
 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021 
 

B e r e t n i n g e r 

2 0 2 0 
 

 

 

  



2 

 

 

Bestyrelsens beretning 

2020 har været et meget mærkeligt, anderledes og ekstraordinært år på flere områder.  

Vi gik ind til sæsonen med store planer om fejring er vores 125-års jubilæum. Ikke den mindste 
anelse om, at Corona ville blive en kæmpe udfordring for ikke bare vores jubilæum, men også for 
vores forening generelt og verdenssamfundet i helhed.  

Henover året er vi flere gange – både mentalt, men også konkret ift. de fysiske rammer – blevet 
mindet om, hvor vitalt foreningslivet og samværet i klubben er. Vi er blevet begrænset, vi er blevet 
udfordret, vi er blevet testet.  

Uanset Corona – og måske blot forstærket netop grundet Corona udfordringer – en STOR TAK for et 
godt 2020 til medlemmer, ildsjæle, samarbejdspartnere, trænere, sponsorer og øvrige aktører i 
Randers Tennisklub. 

Bestyrelse, trænerstab, ildsjæle og vores samarbejdspartnere er naturligvis med til at skabe bedst 
mulige rammer for dig som medlem – men i sidste ende er det medlemmernes deltagelse i 
klubbens tilbud, der er med til at skabe klubliv. Så lad os alle beslutte at 2020 var en påmindelse 
om, hvor vitalt det sociale liv også er i Randers Tennisklub og lad os udnytte dette til at blive endnu 
bedre til at skabe rammer for en endnu mere velfungerende forening i årene fremover!  

På trods af udfordringerne henover sæsonen, så har vi dog holdt fanen højt og forsøgt både at 
udvise samfundssind, men samtidigt skabe lyspunkter henover året, når det har været muligt. 
Derfor følgende højdepunkter, som vi kort vil benytte anledningen til at fremhæve:  

 4 mindre jubilæumsfejringer i 
stedet for en stor – vi valgte at 
opdele vores jubilæumsfejring i 
4 mindre afdelinger, da vi måtte 
se i øjnene at den store fejring 
ikke blev en realitet. Derfor var 
der jubilæumshygge med 
pølsevogn, kagemand, 
smørrebrød, øl, vin, vand og 
andet for henholdsvis 
Superseniorafdelingen, 
Motionister, Juniorer samt Padel 
spillere. Se mere her.  

 Jubilæumsskrift – med stor indsats fra Arne Wang og Jørgen Nørgaard, så fik vi lavet et 
meget flot jubilæumsskrift. Se mere her.  

https://www.randerstennisklub.dk/coronaudfordret-jubilaeumsfejring/
https://www.randerstennisklub.dk/jubilaeumsskrift/


3 

 

 

 Årets Ildsjæl – ved vores jubilæumsfejring i august måned uddelte vi prisen Årets 
Ildsjæl i samarbejde med Danske Bank. Et stort tillykke til Hugo Bech, der har ydet 
en stor indsats henover året ved flere arrangementer. Se 
mere her.  

 Årets Junior og Årets Kammerat – i forbindelse med 
afslutningsarrangement for vores juniorer udendørs, fik 
vi uddelt disse priser i samarbejde med Nybolig Bjørn & 
Ankersen. Et stort tillykke med de fortjente priser til 
Kirstine Merrild Clausen (th.) samt Emma Muric (tv.).  
Se mere her.  

 Hæder til lokale ildsjæle – i forbindelse med en af vores 
fejringer blev Niels Rokkjær, Jørgen Nørgaard og Lars 
Elkjær tildelt JTUs Fortjenstnål. Se mere her.  
Derudover blev Lars Elkjær udnævnt til Æresmedlem i 
Randers Tennisklub. Se mere her.  

 Medlemsfremgang – vi har igen i år budt velkommen til en lang række nye medlemmer, men 
desværre også sagt farvel til medlemmer fra sæson 2019. Dog har vi fået en nettotilgang af 
medlemmer. Vi gør alt for at sikre en god modtagelse af nye medlemmer, men kan fortsat 
gøre det endnu bedre.  

 Aktiviteter og træning for alle – trods 
Corona, så har vi henover året formået at 
sikre gode tilbud og aktiviteter til alle 
medlemsgrupper. I den forbindelse en stor 
tak til klubbens trænerstab samt store korps 
af frivillige, der er med til at løfte små og 
større opgaver. Tak for det! 

Vi krydser naturligvis fingre for, at 2021 bliver et 
mere ”normalt år” end sæson 2020. Derfor også et 
par bud på, hvad vi umiddelbart har af tanker for 
såvel 2021 som de kommende sæsoner - vi når 
nok ikke det hele i 2021 ����:  

 Endnu bedre modtagelse af vores nye medlemmer – såvel fysisk som digitalt. 

 Endnu mere skarp kommunikation om tilbud og muligheder via vores hjemmeside og sociale 
medier – målrettet alle vores medlemmer. 

 Revision af vores kontingentstruktur og opkrævningssystem – således i retning af en mere 
moderniseret og automatiseret model. Til gavn og glæde for såvel administration, bestyrelse 
samt medlemmerne. 

Forældre-barn-tennis 

https://www.randerstennisklub.dk/aarets-ildsjael-2020/
https://www.randerstennisklub.dk/aarets-ildsjael-2020/
https://www.randerstennisklub.dk/aarets-kammerat-og-spiller-2020/
https://www.randerstennisklub.dk/tre-jtu-fortjenstnaale-uddelt/
https://www.randerstennisklub.dk/nyt-aeresmedlem-i-randers-tennisklub/
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 Tilbud for alle medlemsgrupper – uanset alder og niveau. Målsætningen er, at der 
mindst 2-3 gange om året er ekstra aktiviteter for alle medlemsgrupper i klubben. 
Naturligvis udover alle de 
aktiviteter der fortsat kører på 
ugentlig basis.  

 Flere padelbaner – eventuelt 
indendørs baner.  

 Bedre kontorfaciliteter for vores 
trænere – inklusiv en eller anden 
form for mødelokale til bestyrelse og udvalg/kurser.  

 Medlemsmøder – hvor vi i dialog med interesserede medlemmer trykprøver nye ideer, får 
inspiration til retning og prioritering – altså en øget medlemsinddragelse. Vi håber, at I 
medlemmer har lyst til dette!  

 ….og i forlængelse af medlemsmøder muligvis endnu flere spændende tiltag.  

Tak til alle samarbejdspartnere, udvalg, bestyrelse og trænere: 
Her på falderebet af dette års beretning skal der som vanligt endnu engang lyde en stor tak til alle 
klubbens frivillige hjælpere, banesjak, trænere, udvalgsmedlemmer og bestyrelse, der i årets løb har 
været med til at skabe gode rammer, et godt klubliv samt et højt aktivitetsniveau i klubben.  

Tak for samarbejdet til Randers Idrætshaller (Arena Randers), Randers Kommune på flere områder, 
DGI Tennis, Jyllands Tennis Union og Dansk Tennis Forbund.  

Tak for indsatsen til alle og tak for godt samarbejde til mine ”kollegaer” i bestyrelsen!  

Med ønske om et godt tennisnytår til alle klubbens medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere.  

På bestyrelsens vegne 
Lars Elkjær 
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Ungdomsudvalgets beretning 
Indendørs træning 2019/20 
Juniortræningen indendørs blev afviklet med et stabilt fremmøde blandt deltagerne og god indsats 
af klubbens trænerstab. 

 

Afslutningen blev temmelig kaotisk og meget pludselig grundet COVID-19-restriktioner. 

Udendørs træning 2020 
Til udendørstræning forsøgte vi os med et nyt setup, hvor der 
på to dage var samlet flere træningshold i forsøget på at øge 
muligheden for socialt samvær på tværs af holdene. Denne 
del blev dog udfordret grundet restriktionerne ifbm. COVID-19.  

Indendørs træning 2020/21 
Indendørs blev spillerne igen delt ud på mindre hold. Det gav et større puslespil, hvor der er var 
mange hensyn at tage. 

Tennisskole – uge 27 
Traditionen tro var der også tennisskole i uge 27, 
hvor 29 børn tilbragte tre dage på klubbens anlæg 
og i hallen. Der var masser af højt humør, spil og 
aktivitet. Tennisskolen blev varetaget af Martin 
Leerhøy, Victoria Andersen, Gustav Andersen, 
Alexander Andersen Dheka og Jørgen Nørgaard. 

Sociale aktiviteter 
Afslutningen på klubbens udendørs sæson samt fejringen af klubbens fødselsdag blev slået 
sammen som et fælles arrangement for klubbens juniorer. Her blev der spillet tennis og serveret 
pølser fra en pølsevogn placeret på klubbens anlæg. 

Ungdomsudvalget har været ramt af udfordringer i forbindelse med udførelse af sociale aktiviteter 
for klubbens juniorer. Her har COVID-19-restriktionerne været medvirkende til, at flere aktiviteter 
ikke har kunnet gennemføres.  
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Derudover mangler der frivillige hænder til at udføre aktiviteter for klubbens juniorer. Fra 
bestyrelsens side opfordres der til, at forældre med juniorer i klubben tager aktiv del i 
organiseringen og udførslen af sociale aktiviteter.  

Vil du støtte op om og hjælpe til med udførelse og/eller organisering af sociale aktiviteter for 
juniorerne, kontakt da enten Sussie (bestyrelsesmedlem) eller Jørgen (træner). 

Klubbens ungdomstrænere 
Tak til klubbens ungdomstrænere; Hjalmar Hoffmann-Petersen, Emma Muric, Victoria Andersen, 
Gustav Andersen, Tommy Jensen Bay, Alexander Andersen Dheka og Jørgen Nørgaard. 

Sussie Rasmussen & Jørgen Nørgaard 

 

Seniorudvalgets beretning 
2020 har været et år med mange udfordringer for os - overvejende pga. Coronasituationen. Mange 
tiltag omkring restriktionerne har skullet tilvejebringes, hvilket naturligvis har præget aktiviteterne 
og somme tider mangel på samme. 

Hævelsen af forsamlingsforbuddet fra 10 til 50 
gjorde det muligt at gennemføre den 
traditionelle Senior-sommer-hygge-turnering 
9/6 20. 

34 seniorer spillede 3 runder double á 40 
minutter mod jævnbyrdige modstandere og 
mødte i løbet af aftenen mindst 8 af klubbens 
andre seniorer på banen som makkere eller 
modstandere. 

Efter kampene nød vi flute, øl/vand, kaffe og 
hjemmelavede muffins. 

Der blev uddelt præmier til vinderne – giraffen 
til bedste mand og Dronning Dagmar til bedste 
kvinde sammen med en flaske rødvin og et rør 
nye bolde. 

De brugte bolde blev uddelt som præmier til de 
to andre i top 4, medens de sidste 6 rør blev 
uddelt til de spillere, som havde bidraget mest 
til, at vinderne kunne vinde de flotte præmier. 
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En dejlig aften, selv om det sædvanlige samvær i klubhuset med middag ikke kunne lade 
sig gøre denne gang. 

Årets andet arrangement var Senior-sensommer-hygge-turnering 18/6 2020 

Også denne gang blev vi udfordret. Corona-restriktionerne betød, at der ikke måtte være mere end 
24 i klubhuset. Da der var 35 deltagere, blev det planlagt, at de sidste 11 skulle sidde på balkonen, 
således, at der kunne kommunikeres til alle i døråbningen. 

Vi gjorde os altså ekstra afhængigt af vejret, som kom til at drille en del. De første to kampe blev 
startet indendørs, men inden de rigtig fik startet, hørte regnen op, så alle startede udendørs. I 
anden runde drillede regnen igen i slutningen af kampene, så vi forberedte os på indendørs tennis 
til sidst. 

Det forhindrede dog ikke to hold i at afvikle deres 
kampe udendørs. Nu havde solen skinnet så 
længe, at det var rart med lidt regn, sagde 
spillerne. Heldigvis stoppede regnen få minutter 
før spisetid, så spisningen kunne gennemføres 
planmæssigt. 

Vi glædede os over, at det igen var muligt at have 
det hyggelige samvær efter kampene. Der var 6 
nye deltagere med og to af dem placerede sig på 
de første to pladser. 

Julearrangementet planlagt til 11/12 blev aflyst 
pga. Coronarestriktionerne. 

Tennistræf om torsdagene afvikledes af Bente Baunsgaard og Ole Juel Blicher fra maj-august. Der 
var en fin opstart med 16 deltagere i snit/gang. Grundet Corona foregik træf udendørs med rigelig 
håndsprit. I juni faldt deltagerantallet til 8-12 deltagere. I juli ledede Ole aktiviteterne med lidt færre 
deltagere og forplejning i form af en håndmad. August forløb med et deltagerantal på 8-12. Det 
blev desværre ikke til spisning og tilhørende hygge, men humøret var højt. Flere nye deltagere 
dukkede op, hvilket gav et godt homogent spil. 

Bridgeafdelingen i Randers Tennisklub blev desværre også ramt af forårets Coronainfluenza. Først 
den 3. september kunne vi igen starte op med at spille vort elskede kortspil i tennisklubben. 

Vi spillede ved 5 borde, i alt 20 kortspillere, hver torsdag eftermiddag i klubbens lokaler. 

Ultimo oktober måtte vi selvfølgelig, grundet forsamlingsforbuddet, stoppe med at spille igen og er 
i skrivende stund usikre på, hvornår bridgespillet kan genoptages. 

Tyrkietturen aflystes. Nogle har helt sikkert savnet turen til Tyrkiet - savnet de hyggelige timer 
omkring tennis, den dejlige mad, det gode vejr og de smukke ydre rammer.  
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Klubbens banesjak skal også siges tak for indsatsen i år.  Der er ydet en god 
arbejdsindsats i (næsten) al slags vejr - både ude og inde - omend sliddet på banerne nok 
har været lidt mindre i år. 

På udvalgets vegne 
Ullits 

 

Turneringsudvalgets beretning 

Turneringsudvalget har afholdt en række turneringer i Randers. Der var planlagt 9 individuelle 
turneringer henover året, men 2 (Intersport Cup og Danske Bank Open) måtte aflyses i Marts og 
Maj pga. Corona.  

Alle turneringer har været afholdt med godt humør 
og organisation, og tak for indsatsen til alle 
frivillige, herunder særligt Camilla Hoff, Irfan Muric 
og Thomas Clausen. 

I 2021 udvider vi med 2 skumtennis-turneringer, 
som også er for voksne. Vi laver en for klubberne i 
Randers området i februar måned, og den 11/4 en 
skumtennis turnering – ”Randers Open”, som er 
åben for alle. Vi vil opfordre alle medlemmer af 
Randes Tennisklub, unge som voksne, til at melde 
sig til disse turneringer og komme ud at spille på 
en sjov og lærerig måde. Se opslag på klubbens opslagstavle og hjemmeside.  

 

Resultater 2020: 

Kirstine Merrild Clausen:  
 Jysk mester i skumtennis U14 2020 
 Guld i Gudenåcup, kat 2 U14  2020 
 Sølv i JM, single udendørssæsonen 2020 
 Sølv i JM double, indendørs 2020 

 
Casper Molich Hoff Pallesen: 

 Sølv i jysk Mesterskab double U12 udendørs 
 Sølv i single U12, 125 jubilæumsturnering Intersport cup, kat 2 
 Guld i Head Tennis Øst U12, kat 3 
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Conrad Gradman: 

 Guld i U12, kat 2, Head Cup 
 
Emma Muric: 

 Guld, Solside Cup, Senior kat 2 
 
Annelieke Steenhuisen: 

 Sølv, TCO HC Andersen Grand Prix, U18 
 Sølv, Senior Dame Double, JM indendørs 
 Guld, Jysk Mesterskab, inde, senior 
 Guld, Jysk mesterskab senior, ude 
 Guld, Jysk Mesterskab, double, senior, ude 

 
Magnus Rank Lindberg: 

 Guld, Jysk Mesterskab, inde, U16 drengedouble (med bror Oliver som makker) 
 Sølv, Jysk Mesterskab, inde U16, single A række 
 Sølv, single, Intersport cup, U16, Kat 1 
 Sølv, Solside Cup, Senior, Kat 2 

 
Oliver Rank Lindberg: 

 Guld, Jysk Mesterskab, inde, U16 drengedouble (Med bror Magnus som makker) 
 Sølv, Jysk Mesterskab, Inde, senior, B-række 
 Sølv, Jysk Mesterskab, ude, Senior, A_række 

 
Herreturneringen, 2. division:  
Udendørs var klubben præsenteret i Senior 2. division, og endte placeret som nr. 3 udendørs.  

I indendørs endte Randers placeret næstsidst i 1. division.  

Dameturneringen, 2. division: 
For første gang var kun ét hold tilmeldt udendørs, 
hvor vi spiller i 2 division og endte i den lave ende af 
rækken. Holdet var generelt udfordret med at kunne 
stille nok spillere, da vi nu skal være minimum 4 på et 
hold. En del af klubbens unge talenter stillede op for 
andre klubber for at enten spille på et højere niveau, 
eller spille med jævnaldrende i ungdomsrækkerne og 
var derfor pga. DTF regler ikke er til rådighed for 
klubben. Så holdet har hovedsageligt måtte trække 
på ældre spillere (samt Emma Muric naturligvis). 

Claus Lindberg & Thomas Clausen 
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Beretning for kommunikation 
Kommunikationen har i 2020 været af endnu vigtigere karakter end tidligere grundet de store 
omskiftninger ifht. COVID-19 med begrænsninger, åbning, restriktioner og meget tyder på at det 
også vil være fremtrædende i 2021, i hvert fald indledningsvis. 

Vi har i 2020 uagtet COVID-19 haft større fokus på klubbens kommunikation, både til vores mange 
aktive og engagerede medlemmer, men også til vores omverden for at skabe interesse for vores 
fantastiske idræt (og samvær). 

Vi har forsøgt at skabe en bedre information til medlemmerne gennem nyhedsbreve, men også 
gennem opdatering på både hjemmeside og på klubbens Facebook-side. 

Den øgede indsats på klubbens Facebook-side har på den nationale rangliste for tennisklubbers 
Facebook-side resulteret i en oprykning til Elitedivision. 

For at forsøge at lave en mere målrettet information til vores medlemmer er der på Facebook 
oprettet både en juniorgruppe og en gruppe målrettet mod de voksne medlemmer. 

Disse grupper bruges til interne meddelelser til klubbens medlemmer, mens Facebook-siden 
bruges til mere officielle informationer og til markedsføring af klubben for omverdenen.  

På årets sidste bestyrelsesmøde besluttedes, at der efter ønske, bliver oprettet en makkergruppe, 
hvor der kan efterlyses/findes nye makkere og modstandere til både tennis og padel. 

Signe Lundgaard Christiansen & Jørgen Nørgaard 

 

Padeludvalgets beretning 
I 2019 indviede vi vores padel bane. Vi kiggede i 
krystalkuglen og håbede, at det ville blive en 
succes. Vi rundede hurtigt de 75 medlemmer, som 
i første omgang var målsætningen for vores ene 
padel bane. Kapaciteten blev vurderet og i 2020 
har vi valgt at lukke 100 medlemmer ind ”i det 
hellige land”.  

Medlemstal:  
Vi har venteliste og der er stor interesse for vores 
padel bane – vel at mærke uden at vi har lavet nogen form for reklame for dette. Med andre ord er 
medlemmerne kommet af sig selv. Vi har også været heldige at ramme en del helt nye medlemmer, 
så de 100 medlemmer repræsenterer et godt mix af eksisterende medlemmer, der opgraderede 
deres medlemskab til også at omfatte tennis (ca. 45 medlemmer) og helt nye medlemmer, der er 
kommet ind fra gaden (ca. 55 medlemmer).  
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Aktiviteter:  
Med kun 1 bane er der naturlige begrænsninger i forhold til, hvilke aktiviteter vi kan løfte. 
Således er det svært at afvikle stævner, drop-in og træning. Men vi har et godt samarbejde med et 
kommercielt center i byen, Padel Club Randers. Dette samarbejde har dannet grundlag for, at vi har 
kunnet lave flere arrangementer henover året, hvoraf jubilæumsarrangement godt nok blev aflyst 
grundet Corona restriktionerne. Vi satser dog på et arrangement senere hen.  

Viaplay Open:  
Viaplay Open blev dog afholdt som et af de lokale arrangementer i sam-arbejde med Padel Club 
Randers.  
Stort tillykke til vinderne af de lokale rækker!  
  Herrerækken:  Mads Agesen og Jesper Lindskov 
  Damerækken: Stine Jepsen og Camilla Hoff 

Divisionsturneringen:  
Derudover deltager Randers Tennisklub med 2 hold i den nyetablerede holdturnering i Padel i 
Danmark. Vi er begge med i 1.divisionsrækken og vores kampe afvikles hos Padel Club Randers – 
stor tak for deres velvillighed ift. at være vært for vores hjemmekampe!  

Træneruddannelse:  
Padel i Danmark (DGI/DTF) har lavet en officiel træneruddannelse i padel. Klubben har allerede haft 

flere instruktører afsted på disse 
kurser, og vi har planer om at uddanne 
flere i de kommende år – naturligvis 
med afsæt i, at vi kan og skal løfte 
noget træning på padel området 
ligeledes.  

Padel feberen raser i hele Danmark – 
og banerne skyder op i både 
foreninger og i regi af kommercielle 
centre. Så ingen tvivl om at sporten 
har potentialet til at kunne blive en 
regulær folkesport med massiv 
opbakning – uanset alder, niveau og 
ambitioner. Sporten kan noget ganske 

særligt, og det er vi indstillet på at dyrke så meget som muligt i regi af Randers Tennisklub. Så en 
ambition om flere padel baner på en eller anden vis ligger nært for. Men mere om dette senere i 
løbet af 2021, forhåbentlig ����  

Med ønske om mange gode timer på vores padel bane i de kommende sæsoner.  

Padeludvalget 
Mikkel Krag, Hugo Bech og Lars Elkjær  
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Eliteområdets – Talentmiljø – beretning 

Jeg tiltrådte som ansvarlig på dette område i november 2020, så har ikke været nærmere 
involveret i området over hele året. Jeg overtog efter Sicco Steenhuisen, som jeg gerne vil takke for 
hjælp, og løfte om støtte i opstartsfasen.  Min opstart har koncentreret sig om 3 områder:  

1) I starten var det vigtigt for mig at sikre en bedre dialogen mellem trænerstab/klub og spillere. 
Derfor er vi på eliteområdet opstartet med spillersamtaler 2 gange årligt. Det har allerede 
givet input til, hvorledes vi som klub kan forbedre os. Vi vil endvidere afholde samlinger for 
gruppen med fokus på opvarmning, den mentale del af tennis osv. Desværre har disse 
arrangementer været ramt af forsamlingsrestriktioner pga. corona, men de er ikke opgivet.  

2) Vi har endvidere taget initiativ til, at der i JTU-regi bliver oprettet en række træningssamlinger 
for spillere der spiller turneringer på kat 2/3 niveau, og som ønsker at forbedre sig og møde 
andre spillere i Jylland.  En række samlinger er dog påvirket af Covid-19. 

3) Herudover ønsker vi at tilbyde turneringer for ALLE klubbens spillere. Derfor er det min 
ambition at RTK afholder 2 indendørs skumturneringer hvert år, hvor så mange 
medlemsgrupper som muligt deltager. Der er er planlagt turneringer den 21/4-21 og den 
21/1-21. Se klubbens opslagstavle. Det er min ambition at det skal være sjovt og spændende 
for alle i klubben.  

I den kommende sæson er det min ambition at fastholde og udvikle de aftaler klubben har med de 
forskellige samarbejdspartnere på området.  

Herunder er der planer om at søge Randers Talent og Elite om særligt projekt for talent og elite 
spillere. 

Thomas Clausen 

 



 

 

 
Emma Muric, Årets kammerat og Kirstine Clausen, Årets spiller 

 

 
Niels Rokkjær, Lars Elkjær og Jørgen Nørgaard – alle modtagere af JTUs Fortjenstnål 

Lars Elkjær også udnævnt til Æresmedlem 


