer til, så er tennis-
sporten still going strong, og er stadig en 
gentlemansport, for både mænd og kvinder, og 
med plads til charme og attitude.  
 
Randers Tennisklub er en af byens ældste 
idrætsforeninger og har betydet meget for 
byens idrætsvirke gennem alle årene. 
 
Randers Tennisklub har altid på bedste vis 
været ambassadør for Randers ude omkring i 
landet, og har været vært for mange 
udefrakommende talenter, - samt haft besøg 
af en af sportens helt store, Caroline 
Wozniacki, i 2012. 
 
I nyere tid har Randers Tennisklub desuden 
været vært for DM for både Ungdom og Senior, 
for adskillige afdelinger af JM, samt for 
Gudenå Cup i mere end 25 år.  
 
Klubben blev kåret, som Årets Tennisklub, i 
1999, og de frivillige ledere har ikke alene 
modtaget hæder indenfor kommunegrænsen, 
men nyder respekt i hele Tennis Danmark. Og i 
2020 er foreningen blevet hædret med 
Lauritzen-Sonnichsen Prisen som uddeles af 

Jyllands Tennis Union til årets Ungdomsklub. 
 
Randers Tennisklub er partner i kommunens 
samarbejdsaftale med Team Danmark og 
klubbens nuværende formand Lars Elkjær har 
desuden i mange år ydet en stor indsats 
centralt i kommunens elitesatsning. 
 
Klubben arbejder således koncentreret med de 
unge talenter, - men der er plads til alle aldre i 
klubben. 

Louise Høeg 
Formand for Sundheds-, Idræts- & Kulturudvalget 
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Sidste år indviede klubben en bane til padel-
tennis, der er mere skånsom for kroppen end 
tennis, og dermed kan nå endnu flere borgere, 
og være med til at opfylde kommunens Bevæg 
dig for livet satsning, og målsætningen om 
flere borgere i bevægelse og flere medlemmer 
af idrætsklubberne.  

 
Et hjerteligt tillykke til den ungdommelige og 
særdeles aktive forening og de mange 
udøvende og frivillige ledere med de 125 år. 
 
Louise Høeg 
Formand for Sundheds-, Idræts- & Kulturudvalget 
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1895 – Et bidrag til tidens krønike 
 
Midt i det tiår, der sluttede forrige århundrede, 
ligger året 1895 uden at fylde særligt meget i 
historiens store bog. De store afgørende 
begivenheder gik uden om dette pænt formede 
årstal, og alligevel fik året karakter og farve af 
en eneste begivenhed, der trak lange skygger 
efter sig: Dreyfus-affæren i Paris.  
 
Egentlig var den afgjort kort før jul, den 22. 
december 1894, da hovedpersonen, den 
franske artilleri-kaptajn Alfred Dreyfus, efter en 
falsk anklage for højforræderi, fik sin dom. Den 
blev afsagt ved en lukket krigsret og lød på 
degradation og livsvarig deportation til 
"Djævleøen" i fransk Sydamerika. Men før 
afsejlingen til tropehelvedet, skulle han 
igennem en offentlig, symbolsk ydmygelse og 
udstødelse af den franske hær. Begge dele 
foregik en iskold vintermorgen den 5. januar 
1895 i militærskolens brolagte gård i Paris. 
 
Alfred Dreyfus stod ret foran sine officer-
skolleger. Trommehvirvler piskede stemnin-
gen op. Dreyfus fik revet sine kaptajns-
distinktioner af. Hans sværd blev brækket og 
kastet for hans fødder. 
 

 
”Dreyfus” 
 
Kun journalister havde fået lov til at være med 
sammen den franske hærs officerer. Uden for 
militærskolens jernporte hobede 
folkemængden sig op. "Jeg er uskyldig," sagde 
Dreyfus til pressens udsendte medarbejdere. 
"Død over jøderne!" skreg mængden uden for 
portene. Dreyfus var jøde. Det var hans eneste 
forseelse. Men det var nok. I antisemitismens 
Frankrig. Der var brug for et offer. Og ofret blev 
Dreyfus. Først efter ti bitre år blev han 
rehabiliteret i 1906. Det forhindrede ham ikke i 
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at blive symbolfigur i Frankrig, hver gang 
antisemitismen stak sit ækle ansigt frem.  
 
Og det gjorde den ustandselig op til og forbi 
Anden Verdenskrig. Også uden for Frankrig fik 
Dreyfus' skæbne historisk betydning. En anset 
journalist, Theodor Herzl, fra "Neue Freie 
Presse" i Wien overværede dybt rystet 
ydmygelsen af Dreyfus den 5.januar. Herzl var 
assimileret jøde, men Dreyfus-affæren 
ændrede fuldkommen hans liv. Han blev med 
et slag klar over, at jøderne måtte have deres 
egen stat. Det gik han direkte hjem og skrev 
bogen "Der Judenstaat", som blev det første 
åndelige grundlag for zionismen - den politiske 
bevægelse, som efter 50 år og 6 millioner døde 
jøder skabte den nye stat Israel i 1948. Ellers 
skete der ikke så meget ude i den store verden 
i året 1895.  
 
Det var Europas store tid - især uden for Europa. 
Ude i de kolonier, hvor europæerne havde travlt 
med at holde de "indfødte" i gang med at 
bestille noget - for Europa. Gjorde de oprør 
mod den hvide mand, måtte de sættes på 
plads. Effektivt. Det britiske Imperium var på 
sit højeste, og i London vidste man nøjagtig, 
hvordan man skulle dele og herske. Lord 
Salisbury sad sikkert på magten, og han 
dannede i 1895 sit tredje konservative 
ministerium.  

 
Ude i Britisk Indien rasede en hungersnød fra 
nord til syd. Siden fulgte en ondartet hyldepest 
efter. Dødstallet nåede op mod 6 millioner, 
men det gav hverken store avisoverskrifter 
eller forstyrrede Klokken Femten i London 
synderligt.  
 
Andre steder var der kontrolleret små-uro: 
Italienske tropper måtte kæmpe lidt i Abessi-
nien (i dag: Etiopien), Frankrig sendte inva-
sionstropper til Madagascar, i Sydafrika var 
man ved at line op til det store opgør, som kom 
med Boer-krigen ved århundredskiftet og 
cubanerne havde fået nok af Spaniens 
herredømme over sukkerøen. De greb til 
machetten.  
 
I Østen blev Kina banket på plads af både 
Japan, Storbritannien og Frankrig samtidig 
med, at Japan en sidste gang blev belært om, 
at det ikke var stærkt nok endnu til at tage 
kampen op mod de europæiske imperier. I 
Tyskland fejrede Bismarck rund fødselsdag. 
Han blev 80 år, men Rigsdagen ville ikke sende 
blomster til den pensionerede jernkansler. 
Dem fik han så heldigvis i stedet fra den 
preussiske landdag.  
Nord for Tyskland, dvs. lige nord for Kongeåen 
syd for Kolding, lå Danmark.  
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Her kunne tronfølgerens ældste søn, prins 
Christian, fejre sin 25-års fødselsdag. Ingen 
kunne i 1895 forestille sig, at prins Christian 
nøjagtig 25 år senere - som kong Christian X - 
skulle føre det tabte Sønderjylland hjem til 
Danmark på sin hvide hest.  
 
I 1895 nøjedes man med at synge: "Det haver 
så nyligen regnet". Danmark led stadig i den 
indre psyke af sårfeberen fra Dybbøl 1864, og 
vi havde nok at gøre med at finde ud af, hvor 
magten i det lille danske samfund skulle ligge. 
Den store lockout 1899 og systemskiftet 1901 
lå et par år forude - og indtil videre måtte man 
notere sig, at arbejdernes parti, Social-
demokratiet, stormede frem mod det nye 
århundrede - og magten - med små skridt. Ved 
Folketingsvalget i 1895 fik partiet 8 mandater, 
og det kunne nu for første gang vælge et 
udvalgsmedlem.  
Ellers var det småting, der prægede året 1895 
i Danmark på landsplan. I København oplevede 
sædelighedspolitiet en mindre skandale, da 
det blev afsløret, at politiet havde aktier i byens 
offentlige huse. Chefen skød sig selv på grund 
af vanæren, selv om han ikke havde egne 
penge i bordellerne.  
 
Tiden havde ondt i moralen. Man skældte ud 
på bordellerne, men accepterede, at tidens 
mænd lod deres drifter gå ud over hjemmenes 

mange tjenestepiger, byernes fabrikspiger og 
de prostituerede. "Ekstravagance" kaldte man 
mændenes sport.  
 
Forfatteren Peter Nansen skrev: "De herrer, der 
har ekstravageret lidt i deres unge dage, bliver 
som regel de bedste og mest trofaste 
ægtemænd."  
 
På Casino sang 90'ernes 
kvindelige idol, Dagmar 
Hansen, viser med sin 
beskedne, men kønne 
stemme. En vise lever 
endnu: "Åh Dagmar, åh 
Dagmar! Vil du være 
min, så vil jeg være din!" 
 
Den kendte man også i 
Randers, men her måtte man nøjes med 
Frøken Felix og Frøken Alma Sylvia i 1895 i 
Koncerthallens Variete. Hollandske 
sangerinder optrådte i Brage, mens "dørene 
holdes lukkede under musik-numrenes 
udførelse."  
 
Man kunne også gå til koncert i Haslund 
Forsamlingshus, men her gjaldt det: "Hunde 
må ikke medtages!" Det slog musikdirektør 
Søren Telling i al fald fast.  
Helt nede i Napoli debuterede alle tiders 
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største tenor, Benjamin Gigli, i det Herrens år 
1895. Han kom dog ikke til Randers, men det 
gjorde til gengæld det 10-årige vidunderbarn, 
pianisten og komponisten, Raoul Koczalski.  
 
Han gav koncert i Håndværkerforeningens sal 
i januar, men selv om Amtsavisens med-
arbejder ikke brød sig om vidunderbørn - "disse 
små stakler, der slæbes det halve eller hele 
Europa rundt" - så måtte han dog overgive sig 
for denne tykke, sunde dreng klædt i 
knæbenklæder og bluse. Han kunne sandelig 
både bukke og spille.  
 
Borgmester Stemann styrede sin by lige fra 
udsalget i januar til juleglæden i december. Der 
var godt med vintersne det år, og 
hestemarkedet gik tilfredsstillende som 
vanligt. I A.L. Ishøys Vinhandel kostede 
fortrinlig fin gammel rom 85 Øre pr. flaske. 
Rødvin af mærket 1880 Leoville løb op i 1 
Krone pr. flaske.  
 
Der var udsalg af "overgjemte modevarer" hos 
Emil Harder og stort udsalg af korsetter i 

Randers Korsetmagasin. Men ingen steder var 
der udsalg af de beklædningsgenstande, som 
var passende, hvis man ville optræde i den 
nystartede Randers Lawn Tennis Club.  
 
Denne sports ankomst til Randers markerede, 
at nye, moderne tider var på vej. Det var de 
også på Randers lærde Skole, hvor Anna 
Regina Agerskov gik i 2. G. Hun blev året efter 
- i 1896 - den første kvindelige student i 
Randers. 
 
Så måske fyldte året 1895 alligevel en smule i 
historiens lange løb. 
 

 
Per Birkebæk 
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Klubbens love anno 1985 
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Klubbens historie 1895-1970 
 
Følgende artikel er forfattet i anledning af 
klubbens sidste markante jubilæum.  
 
Artiklen sammenfatter klubbens første 75 
leveår og indeholder desuden et interview med 
den daværende formand, Erik Møller.  
 
Den 24. juni 1895 stiftedes Randers Lawn 
Tennis Club, hvilket vil sige, at den på onsdag 
kan fejre 75 års jubilæum. RL TC er den 
næstældste idrætsklub her i Randers. Dens 
stifter var provisor Chr. Klæbel, boghandler J. 
P. Mynster og tandlæge Elimar Egede.  
 
Den første bane blev anlagt på en lejet grund 
tilhørende Randers Kommune og var i brug til 
og med 1904. Det var en lille ridebane, der 
tilhørte Tøjhuset og lå mod vest, på Udbyhøjvej. 
(cirka der, hvor præsteboligen til Set. Mortens 
Kirke er nu, i 1995).  
 
I 1905 tog man nye baner i besiddelse. Man fik 
to baner på det sted, hvor nu de gule blokke af 
Boligforeningen 1940 ligger i Sjællandsgade. 
Da var der grusgrav på dette sted. 
 
I 1941 ansøgte tennisklubben kommunen om 
at lave de sidste tre af de fire baner om fra grå 

sandbaner til røde som beskæftigelses-
foranstaltning under krigen. Da det kom frem i 
byrådet, blev det anbefalet af formanden for 
plantager og lystanlæg, skræddermester 
Landbug (S) med en bemærkning om, at det 
ikke var meningen, at banerne skulle males 
røde, men omlægges. Dette blev først til 
realiteter i 1942. Omklædningsforholdene var 
meget dårlige, idet man havde to 
om klædningsrum i den nordlige ende af den 
gamle bygning, der ligger til venstre for 
indgangen til stadion fra Viborgvej. Der var 
også, så man kunne få brusebad, men kun 
koldt. (Bygningen eksisterer ikke mere).  
 
I mange år diskuterede man klubhusbyggeri. 
Det var første gang offentlig fremme ved 
byrådsmødet den 21/9 1943, men forslaget 
blev sendt tilbage til udvalgsbehandling, da 
tennisklubben ønskede lejen af banerne 
annulleret. Den var på 1.000 kr. pr. år i tre år. På 
tennisklubbens generalforsamling i 1943 
forventede den daværende formand, købmand 
Knud Christensen, Vejle Støbegods, at man 
ville komme til at bygge klubhus, så det kunne 
stå færdigt til foråret 1944. Det blev dog først 
bygget og indviet i 1952.  
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En stor del af klubhuset er bygget af gamle 
sten, man købte ved nedbrydninger rundt i 
byen, og vinduerne stammer også derfra. 
Klubmedlemmer stod for byggeriet, der endte 
med to omklædningsrum med toiletter, et lille 
køkken og en dejlig opholdsstue.  
 
I de første 10 år blev det nærmest brugt som 
sommerhus for mange medlemmer, og i 
weekenderne udfoldede der sig et fantastisk 
klubliv med medbragte madkurve, og børn i 
lange baner, der muntrede sig i sandkassen.  
 
I 1959 udvidede man terrassen foran 
klubhuset. Jorden fik man fra udgravningen af 

de fire nye baner (mod syd), der også blev 
taget i brug i foråret s.å. På general-
forsamlingen d. 29. marts 1959 oplyste 
formanden, landsretssagfører Poul Madsen, at 
de fire nye baner ville være klar til den nye 
sæson, og sådan blev det. 
 
Man havde i 1957 og 1958 måttet begrænse 
medlemstilgangen p.gr.a. manglende bane-
kapacitet, men det blev hermed afhjulpet. 
Klubbens bedste sæson faldt i 1962. Da havde 
man 6 spillere i finalerne ved de jyske 
mesterskaber, og 5 blev mestre. Gunnar Ødum 
blev provinsmester, og "'Lise Lotte Larsen blev 
nr. 2 ved de danske mesterskaber.  

 
FORMÆND GENNEM TIDERNE:  
1895 - 1904:  provisor Chr. Klæbel  
1904 - 1914:  kendes formanden ikke  
1914 - 1920:  købmand Johs. Christensen 

(han var i 1920-24 formand for 
Nordjysk lawn tennisforbund 
og var i 1921 med til at starte 
Dansk lawn tennis forbund). 

1920 - 1927: byrådssekretær P. von 
Sprechelsen 

1927 - 1932: bankfuldmægtig J. Birch 
1932 - 1942: tandlæge Dirchs 

1942 - 1952: prokurist Knud Christensen 
1952 - 1955: viceskoleinspektør Poul 

Nielsen 
1955 - 1959: landsretssagfører Poul Madsen 
1959 - 1960: læge Søren Ødum 
1960 - 1962: assurandør J. Trandbohus 
1962 - 1963: repræsentant H. E. Pagh 
1963 - 1967: afdelingschef J. E. Larsen 
1967 -1968: lærer Ole Tranberg 
1968 dyrlæge Erik Møller 
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Den formand, der har lagt det største arbejde i 
klubben, er købmand Knud Christensen. Han 
forberedte klubhusbyggeriet, forsøgte at få 
bygget en tennishal, får alle banerne belagt 
med rødt grus, han får kommunen til at 
overtage vedligeholdelsen af banerne og han 
forsøgte under krigen at skaffe 1.200 bolde, 
der var drevet i land på vestkysten af 
Vendsyssel som vraggods. Da han blev taget 
af tyskerne i januar 1944, klarede hans kone 
ærterne, godt støttet af pastor Arberg og 
viceskoleinspektør Poul Nielsen. Desuden 

arrangerede han de berømte vinterklubfester 
på Hotel Randers, hvor medlemmerne kom i 
sommertøj. 
  
KLUBBENS RESULTATER:  
Klubbens bedste spiller gennem tiderne har så 
ubetinget været Lise Lotte Larsen, der kun 15 
år gammel blev tredobbelt klubmester for 
seniorer, blev jysk mester, var med i tre DM 
finaler for juniorer og blev dansk mester i 
single og double. Der var i klubbens store 
sæson i 1962.

 
Klubben har erobret følgende mesterskaber: 
1921, 23, 25 Johanne Buhl provinsmester (JM 1921, 23, 25, 26, 30) 
1942 fru læge Holm jysk mester i B-rækken 
1947 H. J. Bundgård jysk mester for juniorer 
1953 fru ingeniør Mechlenburg jysk mester i B-rækken 
 
Videre er det blevet til jyske mesterskaber til 
Børge Fink Jensen, Gerda Larsen og på 
juniorfronten har Lise Lotte Larsen, Gunnar 
Ødum, Astrid Dyrbjerg og Peter Ødum været 
jyske mestre.  
 
Følgende har erobret danske mesterskabs-
titler: Lise Lotte Larsen, Gunnar og Peter Ødum 
og Chr. og Astrid Dyrberg. 

  
Klubbens seneste jyske mesterskab sikrede 
Hanne Gram sidste søndag i B rækkens 
damesingle.  
 
KLUBBENS BESTYRELSE 1970 
Formand Erik Møller, næstformand C. G. 
Christensen, kasserer Jørn Iversen, Kirsten 
Holmskov og Peter Ødum. 
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Glimt fra klubbens historie 1970-1988 
 
1970  
Jubilæumssæsonen klubbens hidtil bedste:  
Klubben var for første gang i klubbens historie 
vært for finalerne i NTU-mesterskaberne. 
Hanne Gram blev vinder af B-rækken, og også 
Susanne Ødum var med ved finalestævnet.  
Flere af klubbens spillere måtte lade livet i 
semifinalerne.  
 
Klubbens førstehold spillede sig op i 2. division 
efter en række gode kampe.  
I kvalifikationsfinalen slog Randers (med to 
reserver på holdet) på udebane Fruens Bøge 
med 5-4 efter en føring på 5-1.  
Det vindende hold bestod af Annette Meelby, 
Anne-Lise Pagh, Peter Ødum, Finn Frandsen, 
Palle Folkerman og Jørn Iversen.  
Der var afbud fra Kirsten Holmskov og Hanne 
Gram til kvalifikationsfinalen.  
Klubben var hermed rykket op mellem de 18 
stærkeste hold i Danmark. 
 
Randersturneringen, som afvikledes for andet 
år, blev en endnu større succes end det første 
år, og der var både store sportslige resultater 
og stor publikumsinteresse.  
 

1971 

 
Jørn Iversen, formand  

 
3 amatørtrænere i gang: Kirsten Holmskov, 
Palle Folkerman og Jørn Iversen.  
 
Reino Nyysønen instruerer klubbens 
turnerings- og juniorspillere.  
 
Nr. 4 i 2. division efter sejre over ALTS, 
Brabrand og Sønderborg.  
 
174 medlemmer. 46 ungdomsmedlemmer 
mod 20 året før. 
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Jørn Iversen                          Af fotograf Jens Munk, Amtsavisen 

 

1972 
Kontingent:  
Seniores:  95 kr. 
Studerende:  65 kr. 
Juniores: 35 kr. 
 
Introduktionsarrangementer i begyndelsen af 
sæsonen giver mange nye medlemmer.  

 
Nr. 6 i 2. division og nedrykker til 3. division.  
 

1973  
Nr. 3 i 3. division.  
 
154 medlemmer.  
 

1974  
Nr. 5 i 3. division og nedrykker til serie 1.  
 
Arrangerer NTU-finalestævne.  
Medlemsfremgang på 40 giver 194 
medlemmer.  
 

1975  
Planer om klubhusudvidelse. Formue på 
52.347 kr.  
 
80 års jubilæumsturnering med deltagelse af 
Carl Edvard Hedelund, Palle Hove, Peter Ødum 
og Gunner Ødum (se særlig omtale).  
 
Nr. 2 i serie 1 og oprykker til 3. division 
(udvidelse af rækkerne til at omfatte flere hold).  
 
Vinderholdet bestod af: Hanne Gram, Annette 
Meelby, Peter Ødum, Finn Frandsen, Palle 
Folkerman, Jørn Iversen, Steffen Storgaard og 
Jacob Erikstrup.  
Medlemsfremgang fra 194 til 244.  



20 

1976  
NTU-finaler i Randers:  
Peter og Gunner Ødum NTU-mestre i herre-
double ved at slå Knud Roding og Jørn Harder 
i finalen.  
Hanne Gram og Kirsten Holmskov taber i 
finalen i damedouble til Dorte Olsen og Birthe 
Pedersen.  
 
Peter Ødum vinder herredouble ved Nyborg 
Open sammen med Andy Shields.  
Klubhuset udvides. Udvidelsen indvies 11. 
september 1976. 
 

 
Brdr. Gunnar og Peter Ødum. Jyske Mestre 1976 

 
Nr. 1 i 3. division og oprykker til 2. division. 
Holdet bestod af: Hanne Gram, Kirsten 

Holmskov, Peter Ødum, Finn Frandsen, Lars 
Fruensgaard, Steffen Storgaard og Jørn 
Iversen.  
 
Alle klubbens seniorhold rykker en række op.  
RLTC modtager SIKR's klubpokal med 
formanden, Jørn Primbys, følgende motivering:  
"Blandt de klubber, som vil huske 1976 som et 
godt år, er Randers Lawn-Tennis Club. Efter 
flere forsøg blev det til oprykning i år. Ind 
imellem en ihærdig træningsindsats 
fuldendtes en hårdt tiltrængt klubhusudvidelse. 
Jeg havde den glæde at deltage i indvielsen og 
gav her udtryk for, at det var lykkedes for jer at 
fastholde den idylliske ramme omkring jeres 
dejlige anlæg, hvor der i mange år har været et 
rigt og frodigt klubliv.  
Gennem et dygtigt stykke lederarbejde her og i 
det øvrige land kan I konstatere en stærk 
stigning i medlemstallet på ungdomsfronten. 
Ikke mindst på baggrund af den indsats, som 
ligger bag tilgangen har vi valgt at hædre jer 
med klubpokalen."  
 
68 nye medlemmer, så medlemstallet nu er 
312. 
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Peter Ødum 

 

 
Klubhusindvielse 11.9.1976 Kirsten Holmskov, Jørn Iversen, 
Knud Fisker (formand for parkudvalget), Else Skipperud, Jørn 
Primby (formand for SIKR), Ingrid Bøye og Jørn Nørbech 
Fotograf: Jens Munk, Amtsavisen 

 

1977  
Klubben engagerer Carl Edvard Hedelund som 
træner for 1. holdet og de bedste ungdoms-
spillere.  
 
Nr. 5 i 2. division.  
 
Nordisk Cup afholdes i Randers 10. - 12. juni 
1977 (se særlig omtale).  
 
Medlemstallet steget til 381. Der lukkes ved 
400 medlemmer.  
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Jørn Iversen næstformand i Dansk Tennis 
Forbund.  
 

1978  
Klubben ønsker bedre indendørs muligheder 
gennem opførelse af boblehal. Klubformue 
74.786 kr.  
 
Byrådet vedtager i løbet af året, at boblehallen 
skal opføres.  
 
Nr. 2 i 2. division.  
Holdet bag denne fornemme placering var: 
Hanne Gram, Else Skipperud, Peter Ødum, 
Gunner Ødum, Steffen Storgaard, Lars 
Mathiesen, Søren Højland og Lars Fruens-
gaard. 
 
Rekorddeltagelse i den 10. Randersturnering. 
Der skal spilles 212 kampe, før mestrene er 
fundet.  
 
417 medlemmer - lukket for medlemstilgang.  
 

1979  
Boblehallen taget i brug 20. januar 1979.  
Hallen blev først indviet 4. maj 1979.  
 
Lysanlæg opføres, så der bliver plads til flere 
medlemmer. Flere baner efterlyses.  
 

Nr. 3 i 2. division.  
 
09. marts 1979. Bjørn Borg og John McEnroe 
mødes i Randershallen. Bjørn Borg vandt 6-4:6-
4:6-4). 
 
NTU-finaler i Randers:  
Tre ud af fire semifinalister i ungdom I for 17-
18 årige fra Randers, og to Randersspillere 
mødes i finalen. 
Lars Mathiesen vinder over Peter Lyhne i 
finalen og bliver dobbeltmester ved også at 
vinde doublen sammen med Scott Nørgaard 
fra Horsens. 
 
Lars Mathiesen og Scott Nørgaard var senere 
på året i finalen ved Ungdomsmesterskaberne, 
hvor de tabte til Christian Max Møller, HIK, og 
Jens Lindsby, Holte.  
 
Den 13 årige Trine Piil Christensen vinder 
landsfinalen i Tretorn Cup for spillere, der ikke 
står opført på forbundets rangliste. Efter at 
have slået Pernille Funch Jensen, KB, 2-6:6-
4:6-3 i semifinalen, vandt hun i finalen 6-4:6-3 
over Kitt Fabricius, Allerød. 
 
Lars Mathiesen taber i finalen i samme 
turnering for ungdom I (17-18 årige) til Claus 
Løppke, Virum Sorgenfri med 6-4:3-6:2-6  
431 medlemmer - heraf 137 ungdoms spillere  



23 

 

1980  
Trine Piil Christensen var i to finaler ved det 
indendørs ungdomsmesterskab i ungdom IV 
for indtil 14 årige.  
 
Hun tabte i finalen i single 2-6:3-6 til Lene Holm 
Larsen, Tåstrup, og i double sammen med 
Helle Funch Olsen, AB, blev det nederlag 6-4:4-
6: 1-6 mod Kitt Fabricius, Allerød, og Lene 
Holm Larsen, Tåstrup.  
 
Trine Piil Christensen vinder udendørs 
ungdomsmesterskabet i pigedouble sammen 
med Pernille Funch Jensen fra KB. I finalen slår 
de Kit Fabricius, Allerød, og Lene Holm Larsen, 
Tåstrup 
 
Trine Piil Christensen var i semifinalen i såvel 
single som mixeddouble.  
Trine Piil Christensen tabte i semifinalen i 
pigesingle til Pernille Funch Jensen, og i 
semifinalen i mixed-double sammen med 
Søren Laursen, AGF.  
 
Peter Ødum deltager i professionel turnering: 
Head Cup i Kitzbühel, Østrig, men han taber i 
første kamp i kvalifikationsturneringen til 
australieren Ernie Ewert med 6-2:6-2.  
 

 
Kirsten Holmskov                 Fotograf: Søren Pagter, Amtsavisen 

 
Nr. 5 i 2. division.  
476 medlemmer 
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1981 
Nr. 3 i 2. division.  
 

1982  
Finalestævne i DONNAY-Cup afvikles i 
Randers med tre lokale deltagere Gregers 
Neergaard, Jacob Lanzky Otto og Christina 
Vang  
 
Nr. 6 i 2. division og nedrykker til 3. division.  
 
423 medlemmer.  
 

1983  
Ungdomsmesterskaber for junior 1 og 2 
afholdes i Randers (se særlig omtale).  
 
Nr. 1 i 3. division og oprykker til 2. division. 
Spilleme på det vindende hold var: Trine Piil 
Christensen, Hanne Gram, Lars Mathiesen, 
Peter Ødum, Svend Aage Birch, Steffen 
Storgaard og Kurt Madsen 

 
 

475 medlemmer.  
 

1984  
Jørn Iversen modtager årets ungdoms-
lederpris.  
 
Nr. 7 i 2. division og nedrykker til 3. division.  
 
580 medlemmer.  
 

1985  
Nr. 3 i 3. division.  
 
571 medlemmer.  
 

1986  
NTU-finaler afvikles i Randers med 7 lokale 
finalister.  
Mark Frøslev blev dobbeltmester i junior 3 ved 
at slå Mikkel Jacobsen, Skagen, i single med 
6-3:7-6 og i mixeddouble vandt han sammen 
med Christina Kaae, Aarhus 1900, over 
Liselotte Andersen, Grenå, og Mikkel 
Jacobsen, Hjørring 6-1 :6-3. 
 
Bane 9 indvies 03.08.86.  
 
Sparekassen Kronjylland skænker klubben en 
slåmur (på modsatte side af boblehallen), som 
indvies ved samme lejlighed  
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Nr. 4 i 3. division  
 
RLTC har bedste junior 2-hold vest for Store-
bælt. Holdet blev nr. 4 i landsfinalestævnet.  
Holdet bestod af: Mark Frøslev, Jacob Lanzky 
Otto, Thomas Bollerup, Lars Elkjær, Christina 
Vang, Annette Leerhøy  
 
Medlemstallet runder 600 medlemmer.  
 

1987  
Jørn Iversen formand i Dansk Tennis Forbund.  
 
Peter Ødum ny træner.  
 
Af Dansk Tennis Forbund's strukturrapport 
fremgår det, at Randers er den klub i Danmark, 
der deltager i flest forskellige aktiviteter, som 
arrangeres af unioner og forbund.  
 
577 medlemmer.  
 
Nr. 3 i 3. division. 
 

 
Junior II-holdet fra Randers Lawn-Tennis Club. Fra venstre: Arne 
Wang, Mark Frøslev, Jacob L. Otto, Christina Vang, Annette 
Leerhøy, Thomas Bollerup, Lars Elkjær, Steen Buus Kristiansen 
og Peter Ørum. Den tredie pige på holdet var Charlotte Åbye 
Jensen, der ikke var til stede, da billedet blev taget.  
1986 Junior II 
 

1988  
Nr. 7 i 3. division.  
 
Udvalg nedsættes med henblik på at udarbej-
de forslag til ny dobbelthal, som skal erstatte 
boblehallen.  
 
Troels Larsen ny træner.  
 
627 medlemmer. 350 medlemmer over 25 år 
og 277 medlemmer under 25 år. Medlems-
rekord. 
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Glimt fra klubbens historie 1989-1992 
 
1989  
På generalforsamlingen 23.2. vælges ny 
formand. Jørn Iversen takker af og afløses af 
Keld Sørensen.  
Byggeplaner for ny tennishal med klubhus 
fremlægges og godkendes.  
 
August: medlemstal 626.  
 
Ny tennishal og nyt klubhus tages i brug.  
 
1. Holdet nr. 8 i 3. Division. 
 

1990  
Bestyrelsen udvides med et ungdomsmedlem. 
(Peter Iversen)  
Det gamle klubhus foræres til Randers 
Kommune.  
 
1. holdet forblev i Jyllandsserien. 
 
Under ledelse af Nicolaj Gradmann tager en 
gruppe ungdomsspillere til Randers' venskabs-
by i Sverige, Västerås.  
 
Michael Tauson spiller opvisningskamp mod 
Lars Elkjær og giver inspirerende træning for 
ungdomsspillerne.  

I Birkerød vinder Kirsten Holmskov DM i 
damedouble med sin søster, Inger Delamare, 
Hareskov Værløse. Trods nede med et sæt og 
bagude 3-5 kommer parret ovenpå igen og 
vinder den spændende finale i den såkaldte 
"50+"-klasse. 
 

1991 

 
1. holdet spiller i Jyllandsserien, men slutter 
sæsonen på en nedrykningsplads til Serie I. 
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U12 til landsfinalen, hvor de tabte 4-5 til HIK. 
Holdet bestod af: Mads Toftdahl, Kristian 
Langbak, Anne Katrine Seidelin, Kasper Ødum, 
Jesper Johannesen, Thomas Maigaard og 
Pernille Bonne Rasmussen.  
 
U18 til landsfinalen. Tabte 0-9 mod Hørsholm. 
På holdet var: Peter Iversen, Martin Lindskov, 
Mikkel Elung Jensen, Christian Otto, Christian 
Toftdahl, Josefine Gradman og Camilla Hoff. 
 

 
1. holdet 1991 

 

 
Fra venstre: Thomas Maigaard, Kristian Langbak, Mads Toftdahl, 
Anne Katrine Seidelin og Kåre Blinkenberg Bagest: Holdleder, 
Finn Seidelin 

 

1992  
Casper Frøkjær ansættes som "kantine-
bestyrer". 
 
Gudenå Cup søsættes. 
 
1. holdet forbliver i serie 1. 

 
Carsten Roland, Lars Elkjær, Martin Leerhøy Helle Johannesen 
og kaptajn Elsa, Martin Lindskov, Camilla Hoff og Chr. Toftdahl 



28 

Glimt fra klubbens historie 1993-1995 
 
1993  
På generalforsamlingen den 22. februar 
vælges ny formand. Keld Sørensen giver 
stafetten videre til Peter Ødum.  
 
Frode Jensen udnævnes til æresmedlem for 
sit mangeårige arbejde i klubben.  
 
Ved standerhejsningen den 24. april kunne 
formanden - i strålende solskin - byde vel-
kommen til mere end 100 mennesker, hvilket 
var det største fremmøde i mands minde.  
 
Formanden konstaterede, at 1. Holdet lå og 
rodede i serie I, hvorfor han havde den vision, 
at inden 100 års jubilæet skulle klubbens 
flagskib igen have divisionsstatus. Det kræver 
oprykning to år i træk.  
Derudover annoncerede man den nye 
computerrangliste som afløser for den gamle 
udfordringstavle, og man fremførte en række 
initiativer som modgift mod et stigende 
problem: Gennemtræk i medlemsskaren. 
("Bredde-arrangementer, opstramning på in-
struktion og forsøg på sociale netværk).  
Det var ligeledes året, hvor medlemskortet 
med foto blev introduceret. På anlægget 

oplevede man tit gratister. Kontrollen af 
medlemskabet havde hidtil været umuligt.  
 
Tennis-Nyt genopstår som medlemsblad, nu 
postbesørget under navnet RLTC-Nyt. (Navnet 
"Tennis-Nyt" var "optaget", og postvæsenet 
kunne ikke klare to blade med samme navn!).  
 
Sparekassen Kronjylland skænker klubben en 
boldmaskine. Nick H. Nielsen vinder navne-
konkurrencen med forslaget "Boldfert".  
 

 
Christian Iversen 
Fotograf: Michael Bygballe Christiansen, Amtsavisen 

 
Fra tennissæsonen kan nævnes:  
Gudenå Cup afvikles for 2. år, denne gang med 
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rekorddeltagelse på 214 spillere. 
 
1. Holdet rykker planmæssigt op i Jyllands-
serien. 
 

 
1. Holdet: Serie I 1993 bestående af: Lars Elkjær, Jens Elkjær, 
Christian Toftdahl, Carsten Roland, Casper Frøkjær, Camilla Hoff 
og Anne Katrine Seidelin  

 
Den økonomiske katastrofe øjnes i december. 
Medlemstallet har langt fra indfriet 
forventningerne og især er antallet af 
ungdomsmedlemmer faldet dramatisk.  
Det rammer klubben hårdt, da klubbens lokale-
tilskud er kædet sammen med antallet af 
medlemmer under 25 år. (i forhold til klubbens 
samlede medlemstal). 
 

1994  
Det altoverskyggende emne var økonomien. 
De mørke skyer fra 94 var ikke drevet over, og 
klubben lå i venteposition frem til april.  
Her fik vi en udsættelse på betaling af hallejen 
på 200.000 kr. på ubestemt tid.  
 
Via støtte fra DIF (Dansk Idræts Forbund) på 
25.000 kr. blev det muligt at iværksætte alter-
native aktiviteter for klubbens juniorer. (Tur til 
Djurs Sommerland, Aalborg Vandland, Gjern 
Skibakker, Århus Skøjtehal og Randers 
Bowlingcenter).  
 
1. Holdet fortsatte opturen med endnu en 
oprykning. Nu er klubben igen i 3. Division. 
 

 
Nicolai, træner gennem mange år 
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Lars Elkjær              Fotograf: Richard Sylvestersen, Amtsavisen 

Mark Frøslev                        Fotograf: Lars Rasborg, Amtsavisen 

Pernille Hejl                                                     Fotograf: Jens Munk 
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1. Holdet: Jyllandsserien 1994 bestående af: Casper Frøkjær, 
Lars Elkjær, Peter Iversen, Jens Elkjær, Christian Toftdahl, Anne 
Katrine Seidelin og Camilla Hoff 

 

1995  
Hvordan går jubilæumsåret?  
Rykker 1. Holdet op igen?  

Kommer der flere medlemmer?  
Bliver udesæsonen lang, varm og solrig? 
Lykkes alle initiativerne?  
 
De sidste fire spørgsmål skulle gerne give 
positive svar, men vi er forberedt på enkelte 
dryp af malurt i glædens bæger.  
 
Med en ny lejeaftale, der betyder, at vi nu har 
samme vilkår som de øvrige indendørs-
idrætsklubber i Randers, bortset fra at vi står 
for rengøring og tilsyn med hallen, bliver vores 
økonomi igen overskuelig.  
 
På generalforsamlingen fik vi vedtaget en ny 
struktur. Junior- og seniorafdelingerne har 
afgivet deres turneringsspillere til et særligt 
turneringsudvalg. Formålet har været en 
styrkelse af turneringsspillerne og "motio-
nistemes" aktiviteter. Ligeledes er der oprettet 
en bestyrelsespost til "særlige opgaver". 
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Camilla Hoff 
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Casper Frøkjær                                               Fotograf: Jens Munk 

 

 
Peter Iversen                                     Fotograf: Carl Erik Hesseldal 
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Glimt fra klubbens historie 1995-2020 
 
Årene har budt på mange højdepunkter – og vi 
har her forsøgt at samle nogle overskrifter og 
de vigtigste serveesser fra de seneste 25 år af 
Randers Tennisklubs historie. En del af disse 
højdepunkter er også delvist beskrevet i andre 
afsnit i dette jubilæumsskrift.  
 

Markante begivenheder 
1999 – Randers Tennisklub kåres til Årets 

Tennisklub i Dansk Tennis Forbund  
1999 – fuldtids ansættelse af Niels Rokkjær 
2000 – DM for U16 og U18  
2000 – Lars Elkjær i DM-kvartfinale senior i både single og double  
2002 – DM for seniorer (billede)  
2002 – Trine Hejl vinder sit 10. junior DM som Randers spiller (vinder 12 DM i alt)  
2007 – Kenneth Carlsen besøg i Randers 
2007 – DM for U16 og U18  
2009 – Vært for SEB-finalestævne i Dansk Tennis Forbund  
2012 – Caroline Wozniacki besøg i Randers  
2013 – Lars Elkjær 3-dobbelt dansk mester i +40 rækkerne ved DM Veteran  
2013 og 2014 – Randers Tennisklubs herrehold i Elitedivisionen indendørs  
2014 – vært for DM i Beach Tennis – flere danske mesterskaber til klubben 
2014 – etablering af kunstgræsbaner 
2015 – DM-sølv til Veteran +40 holdet 
2018 – DM-bronze til U14 drengeholdet  
2018 – udnævnt til DTF Talentmiljø samt Team Danmark satsning i Randers  
2019 – etablering af padel bane 
2020 – Randers Tennisklub tildeles Lauritzen-Sonnichsen prisen af Jyllands Tennis Union 

Lars Elkjær på klubbens padelbane 
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Udover dette har flere lokale ledere modtaget 
hæder og priser af forskellig karakter. Se mere 
andetsteds i dette jubilæumsskrift samt på 
klubbens hjemmeside. 
 

Medlemstal 
Tennissporten havde sin storhedstid omkring 
1990 med et historisk højt medlemstal på 
næsten 120.000 medlemmer i Dansk Tennis 
Forbund. Igennem de seneste årtier har 

tennissporten været igennem et voldsomt dyk 
og nærmest en halvering af det totale 
medlemstal fra 1990. Nedenfor ses 
medlemstal fra udvalgte år. Randers 
Tennisklub er ikke nået op på fordums 
medlemstal over 600, men dog har vi gjort det 
godt sammenlignet med udviklingen på 
landsplan. Målsætningen er dog fortsat at 
komme over 500 medlemmer indenfor de 
kommende år.   

 
 

  Årstal Dansk Tennis Forbund Randers Tennisklub  
  2000 74.625 322 
  2005 64.241 327 
  2010 62.541 360 
  2015 56.842 434 
  2019 60.845 436 
 

 

Årets Klub i Dansk Tennis Forbund 
I 1999 blev vi kåret til Årets Tennisklub i Dansk 
Tennis Forbund. En hæder og ære som vi 
naturligt er stolte af – og med afsæt i 
klubaktivitet og tiltag som vi langt hen ad vejen 
har fastholdt, udviklet og udbygget siden da. 
Motivationen for at kåre Randers Tennisklub til 
Årets Tennisklub var et godt mix af flere ting - 
værtskab for mange centrale arrangementer, 
velbesøgt Gudenå Cup, synlig forening såvel 
lokalt som på landsplan samt ikke mindst 

trænings- og aktivitetstilbud for alle 
målgrupper i klubben. 
 

Årets Ildsjæl – Årets Kammerat – 
Årets Junior 
I samarbejde med flere af vores sponsorer, har 
klubben igennem en årrække uddelt priser 
internt i klubben. Det er en stor ære at modtage 
disse priser, da de bliver uddelt af folk med 
indgående kendskab til pågældende perso-
ners indsats, opførsel og resultater. Se mere 
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andetsteds i dette jubilæumsskrift samt 
naturligvis også på klubbens hjemmeside. 

  
Årets kammerat 2019 Hjalmar Petersen (tv. for banneret) og 
Årets spiller Magnus Lindberg (th. for banner), de er flankeret af 
klubbens ungdomstrænere Jørgen Nørgaard (tv.) og Alexander 
Dheka (th.) 

 

Gudenå Cup  
Gudenå Cup har 
eksisteret siden 1992. 
Turneringen har i den 
grad været med til at 
markere Randers Ten-
nisklub på det nationale 
landkort som én af de mest velfungerende 
turneringer i Danmark. Gudenå Cup har igen-
nem årene været med til at give rigtig mange 
børn og voksne forrygende sommerferie 
oplevelser – og gode minder fra deres besøg i 
Randers. Som Frederik Løchte Nielsen skrev til 
formand Lars Elkjær i forlængelse af sin 

Wimbledontitel: ”Jeg mindes fortsat mit 
eneste besøg i Gudenå Cup med stor glæde. 
Jeg var der faktisk kun som tilskuer, da en 
kammerat skulle spille – det var skide 
hyggeligt! Dejlige mennesker, lækkert anlæg 
og god turnering”. Bedre skudsmål kan en 
turnering da ikke få!  
 
Gudenå Cup har ligesom en del andre 
tennisturneringer været udfordret på vigende 
deltagerfelt henover det seneste årti. Måske 
turneringen og set-up skal gentænkes, mens 
der fortsat er mange danske tennisspillere, der 
har gode minder fra klubben, byen og denne 
turnering.  
 

Større events og stævner  
Randers Tennisklub har udover Gudenå Cup 
igennem de seneste 25 år været vært for en 
række af større arrangementer. I samarbejde 
med Dansk Tennis Forbund har vi været værter 
for 2 x DM for ungdom og DM for seniorer i 
2002. Alle arrangementer som klubben har 
fået stor ros for at løfte. 
 
Udover dette har vi mere end 20 gange været 
vært for JM-afdelinger såvel udendørs som 
indendørs. Det er ikke bare enormt sjovt at 
være vært for større arrangementer, det er 
også med til at markere Randers Tennisklub 
lokalt samt på det nationale tennislandkort.  
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3xThomas fra DM 2002 – Fihl, Krogh og Vabalas 
Foto: Richard Sylvestersen, Randers Amtsavis 

 
Uden at tøve kan vi roligt bryste os af, at vi 
igennem de seneste 25 år har været én af de 
mest aktive vestdanske tennisklubber! 
 

Caroline Wozniacki på besøg  
Særligt står det store arrangement i 
forbindelse med Caroline Wozniackis besøg i 
2012, som et af højdepunkterne for tennis-
sporten lokalt. I samarbejde med Danske 
Invest og Danske Bank blev der spillet tennis 
på Jens Otto Krags plads i Randers Midtby. Et 
flot arrangement, et stort tilløbsstykke og 
bestemt god reklame for sporten i vores lokal-
område. Mange børn (og forældre) fik et minde 
for livet, da de slog nogle bolde med Caroline 
på kunstgræsbanen i midtbyen. 
 

Tennisrejser til Tyrkiet 
Igennem mere end 10 år har vi haft en større 
delegation af vores medlemmer på tennisrejse 
til Tyrkiet. Mange tætte venskaber er knyttet 
via disse ture, nye frivillige har meldt sig på 
banen efter en uge med tennisbegejstring og 
alle deltagere er kommet retur med mange 
gode oplevelser i bagagen. Turene har haft 
mellem 40 og op til mere end 100 deltagere, 
primært fra Randers Tennisklub, suppleret 
af ”venner af huset”.  
 

Hygge for seniorer 
Igennem de seneste årtier har klubben 
udmærket sig ved at have en stabil 
seniorgruppe, hvor et ”superseniorudvalg” 
med kompetent indsats har varetaget 3-4 
årlige arrangementer med spil, spisning og 
hyggeligt samvær. Udover dette har der været 
tirsdagstræf for motionister samt torsdagsspil  
 
 

Caroline med et af klubbens yngre medlemmer 
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efterfulgt af torsdagsbridge. Venskaber for 
livet er knyttet, vedligeholdt og udbygget via 
seniorernes arrangementer.  

 
 
En stor tak til Hanne Bundgaard, Ullits og Jørn 
Iversen for at have været bærende kræfter for 
alle disse flotte arrangementer igennem årene 
i klubben. En indsats der i den grad er en del af 
vores DNA og vital for vores klubliv. Ligeledes 
en tak til Ole Juel-Blicher for helstøbt tovholder 
funktion på torsdagsbridge.  
 

Baner og anlæg 
En klub i udvikling og forandring, der løbende 
tilpasser sig nye behov. Hen over årene har der 
været mange gode ideer til optimering af vores 
forhold – ikke alle har kunnet realiseres, men 
en del af dem er vi dog kommet godt i mål med.  
Således står den store udvidelse af terrassen, 
etablering af kunstgræsbaner (tennis helårs 
baner) samt etablering af padel banen, som de 
helt store ændringer henover de seneste årtier. 
Lysanlægget er renoveret, gulvet og taget i 
hallen er udskiftet og parkeringspladsen er 
senest blevet renoveret. Alt i alt et flot anlæg, 
der løbende er blevet opdateret og udviklet.  
 
I forbindelse med etableringen af Randers 
Stadion samt Water and Wellness har der 
været drøftelser om udflytning af vores baner 
– enten samlet eller delt op, så det alene har 
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været udendørsbanerne, der har været i spil. 
Klubbens holdning har igennem årene hele 
vejen været, at vi ønsker at fastholde vores 
position og placering i det idræts- og 
aktivitetsmekka som området er blevet til. 
Hvis vi på et tidspunkt skal flyttes til anden 
lokation, så vil det helt sikkert være med 
ønsket om flere indendørs tennisbaner samt 
ligeledes flere både udendørs og indendørs 
padel baner.  
 
Der skal lyde en stor tak til Randers Kommune 
samt Arena Randers for godt samspil omkring 
udvikling og vedligeholdelse af klubbens flotte 
faciliteter.  
 

Sponsorer og samarbejdspartnere 
Vi har igennem de seneste 25 været 
begunstiget af en stor portefølje af sponsorer 
og samarbejdspartnere som stort set alle 
uden undtagelse er en del af klubben i mange 
år. Se interview andetsteds med en af vores 
trofaste samarbejdspartnere igennem mere 
end 25 år – Randers Sport / Inter Sport.  

Det har været vigtigt for klubben at sikre den 
gode relation til såvel sponsorer som 
samarbejdspartnere – de har bidraget med 
vital økonomi til klubbens brede vifte af 
aktiviteter, men også med god sparring i 
forbindelse med afvikling af forskellige tiltag 
og events. Tak for støtten og samarbejdet 
igennem alle årene!  
 

Medaljer til Randers Tennisklub 
Igennem årene har Randers Tennisklub fostret 
mange dygtige spillere, der har høstet en 
række medaljer både ved Jyske- og Danske 
Mesterskaber samt øvrige individuelle 
turneringer. En perlerække af spillere har 
vundet såvel Danske Mesterskaber som Jyske 
Mesterskaber. Således har mere end 35 
forskellige spillere henover de seneste 25 år 
taget titler ved 
primært Jyske Mes-
terskaber, mens en-
kelte også har ud-
mærket sig med Dan-
ske Mesterskaber.  
 
Som det mest iøjne-
faldende kan nok 
nævnes Trine Hejl (på 
billedet tv.), der 
samlet vinder 12 
junior DM-titler som 
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Randers spiller. 
 
Derudover har klubbens formand Lars Elkjær 
kvart-finaleplads fra DM-senior i både single 
og double i 2000 på sit CV, suppleret af et 3-
dobbelt DM guld i +40 veteranrækkerne i 2013. 
Derudover har en lang række spillere altså 
udmærket sig ved at tage titler hjem til 
Randers Tennisklub i såvel DM som JM.  
 

Holdturnering 
Klubben har altid været godt repræsenteret i 
holdturneringen – såvel i Jyllands Tennis 
Union som i Dansk Tennis Forbund. Der har i 
alle årene været spillet divisionstennis, flere år 
endda med flere divisionshold for både damer 
og herrer. Stort set i alle årene har ét eller flere 
hold vundet deres rækker i JTU-regi og er 
dermed blevet Jyske Mestre for hold.  
Af flotte højdepunkter kan dog nævnes 
følgende:   
2013/14 og 2014/15 - Herreholdet i 

Elitedivisionen indendørs  
2015 - Veteranholdet (+40) vinder JM og får 
sølvmedaljer ved DM slutspil 
2018 - U14 drengeholdet vinder JM og får 
bronzemedaljer ved DM slutspil 
 

 
U14-holdet bestående af (fv.) Julius Rokkjær, Magnus Lindberg, 
Alexandru Achimescu, Oliver Lindberg og træner Alexander 
Dheka 

 
Lars Elkjær  
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En sponsor på banen 
 

Økonomisk støtte 
 - et nødvendigt gode 
Normalt ville man sige et nødvendigt onde, 
men klubbens sponsorer bringer PR, viden, 
kontakter og andet godt udover de kære penge 
og de gode tilbud, så kun de mest inkarnerede 
modstandere af reklamer og kapitalismens 
skyggesider vil fastholde modstanden. Det 
skal respekteres, men Randers Tennisklub 
fastholder det positive og fortsætter det gode 
samarbejde, så længe det er godt for begge 
parter. Vi er også ret sikre på, at det er 
nødvendigt. 
 

Randers Sport  
er et godt eksempel 
”Samarbejdet har altid været godt”, siger Bent 
Josephsen og han ved, hvad han snakker om 
efter mere end tredive års erfaring. Aftaler er 
lavet med Peter Ødum, Jørn Iversen og i de 
sidste mange år Lars Elkjær, og det har altid 
fungeret fint. Det er skønt at kunne give noget 
til en idrætsklub, og det gør jo heller ikke noget, 
at vi selvfølgelig også får lidt den anden vej. 
 

Status som tennisspiller – Ahh. 
Det var første respons på mit spørgsmål, men 
Bent Josephsen skyndte sig at tilføje, at han 

faktisk havde spillet et par år i ungdomstiden i 
Kristrup. Håndbold, badminton og fodbold er 
derimod sagen, så en form for sportsmand er 
han da. Mens vi snakkede, dukkede en mand 
op for at konfirmere en aftale om oldboys 
fodbold, så cirkushesten springer stadig rundt. 
 
Klubmiljøet i Randers 
Tennisklub set udefra 
”Jeg har altid oplevet 
det åbent og positivt”, 
siger Bent Joseph-
sen. ”Man er velkom-
men, og det virker 
som en klub med 
sammenhold, kam-
meratskab og fælles-
skab”. Det lød som sød musik i mine ører. Det 
er altid rart med en bekræftelse og en ros til 
klubben. ”I en årrække var der tradition for 
besøg til klubaftener, hvor vi præsenterede nye 
produkter og gav så gode tilbud, at der altid 
blev solgt noget”. ”Hanne Bundgaard og Carl-
Erik Ullits leverede kage eller andet spiseligt, 
og det var altid vel-smagende og var med til at 
få det til at blive hyggelige og gode timer”. 
 

Bent Josephsen 
Randers Sport / Sport Direct 
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I dag er meget anderledes 
”En stor del af handlen foregår efterhånden på 
nettet, hvor medlemmerne fra klubbens 
hjemmeside bestiller varer, med og uden 
klublogo”. Bent beklager ikke udviklingen og er 
efterhånden også blevet rigtig glad for 
funktionen i Sport Direct, som er meget ander-
ledes end i moderbutikken i Brødregade. ”Der 
kommer ikke mange strøgkunder på 
Messingvej, men samarbejdet med klubberne 
og firmaerne er bestemt også spænd-
ende”. ”Privatkunderne handler i den fysiske 
butik i midtbyen eller på nettet, og det er kun 
intetanende turister, som kommer ind og bliver 
venligt guidet videre”.  Ikke noget med ”Ut af 
min butik”, siger jeg, og det er helt rigtigt, 
påstår Bent med et smil. 
 

Tøjvalget har også ændret sig 
”Tiden med hvidt, hvidt og hvidt er længe forbi 
og det er sjældent, der ryger et skørt eller en 
nederdel over skranken. Det meste stof er i dag 
funktionelt materiale, der er svedabsor-
berende, behageligt, let og praktisk.  Skoene 
ligner sig selv, men er selvfølgelig udviklet og 
det samme gælder boldene. Størst forandring 
har været på ketchersiden, hvor form og 
materialer er blevet mere skræddersyet til den 
enkelte”. Bent Josephsen tvivlede dog lidt på, 
om de kan fremstille en model, der ville gøre 
mig til potentiel Wimbledonmester. Således en 
illusion mindre forlod jeg butikken efter et 
ellers spændende og godt møde. 
 

Arne Wang 

 

 
Bent Josephsen ved butikken i Randers Syd  



43 

Interview med Poul Madsen 
 
Jeg begyndte at spille tennis som junior i 
klubben i 1936 eller 1937. Der var dengang 
ingen organiseret instruktion af begyndere, 
endsige træning. De grundlæggende 
spilleregler og lidt spilleteknik lærte man af lidt 
ældre kammerater. Det var meget 
hjemmestrikket, men en del af de primitive 
greb og bevægelser bruger jeg såmænd endnu, 
hvilket ikke på nogen måde har formindsket 
min fornøjelse ved spillet. Juniorturneringer 
fandtes (vistnok) ikke udover, hvad VI 
organiserede selv og blandt os selv.  
 
Juniorer kunne tegne timer om dagen, men 
sådan tegning var kun af betydning mellem 
juniorer indbyrdes. Man måtte altid vige, hvis 
seniorer ønskede at spille, og vi oplevede 
mange gange at måtte afbryde spillet, når det 
behagede prominente medlemmer som 
politifuldmægtig Colind og bogholder 
Mørkeberg at ville spille på en bane, som vi 
havde tegnet. På bane 1 måtte juniorer 
overhovedet ikke spille, hvilket nok hang 
sammen med, at banerne dengang var mere 
sarte end nu.  
 
Klubben rådede over 4 baner, nemlig de 
nuværende baner 1 - 4 samt en bane 5 

beliggende vest for stadiontribunen. Bane 5 
var normalt i en ret dårlig stand og blev ikke 
gerne brugt. Banerne var belagt med ler og gult 
grus. Linierne var kridtstreger, som ikke var 
særligt præcise, men man tog det heller ikke 
så tungt, om en bold var inde eller ude. I 
tvivlstilfælde var bolden god - det var vel en 
gentlemansport. Opførsel som den udvises af 
de hystader, der nu i store turneringer skaber 
sig over kendelser, var utænkelig, men der stod 
jo heller ingen penge på spil.  
 
Påklædningen bestod for de mandlige 
spilleres vedkommende af lange hvide bukser 
og hvid skjorte, helst med lange ærmer, for 
kvindelige spillere af hvid nederdel og hvid 
bluse, for begge køn suppleret af hvide sokker 
og hvide lærredssko, der skulle kridtes jævnligt. 
I køligt vejr kunne man have en pullover over 
skjorte eller bluse - ensfarvet hvid eller måske 
med en blå eller rød kant ved halsudskæringen.  
 
Af bolde fandtes kun hvide. Ketsjere var med 
træramme og tarmstrenge, der regelmæssigt 
skulle behandles med en særlig olie for at 
undgå udtørring og derefter lak. Strengene var 
yderst følsomme overfor væske, og spil i den 
mindste byge eller blot på fugtige baner kunne 
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meget vel nødvendiggøre nye strenge. For at 
undgå skævvridning af ketsjeren var det vigtigt 
at opbevare den i en spænderamme.  
 
Udstyret var ret bekosteligt efter datidens 
forhold, og det var derfor kun "bedre folks 
børn", der kunne få råd til at spille. Måske 
derfor blev tennis betragtet som en mondæn 
sport.  
 
Der var dengang intet klubhus. Omklædning 
kunne ske i et rum i sidebygningen til 
inspektørboligen ved Viborgvej, hvor der også 
fandtes en bruser med koldt vand. I rummet 
var der skabe til opbevaring af tøj og udstyr, 
men de blev ikke meget brugt, da tøjet holdt sig 
fugtigt i skabene. Ketsjeren skulle under alle 
omstændigheder med hjem til førnævnte 
behandling.  
 
I 1940 blev jeg student og flyttede efter 
sommerferien til Aarhus for at studere ved 
universitetet. Man kunne endnu købe bolde og 
nye strenge, og jeg begyndte at spille i ALIS. I 
1941 blev det umuligt at få nye bolde. Man 
fandt på at puste luft i gamle bolde. Sådanne 
oppustede bolde var elendige at spille med, de 
var meget vanskelige at styre, og værre var det, 
når strengene brast, og man ikke kunne få nye. 
Jeg måtte derfor holde op med tennisspil, 

indtil det et par år efter krigens afslutning på 
ny blev muligt at få bolde og strenge.  
 
Jeg boede ikke i Randers under 2. verdenskrig 
og ved derfor ikke, om man her havde specielle 
forhold, men vanskelighederne har nok været 
generelt gældende.  
 
I slutningen af 1948 
kom jeg på ny til byen 
som sagførerfuldmæg-
tig og blev medlem af 
klubben i 1950 eller 
1951. Der var da bygget 
klubhus. Huset står 
endnu vest for bane 1, 
men er senere udvidet med opholdsstue. 
Bygningen af klubhuset betød en væsentlig 
forbedring af forholdene, især fordi man nu 
kunne få varmt brusebad fra et flaske-
gasanlæg. Der var også etableret 2 yderligere 
baner nord for stadion, men de var ret 
van skelige at holde i orden, også fordi de på 
grund af den afsides beliggenhed ofte blev 
benyttet af uvedkommende, og det var derfor 
et stort fremskridt, da det under min formands-
periode - vistnok i 1960 - lykkedes af få anlagt 
banerne 5 - 8. 
 

Poul Madsen
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Da jeg mødte min banemand 
Klubliv[ motion og konkurrence 

 
Det er de tre ord, der først kommer på banen, 
når jeg spørger den nydelige, unge mand, der 
er blevet lidt ældre - 76 år - om tennisspillets 
positive sider.  
 

"Kammeratskabet og 
det gode klub liv er det 
vigtigste", fortsætter 
han. "Jeg har haft 
mange dejlige oplevel-
ser på og udenfor 
banen, og det er da 
skønt, at jeg stadigvæk 

kan få et godt grin og sved på panden. "Frode 
Jensen nægter at levere en af sine 
berømmelige historier, men alle, der kender 
ham - og det er mange - ved, at den mand er 
fyldt med anekdoter, drillerier, sjove kommen-
tarer og listige historier, hvoraf de fleste er 
absolut stuerene. Jeg kan altså ikke videre-
bringe eksempler her, men opfordrer til direkte 
henvendelse til klubbens alt mulig-mand. 
 
Denne funktion, der primært består i klar-
gøring og pasning af de otte grusbaner, har 
naturligt bragt Frode i kontakt med de fleste af 
klubbens aktive medlemmer. Det er ikke så få 

tusinde timer, han har arbejdet med det røde 
grus rundt på anlægget, og det var bl.a. i stor 
taknemmelig hed for en fortræffelig indsats 
på dette vigtige felt, at han i 1993 blev hyldet 
som klubbens æresmedlem.  
 
"Jeg var oprindelig badmintonspiller, men efter 
et par sæsoner med sommertennis og spil 
med fjerbolde resten af året, valgte jeg tennis 
som min ketsjer-sport". Både i badminton og i 
tennis (jysk mester i herresingle, veteran-
rækken ca. 1961) har jeg klaret mig rimeligt, 
men jeg har nu aldrig gået så meget op i 
turneringer og titler.  
 
"På det efterfølgende spørgsmål, om han så - 
hvad jeg tvivler på - er ligeglad med resultatet, 
ryster han da også venligt på hovedet. "Nej, 
bestemt ikke, men dels gælder det ikke liv eller 
død, og så ser jeg sådan på det, at nederlaget 
i forgårs jo ikke kan laves om". Frode ryster 
endnu engang på hovedet, da jeg gør ham 
opmærksom på, at det er en vældig praktisk 
holdning med alle de nederlag, han løber ind i. 
Spøg til side; den tidligere Colgate-sælger kan 
stadig vise sportslige tænder og det giver 
absolut perspektiv i spillet at se ham udfolde 
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sig på banerne. "Jeg startede i RLTC i 1956 og 
havde da spillet en del år i Holstebro og i Hobro. 
Jeg var sidst i tyverne, da jeg faldt for 
tennissporten, og så har jeg holdt ved lige 
siden".  
 
"Efter Colgate-tiden kom 28 gode år som 
repræsentant for Ferrosan-gruppen, der nu er 
opslugt af Novo Nordisk. Jeg solgte vitaminer, 
antibiotika og meget andet godt". Det kan være 
forklaringen på den vitale alderdom, men 
Frode hælder nu mere til motionsteorien og de 

mange lykketræf på hjemmefronten.  
 
På det afsluttende spørgsmål om de største 
sportslige profiler i klubbens nyere historie, 
kommer svaret prompte: "Brødrene Gunnar og 
Peter Ødum". Efter således at være blevet 
forbigået, forlader jeg lidt slukøret klubhuset 
og Frode Jensen. "De to hører sammen som 
Bill & Ben", tænkte jeg, da jeg satte start nøglen 
i min Porche-røde Honda. 
 

Arne Wang
 

 
 
 
 

 
Fra opvisningsarrangementet på Jens Otto Kraghs plads med Caroline Wozniacki i 2012 

Fv. Lasse Henriksen, Danske Bank, Katinka Nielsen, Caroline Wozniacki og Pondus   
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Rundt om Niels Rokkjær 
 
Jeg faldt i igen i 1997 – heldigvis 
Sådan forklarer træner Niels Rokkjær sin 
forbindelse til Randers Tennisklub. Niels 
boede på det tidspunkt hjemme hos sine 
forældre i Hadsten og havde en lang karriere 
bag sig som spiller og træner, men var løbet 
ind i et af livets bump med depression. Et 
tilfældigt møde med Martin Leerhøy tændte 
gløden og snart kom cirkushesten tilbage til 
savsmuldet. Lykkeligvis for Niels Rokkjær – og 
for Randers Tennisklub. 
 

Fra AGF-spiller til assisterende 
landstræner 
Spillerkarrieren startede sent, men jeg er 
åbenbart også en lidt flagrende natur, fortæller 
Niels med sit lune smil og bruger syv års tilløb 
til bifagseksamen i dramaturgi som argument.  

 
Ketsjeren kom i hånden som 18-19-årig, og det 
blev AGF, der først fik glæde af den unge 
mands talent og spillelyst. Spillerkarrieren 
førte til mange meriterende sejre, men det blev 
trænerrollen, som tog over og i 1984 blev Niels 
Rokkjær ansat som træner i KB og seks år 
senere som assisterende landstræner. I to år 
var bl.a. Kenneth Carlsen i truppen og Niels fik 
den store oplevelse af at være med i 
inderkredsen ved Australian Open. 
 
 

Niels i sit rette miljø – på banen med engagerede spillere 
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Fem år efter – træner i Randers 
Taknemmelig er nok det bedste ord, jeg kan 
sige om min erfaring med Randers Tennisklub, 
siger den ungdommelige mand på 64 år. Jeg 
fik et fleksjob, som træner og har været glad 
og tilfreds siden starten i 1997. Åben og varm 
modtagelse, fleksible rammer, mange dygtige 
spillere, trænerkolleger og ledere, gamle 
tosser og livlige børn har givet mig meget mere 
end lønnen. I dag koncentrerer jeg mig om 
motionisttræningen og bruger desuden tid på 
banepleje, opstrengninger og diverse ad hoc-
opgaver. Afvekslende, spændende og 
meningsfuldt. 
 

Fremtiden udfordrende på den 
gode måde 
Med det sjove klubmiljø og ikke mindst alle 
dem, der skaber det, er jeg ikke i tvivl om, at 
Randers Tennisklub nok skal nå mange flere 
jubilæer. Her er en meget fin balance mellem 
elite og bredde og den del af klubbens DNA, 
tror jeg, er hjørnestenen i klubbens eksistens 
fremover. Vi har et smukt og fint anlæg og 
både den traditionelle tennis og knop-
skydningen med padel er kommet for at blive, 
så mon ikke her også er liv og glade dage i 
2045, spørger Niels Rokkjær retorisk den 
stærkt nikkende interviewer som afslutning på 
en god time i klubhuset. 
 

Arne Wang 
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Indendørstennis i Randers 
 

Annekshallen 
Annekshallen blev opført af Randers Freja i 
1952. 
 

 
 
Denne hal blev den først mulighed for at dyrke 
indendørs tennis i Randers, men da det var den 
eneste hal i Randers, var tennisaktiviteterne på 
et minimum. 
 
Umiddelbart før kommunesammenlægningen 
i 1970 spillede ganske få medlemmer tennis i 
Annekshallen lørdag formiddag. 
 
Annekshallen var på det tidspunkt også ind-
rettet til indendørs fodbold med bander, og 
disse bander var permanente, hvilket gjorde 
tennisbanen noget mindre. Spillere med en 
avanceret skrueserv kunne serve uimod-
tagelige bolde, som endte via servefeltet 
direkte i fodbold-banden. 
 

Dronningborghallen og 
Søndermarksskole-hallen 
I forbindelse med kommunesammenlægnin-
gen i 1970 blev der adgang til Dronningborg-
hallen med lyst trægulv og hallen ved 
Søndermarkskolen med farvet vinylfilt, som 
var meget velegnet til tennis modsat det 
meget hurtigere trægulv i Annexhallen og 
Dronningborghallen. Der blev dog tegnet 
enkelte timer i Dronningborghallen i starten. 
 
Da Ulvehøjhallen i Vorup var opført i 1969, 
havde Vorup Frederiksberg Boldklub flyttet 
mange af deres aktiviteter fra hallen ved 
Søndermarksskolen til den nye hal, hvilket gav 
plads til tennis nogle eftermiddage og i mange 
weekender. Det satte gang i interessen for at 
spille tennis hele året, så klubben reserverede 
alle ledige timer i Søndermarkshallen. 
 
Da Nørrevangsskolen blev bygget i 1976, var 
der også tennisbane indstreget på gulvet i 
hallen, men det var igen lyst trægulv, så der 
blev aldrig tegnet timer i denne hal til tennis. 
Der blev arbejdet på alternativer. 
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Boblehallen 
Med det stærkt stigende medlemstal i 
tennisklubberne i Danmark og i 
Randers voksede interessen for 
indendørs tennis, 
 
Fra Sverige kom idéen med at spille 
tennis i boblehaller, som klubberne 
selv kunne finansiere med et rimeligt 
kontingent indendørs. 
 
Mange bobler så dagens lys i 
Danmark i løbet af 1970’erne, så i 
slutningen af 1970-erne hoppede 
Randersklubberne, Kristrup, Vorup og Randers 
på vognen, og bad Randers Idræts-haller om at 
få opført en boblehal syd for de eksisterende 
udendørs baner i Randers. 
Omklædning skulle ske hjemmefra eller i 
Randershallens omklædningsrum på den 
anden side af Vester Boulevard. 
 
Tennisklubberne garanterede, at deres 
kontingentindtægt ville dække hallejen (alle 
udgifter i forbindelse med finansiering og drift 
af boblehallen) døgnet rundt alle ugens dage, 
og klubberne aftalte at hæfte solidarisk for 
dækningen af underskud, hvis forventningerne 
til driften ikke holdt. 
 
Randers Byråd besluttede i 1978, at boblehal-

len kunne opføres. 
 
Økonomien gav aldrig noget problem. Så godt 
som alle timer eftermiddag og aften på 
hverdagene og lørdag formiddag blev meget 
hurtigt tegnet, og det gav de nødvendige 
kontingentindtægter til at dække hallejen, så 
der blev plads til mange aktiviteter i 
weekenden. 
 
Det var ideelt at have en hal uden konkurrenter 
fra andre idrætsgrene, men det var jo ikke 
en ”rigtig” hal, hvilket mange nye brugere 
erfarede (se ”Boblen brast” i artiklen ”To 
udfordringer - en løsning”), selv om de rutine-
rede nød de mange nye muligheder i sammen-
ligning med de tidligere forhold. 
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Det viste sig, at udgifterne til pumpe og varme 
var næsten dobbelt så store som lovet. Dette 
blev der klaget over, men det lykkedes ikke for 
producenten at ændre væsentligt på dette. 
Denne erfaring betød, at boblehallen i Randers 
blev den sidste boblehal, der blev opført i 
Danmark. 
 

Tennishallen 
Medlemstallet i Randersklubberne fortsatte 
med at stige og Randers Tennisklub nærmede 
sig grænsen for det antal medlemmer, 
udendørs anlægget kunne rumme, selv om der 
var opført en bane 9 med kunstgræs med fire 
minitennisbaner på tværs af tennisbanen, som 
gav plads til næsten dobbelt så mange 
medlemmer som hver af de øvrige 8 grusbaner. 
Beregninger, som kunne hentes i Dansk Tennis 
Forbund, viste, at finansiering og drift af en 

indendørs bane i fast hal svarede til 
tilsvarende udgifter til en boblehal. 
 
Da boblehallen var tæt ved at være betalt blev 
det besluttet at kontakte Randers Idrætshaller 
om at bygge en hal over to indendørs baner, 
hvor tennisklubberne skulle garantere at 
skaffe en kontingentindtægt, som kunne 
dække alle udgifter. 
 
Kristrup og Vorup Tennisklub ønskede ikke at 
deltage i risikoen, men ville meget gerne 
medvirke til at skaffe spillere til at dække den 
nødvendige kontingentindtægt. 
Boblehallen var en ”god forretning” for 
tennisklubberne, idet der var et lille overskud 
på hal-regnskabet, da aktiviteterne i hallen 
ophørte. 
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Randers Tennisklub havde med godt 600 
medlemmer nået grænsen for det antal med-
lemmer, anlægget kunne rumme, hvis der 
skulle være et ordentligt tilbud til dem. 
 
Derfor så klubben også muligheden for med 
hallen at skaffe plads til yderligere 120 
medlemmer i udendørssæsonen, så den med 
udgangspunkt i en sådant medlemsantal 
kunne satse på at få tennisbaner opført på 
Langvang, hvor der var reserveret plads til 6 
tennisbaner udendørs. 
 
Der blev indgået aftale med Randers Idræts-
haller om byggeriet, hvor en fuld tegning ville 
betyde overskud på haldriften, men der skulle 
også være omklædnings- og klubhus-
faciliteter. 

 
Udgifterne hertil skulle dækkes af overskud fra 
indendørsbanerne suppleret med penge fra 
Randers Tennisklub. 
 
Der blev vist stor tillid til klubben, idet klubben 
fik stor indflydelse på halprojektet. 
 
Klubbens haludvalg (se ”Hallen kom dog ikke 
af sig selv” i artiklen ”To udfordringer – en 
løsning”) medvirkede til, at vi fik en fantastisk 
tidssvarende hal med tilhørende klubhus, som 
vi også kan nyde i dag, og hvor vi stadig har 
100% rådighed over tennishallen med de to 
tennisbaner. 
 

Jørn Iversen 
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Kell Glumsøe og tennis i Randers 
 
Mangfoldighed  
er den vigtigste kvalitet 
”Her er folk i alle aldre, rige og fattige, 
superspillere og nybegyndere, kvikke og knap-
så-kvikke, og det er den kvalitet, jeg sætter 
allerhøjest”, siger Kell Glumsøe, da jeg beder 
ham om at nævne de tre bedste ting ved 
Randers Tennisklub. ”På andenpladsen 
kommer det sociale fællesskab, hvor åbenhed, 
lysten og viljen til at hjælpe til er argumenter 
for definitionen på et attraktivt klubmiljø. Det 
bredspektrede aktivitetsudbud med hygge-
turneringer i alle afskygninger, træning på alle 
niveauer og klassiske turneringer runder 
toppen af kvalitetsbarometret af, men i virke-
ligheden hænger det hele sammen”, påstår 
Kell Glumsøe, som sikkert kunne skrive et 
digert værk om alle de gode ting, han oplever 
ved at være en del af klubben. Det må blive en 
anden god gang, men der må være noget om 
snakken, når han... 
 

Kører to gange 60 km,  
tre gange om ugen 
Fra Gl. Ry til Viborgvej i Randers og tilbage igen, 
oftest i den lidt ældre Ford Mondeo. Kell har 
også appetit på biler, så hans personlige 
bilpark består også af en Morris Minor, to stk. 

Ford Taunus, en Ford Cortina, en MG 1300 og 
en Ford Junior. Nogle af dem bruges engang 
imellem for afvekslingens og fornøjelsens 
skyld. Læg dertil en særlig interesse for 
engelske jernbaner og mistanken om en 
anelse nørdet person melder sig, men det står 
han gerne på mål for – og det flugter jo også 
smukt med prioriteringen med mangfoldig-
heden i top. 
 

Det hele startede nok med min far 
”Tennis var en stor del af hans liv, både som 
spiller og træner, men han har aldrig pacet 
hverken min broder, min søster eller mig og 
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ingen af os kom rigtigt i gang med tennis, før 
vi var helt voksne. Lidt tennisleg som børn på 
et tomt jordstykke i baghaven i Ordrup og så 
alle turene til Skovshoved Tennisklub, hvor vi 
oftest var tilskuere til fars drabelige kampe. 
Han var ikke nogen stor stjerne, men blev dog 
Sjællandsmester i double og har sikkert sået 
de frø, der betød, at vi alle tre dyrker tennis-
sporten med stor glæde og næsten kærlighed.” 
 

Vi var lidt rustne på bane 8 i 2014 
”Min lillebror Jørgen og jeg debuterede i 
Randers Tennisklub, og det var en af de 
sædvanlige kampe med ujævnt tempo og stor 
kampgejst, hvor tilfældighederne afslørede de 
tekniske mangler. På bane 7 blev der trænet, 
og da vi var færdige, spurgte jeg lidt stakåndet 
træneren, om han eventuelt kunne hjælpe et 
efterkrigsbarn – jeg er født 14. maj 1945 – og 
sandelig om ikke det blev et ja til en overrasket 
69-årig. Ilden var tændt, og flammerne har 
siden fået næring af alle de invitationer, der er 
kommet fra øst og vest, og som har betydet, at 
jeg har lært så mange mennesker at kende, 
både på og udenfor banerne. At jeg samtidig 
har nået at blive en habil tennisspiller, er 
selvfølgelig en ikke-uvæsentlig sidegevinst.” 
 
Andre,  
der er meget mere end habile 
På spørgsmålet om ”skærm-stjerner” flakker 

blikket lidt i Kell Glumsøes ubebrillede øjne. 
Han ser ikke så meget tennis, men har dog 
tidligere haft fine oplevelser med Bjørn Borg, 
Chris Evert Lloyd, Steffi Graf, Billie Jean King, 
John McEnroe, og hvad de ellers hed. Mere 
aktuelle ikoner som Roger Federer og Serena 

Kell i sit es i tennishallen og demonstrerer, at der er styr på 
den grundlæggende teknik 
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Williams kommer også på tale og naturligvis 
får Caroline Wozniacki et anerkendende 
skulderklap, men fællesnævneren for dem alle 
er, at deres flotte præstationer aldrig har været 
det, der har optaget Kell Glumsøe allermest. En 
dag på Wimbledon i 1958 har derimod fæstnet 
sig, men der var det jo også live med jordbær, 
sol og piger i hvide skørter. Selvfølgelig så 13-
årige Kell også tennis, og det var hurtigt og 
spændende. 
 

De næste 25 år  
bliver også spændende 
”Min mor er nu 100 år og det vil jeg også være 

til klubbens 150-års jubilæum. Derfor tænker 
jeg, at jeg møder op til festen og oplever en 
klub i dynamisk udvikling og med et fælles-
skab og en social base, som tager godt imod 
og åbner for muligheder og dygtiggørelse. 
Tennissporten skal nok overleve, men også 
kæmpe, og klubben skal fortsætte med at 
styrke de sociale værdier og holde balancen 
mellem eliten og bredden. Når det lykkes, får 
min krystalkugle ret, og jeg møder, det jeg 
ønsker – også i 2045.”   
 

Arne Wang 
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En klub for alle 
 
Det var svaret fra Sussie Rasmussen, da jeg 
spurgte om den vigtigste ambition for hende 
og for klubbens arbejde med børn og unge 
mennesker. 
”Der skal være plads og udfordringer til små og 
store, dygtige og ikke-så-dygtige”, fortsætter 
hun og fuldender svaret med at understrege, 
hvor vigtigt det er, at sammenholdet er trygt og 
godt og at man hjælper hinanden. ”Det er 
mange af de samme mål, jeg arbejder med til 
dagligt, som lærer”, siger Sussie, ”så på den 
måde er det lige til højrebenet”. 
 

Hvordan? 
”Afvekslende træning på kryds og tværs, 
hyggeturneringer, ”Spil og spis”, teambuilding, 
overnatningsarrangementer”, kommer det 
prompte, da jeg efterlyste konkrete tiltag til 
fremme af målet om et miljø, som er sjovt, 
spændende og tiltrækker og fastholder alle 
børn og unge, uanset hvor godt de slår til 
bolden. ”Meget har været under et særligt pres 
i år med Corona, men vi skal nok komme 
tilbage og få sat sving i initiativerne”. 
 

Mange bolde i luften 
”Vi vil gerne blive bedre til at markedsføre 
spillet og klubben, så mange flere får lyst til at 

prøve kræfter med sporten”. Det føromtalte 
højreben kommer igen i sving, når Sussie 
Rasmussen skal konkretisere. ”Skolerne er 
vigtige samarbejdspartnere, men derudover 
må vi se, om ikke vi kan få lidt mere 
medieomtale”. Lysten til at matche dagens og 
morgendagens udfordringer er åbenlys. 
 

Den centrale træner 
”Træneren er omdrejningspunktet for det 
meste”, understreger Sussie og 
fortsætter: ”Det er ham, der udfører planerne, 
gennemfører træningen, fremelsker talentet 
og er med til at gøre det sjovt og spændende 
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for alle. Vi andre kan tænke kloge tanker og 
være nok så ambitiøse, men det nytter ikke 
noget, hvis ikke vi har dygtige trænere, som 
både kan og vil. 
Jørgen Nørgaard står i spidsen for den 
funktion, hvor vi heldigvis står rigtig stærkt”. 
 

Kom ind fra sidelinjen 
”Lysten til at være med kom først, da mine børn 
begyndte at spille. Jeg bliver aldrig nogen ørn, 
men jeg kan da flyve og spiller nok et par timer 
i ugen med stor fornøjelse”. Den største 

flamme kom dog nok på ledersiden, for der 
slår de to timer sjældent til, og der skal jo være 
gløder for at holde gang i bålet. ”Jeg klager 
ikke”, slutter Sussie Rasmussen. ”Så hårdt er 
det slet ikke, og jeg kan være med til at gøre en 
lille forskel. Jeg kan kun anbefale at engagere 
sig i den del af klublivet, og man bestemmer jo 
selv, hvor stor en tidsrøver, det bliver”. Det 
samme gælder amatørjournalister, tænker jeg, 
da vi giver ”Corona-albue”. 
 

Arne Wang 
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Fra 0 til 100 på under fem år 
 
Emma Muric er et åbenlyst talent og med sine 
kun femten år blandt de yngste divisions-
spillere. En prøvetime med Niels Rokkjær i 
2016 blev startskuddet på en spændende 
karriere. ”Jeg drømmer om engang at kunne 
leve af det”, fortæller Emma med et beskedent 
smil. Jeg bifalder hendes drøm og forklarer, at 
når man sigter mod stjernerne, er der gode 
chancer for at nå over trætoppene. Nu må vi se, 
hvor højt vingerne bærer hende. Det er dejligt 
at høre, at hun nyder alle flyveturene i fulde 
drag. 

Sammenholdet er det vigtigste 
”De gode kammerater i klubben betyder alt”, 
siger Emma. Hun værdsætter trænerne og hele 
stemningen i klubben, hvor man hjælper 
hinanden og har det sjovt. Indimellem snakker 
vi med de små og de gamle (jeg kigger rundt i 
klubhuset for at se et eksemplar, men hun 
kigger på mig), og vi træner også engang 
imellem på kryds og tværs. Der er ikke 
antydning af stjernenykker, og det er sikkert 
ikke tilfældigt. Hele familien virker engagerede 
på en seriøs, men afslappet måde. 
 

Lillesøster og far er også med 
Sarah på 13 år er også en talentfuld spiller og 
hun deler storesøsters begejstring for sporten 
og glæde ved klubben med det gode 
sammenhold som topscorer på hitlisten over 
kvaliteter. Vandene skilles ved idolerne, hvor 
Jelena Ostapenko står øverst på skamlen hos 
Sarah, men er skubbet ned af Simona Halep på 
Emmas rangliste. Sarah har også ambitioner, 
men nøjes med Wimbledon – med samme 
søde smil, som storesøster. Far Irfan følger 
mere med fra sidelinjen og har ikke nogen 
topkandidater, bortset fra Roger Federer, som 
de fleste beundrer. 
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Fra Bosnien til Lucernevej 
I 1993 kom Irfan Muric med sine forældre til 
Danmark som flygtninge. De første måneder 
var i Frederikshavn, men så blev der plads på 
asylcentret her i Randers. 12-årige Irfan 
startede på Nyvangsskolen og fik hurtigt 
venner og lærte sproget, så han husker 
teenageårene som sjove og gode. Endnu 
bedre blev det senere, da han stiftede sin egen 
familie med Naira Adzem og fik børnene Ena, 
Emma og Sarah. Ena er nu 18 år, har spillet 
fodbold, men er stoppet, fordi der er så meget 
andet – og fordi hendes bedste veninde 
stoppede. Irfan støtter alle pigerne, også med 
tennis og udover at spille lidt selv, har han tid 
til fuldtidsjobbet hos Auto G. Der har han været 
i tyve år, så det er ikke en mand, der render af 
pladsen. 

 

Forhåbentlig bliver familien også i klubben i 
rigtig lang tid. 
 

Arne Wang 

 
 
  

Irfan, Sarah og Emma Muric 
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To udfordringer – en løsning 
 

Boblen brast 
Indendørs tennis var i mange år noget, der 
foregik i den grå boblehal. Bag svingdøren 
gemte sig en grøn bolltextæppebane af rimelig 
kvalitet og lidt snæver plads bag baglinjerne 
og langs siderne. En del medlemmer har 
prøvet ubehagelig nærkontakt med bygningen, 
men det gik jo – trods alt – og var desuden 
med til at finpudse slagvinklerne og tøjle 
kampiveren. Anstrengt positivt udfordrede 
boblens facon spillernes evner til at levere høje 

returbolde – uden irriterende kontakt med de 
grå hvælvinger. Disse vilkår var ikke optimale, 
men absolut spiselige. Tidens tant og vigtigst 
bekostelige varmeudgifter var de tungeste 
argumenter for, at udløbsdatoen for den 
ikoniske boblehal nærmede sig med raske 
skridt. 
 

Hallen kom dog ikke af sig selv 
Thorkild Christensen var primus motor i et 
dedikeret udvalg med Peter Johannesen, 

Hallen er et aktiv for alle klubbens medlemmer. Der er både spil, træning, sociale arrangementer og stævner/turneringer. 



61 

Henning Christensen og Keld Sørensen, og de 
stod som stolte fædre til indvielsesfesten 28. 
oktober 1989. Festen og den krævende proces 
frem mod fødslen er malerisk beskrevet af 
Keld Sørensen i jubilæumsskriftet fra 1995 og 
jeg kan varmt anbefale, at læseren dykker ned 
i den, som supplement til disse linjer. 
 

To baner og et nyt klubhus 
Vi fik nu god plads, højt til loftet og ikke mindst 
to baner. Interessen for at spille indendørs 
tennis var notorisk til stede dengang og i de 31 
år, der er suset forbi siden, har behovet været 
stabilt og matchet kapaciteten. I dag kan man 
endda tillade sig at drømme om en tredje bane. 
Vi fik desuden et splinternyt klubhus med 
kontor, køkken, fællesareal og tidssvarende 
omklædnings- og badefaciliteter. Det røde, 
gamle træhus på bakken, i hjørnet af anlægget, 
havde gjort det rigtig godt i mange år med 
hygge og charme, men rammerne blev for 
snævre og vedligeholdelsen for omstændelig 
og bekostelig, så det var en klog beslutning at 
få slået to fluer med et smæk. Det er det i 
øvrigt for det meste. 
 

Anlægget er også rammerne for 
fællesskabet 
Formålet med tennisbanerne er naturligvis, at 
der bliver spillet tennis. Tennis er en individuel 
sportsgren med en pige, en dreng, en kvinde, 
en mand alene med en bold og en ketcher. Kun 
i double kan man bebrejde andre eller dele 
begejstringen. Derfor er det en latent 
udfordring at få skabt og udviklet et klubmiljø, 
som også indbyder til fællesskab. Randers 
Tennisklub har om ikke altid, så dog i rigtig 
mange år, forsøgt at gå på to ben ved 
kvalificeret træning af eliten og bredden og en 
perlerække af initiativer for fremme af et sjovt 
og stimulerende klubliv for alle. Hygge-
turneringer, formiddagsdamer, børnecamps, 
bridge, spisninger og fester er enkelte 
eksempler på intentionerne og deres 
betydning kan ikke overdrives, når man måler 
klubbens værdi. Det gælder nu, men også i 
1995, hvor Kirsten Holmskov skrev en fin 
artikel til jubilæumsskriftet med titlen ”Hygge i 
tennisklubben”. Den bør læses. 
 

Arne Wang 
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Et kig i krystalkuglen 
 
Én ting er sikkert – det bliver ikke underteg-
nede, der kommer til at skrive forord i det 
næste jubilæumsskrift. Det er snart tid til at 
andre kræfter kommer til. Nye øjne vil sikkert 
se anderledes på flere ting, og derfor er det 
måske heller ikke helt fair, at det netop er mig, 
der har fået ”serveretten” på dette kig i 
krystalkuglen. 
 
Dog kan jeg godt drømme lidt om udvik-
lingsmulighederne i klubben – uden at en 
fremtidig bestyrelse og ledelse skal være 
forpligtet af dette.  
 
Randers Tennisklub skal i min optik fortsat 
primært skabe rammerne for fællesskaber og 
samvær – gerne på tværs af alder og sportsligt 
niveau. Gerne for hele familien – gerne fra 

vugge til grav. Foreningslivet såvel på som 
udenfor banerne (både padel og tennis) bør 
være den bærende og vigtigste ingrediens 
i ”klubbens gryderet”. Kan det krydres med 
flotte sportslige resultater og større events af 
forskellig karakter, så bliver det blot en endnu 
mere nuanceret og velsmagende ”gryderet”. 
Velbekomme!  
 
Et bud på tiltag og aktiviteter i fremtidens 
tennisklub:  

- Familiecamps i såvel tennis som padel 

- Fortsat optimering af anlæg – flere padel 
baner?  

- Klubben i øget samspil med andre 
samarbejdspartnere og aktører – her kan 
nævnes lokale virksomheder, Ældresagen, 
Randers Kommune (skoler, etc.)  

- Genoplivning af Randers- og Klubmester-
skaber – måske i en anden form end de 
klassiske turneringer vi kender fra tidligere  

- Revitalisering af Gudenå Cup – eventuelt 
andre større turneringer og events til byen 
(Davis Cup, opvisningskampe, Danske 
Mesterskaber)  

- Øget inklusion af menige medlemmer i 
skabelsen af nye aktiviteter – med andre Lars Elkjær tror på, at klubben går en lys fremtid i møde 
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ord specifikke tilbud, der tilpasses et 
forandret fritidsliv og ønsket om øget 
fleksibilitet. Dermed brugerdefinerede 
tilbud eventuelt skabt via medlemsmøder 

- Årligt seminar, hvor klubbens ledelse og 
trænere i dialog med menige medlemmer 
drøfter indsatser, aktiviteter og priorite-
ringer.   

- Randers Tennisklub i øget samspil med 
andre tennisklubber i nærområdet – det 
være sig i Randers Kommune, men måske 
også i det nærmeste opland  

- Øget interaktion på sociale platforme med 
både medlemmer og samarbejdspartnere 

- …og sikkert en del andet, som en fremtidig 
bestyrelse og trænerstab former og 
udvikler i dialog med klubbens 
medlemmer  

 
Med ønsket om at mange medlemmer, ledere, 
trænere og samarbejdspartnere vil passe godt 
på Randers Tennisklub og bringe klubben godt 
og sikkert videre, så den også er i god form til 
150-års jubilæet i 2045.  
 
Lars Elkjær 
Formand 

 

 
Fremtidens spillere, godt bakket op af forældre og træner  
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Formænd, æresmedlemmer og hædersbevisninger 
 
Formænd 
Randers Tennisklub har haft følgende formænd gennem tiderne: 
 

2001- Konsulent Lars Elkjær 
1999-2001 Skoleinspektør Jørn Iversen 
1993-1999 Skolelærer Peter Ødum 
1989-1993 Lektor Keld Sørensen 
1971-1989 Skoleinspektør Jørn Iversen 
1968-1971 Dyrlæge Erik Møller 
1967-1968 Lærer Ole Tranberg 
1963-1967 Afdelingschef J. E. Larsen 
1962-1963 Repræsentant H. E. Pagh 
1960-1962 Assurandør J. Trandbohus 
1959-1960 Læge Søren Ødum 
1955-1959 Landsretssagfører Poul Madsen 
1952-1955 Viceskoleinspektør Poul Nielsen 
1942-1952 Prokurist Knud Christensen 
1932-1942 Tandlæge Dirchs 
1927-1932 Bankfuldmægtig J. Birch 
1920-1927 Byrådssekretær P. von Sprechelsen 
1914-1920 Købmand Johs. Christensen 
1904-1914 kendes formanden ikke 
1895-1904 Provisor Chr. Klæbel 
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Æresmedlemmer 
Følgende medlemmer er af bestyrelsen udpeget til Æresmedlemmer af Randers Tennisklub: 
 

2020 Lars Elkjær 
2000 Peter Ødum 
1995 Jørn Iversen 
1993 Frode Jensen 
 

Årets Junior og Årets Kammerat 
Nybolig Bjørn & Ankersen kårer i samarbejde med Ungdomsudvalget og trænere – Årets 
Juniorspiller og Årets Kammerat: 
(priserne er stiftet pr. 2012 og uddeles i forbindelse med Ungdomsafdelingens 
afslutningsarrangement udendørs) 
  

Årstal Årets Junior Årets Kammerat 
2019 Magnus Lindberg Hjalmar Hoffmann-Petersen 
2018 U14 drengeholdet Sarah Muric 
2017 Annelieke Steenhuisen Oliver Stendal Revsgaard 
2016 Villads S. Svendsen Vanessa Rautsa 
2015 Victoria Andersen Elma Erkocevic 
2014 Cecillia Lee Anastasia Lihn 
2013 Martine Kibangula Lukas Balderlou Jensen 
2012 Caroline Ankersen Daniel Rantzau Bech 
 

Årets Ildsjæl 
Danske Bank kårer i samarbejde med bestyrelsen – Årets Ildsjæl: 
(prisen er stiftet i 2014 og uddeles i forbindelse med klubbens fødselsdag den 24. juni) 
 

Årstal Årets Ildsjæl 
2020 Hugo Bech 
2019 Knud Petersen 
2018 Banesjakket 

2017 Ungdomsudvalget 
2016 Carl-Erik Ullits Christensen 
2015 Hanne Bundgaard, Vagn Bundgaard 
2014 Niels Rokkjær 
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Hædersbevisninger 
Randers Tennisklubs frivillige ledere har modtaget følgende priser og hædersbevisninger igennem 
årene: 
 

2020 Lars Elkjær – JTUs Fortjenstnål 
2020 Niels Rokkjær – JTUs Fortjenstnål 
2020 Jørgen Nørgaard – JTUs Fortjenstnål 
2020 Lauritzen-Sonnichsen prisen – bedste juniorklub Jyllands Tennis Union 
2013 Lars Elkjær – Waage-Petersens Æresetui – Dansk Tennis Forbund 
2013 Lars Elkjær – Årets Lederpris – Jyllands Tennis Union 
2009 Jørn Iversen – Samvirkende Idrætsklubber Randers – Årets Leder 
2008 Lars Elkjær – Årets Leder i Randers Kommune 
2005 Frode Jensen – JTUs og DTFs Fortjenstnåle 
2005 Frode Jensen – SIKRs Rejselegat 
2004 Lars Elkjær – Årets Leder i Dansk Tennis Forbund 
2002 Ole Juel-Blicher – Årets Lederpris i JTU 
1999 Randers LTC – Årets Tennisklub i Dansk Tennis Forbund 
1991 Jørn Iversen – DIFs Ærestegn 
1990 Jørn Iversen – DTFs Æresnål 
1985 Jørn Iversen – DTFs Fortjenstnål 
1984 Jørn Iversen – Ungdomslederprisen Randers Kommune 
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Navneoversigt 
 
Sidetal anført med kursiv henviser til billede 
 
Alexander Dheka  ....................... 36, 40 
Alexandru Achimescu ................ 40 
Alfred Dreyfuss ........................... 10, 11 
A.L. Ishøy .................................... 13 
Alma Sylvia ................................. 12 
Anastasia Lihn ............................ 65 
Andy Shields ............................... 20 
Anna Regina Agerskov ............... 13 
Anne Katrine Seidelin ................. 27, 29, 31 
Annelieke Steenhuisen ............... 65 
Anne-Lise Pagh .......................... 18 
Annette Leerhøy ......................... 25 
Annette Meelby .......................... 18, 19 
Arbjerg ........................................ 17 
Arne Wang .................................. 4, 7, 25, 42, 46, 48, 

55, 57, 59, 61 
Astrid Dyrberg ............................. 17 
Benjamin Gigli............................. 13 
Bent Josephsen .......................... 41, 42 
Billie Jean King ........................... 54 
Birthe Pedersen .......................... 20 
Bjørn Borg ................................... 7, 22, 54 
Børge Fink Jensen ...................... 17 
Camilla Hoff ................................ 27, 29, 31, 32 
Carl Edvard Hedelund ................ 19, 21 
Carl Erik Hesseldal ..................... 33 
Carl-Erik Ullits Christensen ........ 6, 38, 41, 65 
C.G. Christensen ......................... 17 
Caroline Ankersen ...................... 65 
Caroline Wozniacki ..................... 8, 34, 37, 46, 55, 

59 
Carsten Roland ........................... 27, 29 
Casper Frøkjær ........................... 27, 29, 31, 33 
Cecillia Lee ................................. 65 

Charlotte Åbye Jensen ............... 25 
Chris Evert Lloyd ......................... 54 
Christian X (konge) ..................... 12 
Christian Dyrberg ........................ 17 
Christian Iversen ......................... 28  
Christian Klæbel .......................... 14, 15, 16, 64 
Christian Max Møller .................. 22 
Christian Otto .............................. 27 
Christian Toftdahl ....................... 27, 29, 31 
Christina Kaae ............................. 24 
Christina Vang ............................. 24, 25 
Claus Løppke .............................. 22 
Colind .......................................... 43 
Dagmar Hansen .......................... 12 
Daniel Rantzau Bech ................... 65 
Dirchs .......................................... 16, 64 
Dorte Olsen ................................. 20 
Elimar Egede ............................... 14, 15 
Elma Erkocevic............................ 65 
Elsa Hoffmann ............................ 27 
Else Skibberud ............................ 21, 22 
Emil Harder ................................. 13 
Emma Muric ................................ 58, 59 
Ena Muric .................................... 59 
Erik Møller ................................... 7, 15, 16, 17, 64 
Ernie Ewart .................................. 23 
Finn Frandsen ............................. 18, 19, 20 
Finn Seidelin ................................ 27 
Frederik Løchte Nielsen .............. 36 
Frode Jensen .............................. 27, 28, 45, 65, 66 
Frøken Felix ................................. 12 
Gerda Larsen ............................... 17 
Gregers Neergaard ..................... 24 
Gunnar Ødum .............................. 16, 17, 19, 20, 22, 
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46 
Hanne Bundgaard ...................... 38, 41, 65 
Hanne Gram ............................... 17, 18, 19, 20, 22, 

24 
H.E. Pagh .................................... 16, 64 
H.J. Bundgård ............................ 17 
Helle Funch Olsen ...................... 23 
Helle Johannesen ...................... 27 
Henning Christensen ................. 61 
Hjalmar Hoffmann-Petersen ..... 36, 65 
Holm ........................................... 17 
Hugo Bech .................................. 6, 65, 71 
Inger Delamare ........................... 26 
Ingrid Bøye ................................. 21 
Irfan Muric .................................. 58, 59 
J. Birch ........................................ 16 
J.E. Larsen .................................. 16, 64 
J.P. Mynster ................................ 14, 15 
J. Trandbohus ............................ 16, 64 
Jacob Erikstrup .......................... 19 
Jacob Lanzky Otto ..................... 24, 25 
Jelena Ostapenko ...................... 58 
Jens Elkjær ................................. 29, 31 
Jens Lindsby .............................. 22 
Jens Munk .................................. 19, 21, 30, 33 
Jesper Johannesen ................... 27 
Johanne Buhl ............................. 17 
Johannes Christensen ............... 16, 64 
John McEnroe ............................ 7, 22, 54 
Josefine Gradmann ................... 27 
Julius Rokkjær............................ 40 
Jørgen Glumsøe ......................... 54 
Jørgen Nørgaard ........................ 4, 36, 57, 66, 70 
Jørn Harder ................................ 20 
Jørn Iversen................................ 4, 7, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 24, 25, 26, 
38, 41, 52, 64, 65, 
66 

Jørn Nørbech ............................. 21 

Jørn Primby ................................ 20, 21 
Kasper Ødum .............................. 27 
Katinka Nielsen........................... 46 
Keld Sørensen ............................. 7, 26, 28, 61, 64 
Kell Glumsøe ............................... 53, 54, 55 
Kenneth Carlsen ......................... 34, 47 
Kirsten Holmskov ....................... 17, 18, 20, 21, 23, 

26, 27, 61 
Kitt Fabricius ............................... 22, 23 
Knud Christensen ....................... 15, 16, 17, 64 
Knud Fisker ................................. 21 
Knud Petersen ............................ 65 
Knud Roding ............................... 20 
Kristian Langbak......................... 27 
Kurt Madsen ............................... 24 
Kåre Blinkenberg ........................ 27 
Landbug ...................................... 15 
Lars Elkjær .................................. 4, 5, 6, 8, 25, 26, 

27, 29, 30, 31, 34, 
36, 40, 41, 62, 63, 
64, 65, 66, 70, 71 

Lars Fruensgaard ....................... 20, 22 
Lars Mathiesen ........................... 22, 24 
Lars Rasborg .............................. 30 
Lasse Henriksen ......................... 46 
Lene Holm Larsen ...................... 23 
Lise Lotte Larsen ........................ 16, 17 
Liselotte Andersen ..................... 24 
Louise Høeg ................................ 8, 9 
Lukas Balderlou Jensen ............. 65 
Mads Toftdahl ............................ 27 
Magnus Lindberg ....................... 36, 40, 65 
Mark Frøslev ............................... 24, 25, 30 
Martin Leerhøy ........................... 27, 71 
Martin Lindskov .......................... 27 
Martine Kibangula ...................... 65 
Mechelburg ................................. 17 
Michael Bygballe Christiansen .. 28 
Michael Tauson .......................... 26 
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Michell Vestergaard Nielsen  ..... 71 
Mikkel Elung Jensen .................. 27 
Mikkel Jacobsen ........................ 24 
Mikkel Krag ................................. 6 
Mørkeberg................................... 43 
Naira Adzem ............................... 59 
Nick H. Nielsen ........................... 28 
Nicolaj Gradmann....................... 26, 29 
Niels Rokkjær.............................. 34, 47, 48, 58, 65, 

66, 70, 71 
Ole Juel-Blicher .......................... 38, 65 
Ole Tranberg ............................... 16, 64 
Oliver Stendal Revsgaard ........... 65 
Otto von Bismarck ...................... 11 
P. von Sprechelsen ..................... 16, 64 
Palle Folkerman .......................... 18, 19 
Palle Hove ................................... 19 
Per Birkebæk .............................. 13 
Pernille Hejl ................................. 30 
Pernille Funch Jensen ................ 22, 23 
Pernille Bonne Rasmussen ........ 27 
Peter Iversen ............................... 26, 27, 31, 33 
Peter Johannesen ...................... 60 
Peter Lyhne ................................. 22 
Peter Nansen .............................. 12 
Peter Ødum ................................. 7, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 41, 46, 64 

Poul Madsen ............................... 16, 43, 44, 64 
Poul Nielsen ................................ 16, 17, 64 
Raoul Koczalski .......................... 13 
Reino Nyysønen .......................... 18 
Richard Sylvestersen .................. 30, 37 
Robert Gascoyne-Cecil ............... 11 

Roger Federer.............................. 54, 58 
Sarah Muric ................................. 58, 59, 65 
Scott Nørgaard ............................ 22 
Serena Williams .......................... 53 
Sicco Steenhuisen ...................... 6 
Signe Lundgaard Christiansen ... 6 
Simona Halep .............................. 58 
Steen Buus Kristiansen .............. 25 
Steffen Storgaard........................ 19, 20, 22, 24 
Steffi Graf .................................... 54 
Stemann ...................................... 13 
Susanne Ødum ........................... 18 
Sussie Højvang Rasmussen ...... 6, 56, 57 
Svend Aage Birch ........................ 24 
Søren Højland ............................. 22 
Søren Laursen ............................. 23 
Søren Pagter ............................... 23 
Søren Telling ............................... 11 
Søren Ødum ................................ 16, 64 
Theodor Herzl ............................. 11 
Thomas Bollerup ........................ 25 
Thomas Fihl ................................ 37 
Thomas Krogh ............................ 37 
Thomas Maigaard ...................... 27 
Thorkild Christensen .................. 60 
Tomas Vabalas ........................... 37 
Trine Piil Christensen .................. 22, 23, 24 
Trine Hejl ..................................... 34, 39 
Troels Larsen .............................. 25 
Vagn Bundgaard ......................... 65 
Vanessa Rautsa .......................... 65 
Victoria Andersen ....................... 65 
Villads S. Svendsen .................... 65

 
 

Mange nævnt – ingen glemt! 
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Ved klubbens 125 års jubilæum uddelte JTU Fortjenstnåle til (fv.) Niels Rokkjær, Lars Elkjær og Jørgen Nørgaard 
for deres indsats for tennis i Jylland 
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Årets ildsjæl 2020 Hugo Bech (tv.)  
og Michell Vestergaard Nielsen, Danske Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klubbens nyeste Æresmedlem Lars Elkjær (im.) 

flankeret af Martin Leerhøy (tv.) og Niels Rokkjær (th.) 
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