
 

 
 

Kære medlem i Randers Tennisklub 

Årets gang i Randers Tennisklub - 2021 

Først og fremmest – tak for dit bidrag til klublivet  i 2021!  

 

 

 

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

 

 Årets Ildsjæl 2021 – i samarbejde med 

Danske Bank kårer vi hvert år ”Årets 

Ildsjæl”. I 2021 faldt valget på Martin 

Leerhøy – stort tillykke! Se mere her.  

 

 Årets Spiller og Årets Kammerat 2021 – i 

samarbejde med Estate Randers kårer vi 

hvert år ”Årets Spiller” og ”Årets Kammerat” 

i vores juniorafdeling. Hæderen tilfaldt i 

2021 henholdsvis Victoria Andersen og 

Victoria Stausgaard – stort tillykke! Se mere 

her.  

 

 Vi har henover 2021 arbejdet benhårdt på 

at kunne rejse midler til 3 nye padelbaner, 

minitennis bane samt rekreativt område ved 

banerne. Vi er kommet i mål og der 

arbejdes nu på de sidste detaljer ift. 

etablering af de nye baner. Se mere her.  

 

 I forbindelse med vores padelprojekt har vi 

oplevet en overvældende god modtagelse 

fra nye medlemmer og padelpartnere – 

således er det ved indgangen til 2022 muligt 

at byde velkommen til mere end 125 helt 

nye medlemmer samt mere end 40 

lokale/regionale virksomheder som 

padelpartnere med adgang til vores baner. 

Tusind tak for opbakningen!  

 

 Året har på trods af Corona været præget af 

et bredt udbud af aktiviteter, træning og 

tilbud for alle uanset alder og niveau. Vi har 

dog været nødt til i perioder at skrue ned for 

de sociale tiltag af respekt for anbefalinger 

for myndighederne. Men uanset dette har 

flere tiltag været lanceret – rangliste, 

klubmesterskaber, Drop-In for seniorer, 

klubfest og meget mere. Ikke alt blev 

gennemført, men vi forsøger igen i 2022.  

 

 Trænerstaben blev af forskellige årsager 

reguleret henover sæsonen. Vi har sagt 

farvel til Gustav Andersen, Tommy Bay, 

Jørgen Nørgaard og Alexander Dheka. Tak 

for indsatsen til jer alle og held og lykke 

videre. Til gengæld sagde vi også 

velkommen tilbage til flere kendte ansigter 

i regi af Randers Tennisklub. Således et 

velkommen tilbage til Kim Ankerstjerne, 

Martin Leerhøy og Sebastian Søberg. Se 

mere her. 

 

 På det sportslige område er der også flere 

serveesser at berette om – i skøn forening 

kan nævnes danske mesterskaber til 

Victoria Andersen, elitecollege ophold til 

Annelieke Steenhuisen i Østrig og flere 

jyske mesterskaber til såvel Casper Hoff 

som Kirstine Merrild Clausen. Et stort 

tillykke til alle spillere med de flotte 

resultater henover året! 

  

 Medlemstallet er i skrivende stund ikke 

endelig opgjort. Vi forventer dog helt 

naturlig stor medlemsvækst de kommende 

år med vores nye padelbaner. Således kan 

vi (som nævnt andet sted) sige velkommen 

til mange nye medlemmer og partnere, når 

vi indvier de nye baner. Vi glæder os til at 

se en masse nye medlemmer og partnere, 

der skal bidrage og være en del af endnu 

mere klubliv i Randers Tennisklub! 😊  

 

https://www.randerstennisklub.dk/aarets-ildsjael-2021-martin-leerhoey/
https://www.randerstennisklub.dk/aarets-spiller-og-aarets-kammerat-2021/
https://www.randerstennisklub.dk/aarets-spiller-og-aarets-kammerat-2021/
https://www.randerstennisklub.dk/padelprojektet-opdatering/
https://www.randerstennisklub.dk/nyt-om-traenerstab-og-traeningsplan/
https://www.randerstennisklub.dk/nyt-om-traenerstab-og-traeningsplan/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

Planer for fremtiden – de kommende års serveesser! 

 
 Indvielse af vores nye padelbaner – mere 

information følger i starten af 2022 

 

 Velkommen til en lang række nye 

medlemmer og partnere via det nye 

padelprojekt – dette forpligter og vi vil gøre 

alt for at tage godt imod de mange nye 

ansigter i klubben!  

 

 Fortsat stort udbud af aktiviteter, træning 

og tilbud for alle uanset alder og niveau – vi 

vil naturligvis have et yderligere fokus på 

padelområdet, da vi har flere muligheder 

med de ekstra baner. Derudover kommer vi 

ligeledes til at favne både tennis og padel 

ved flere af vores tilbud.  

 

 Bestyrelsen holder udviklingsseminar i 

januar måned – og af respekt for dette, så 

venter vi med store ”programerklæringer”.  

Men ingen tvivl om at der sikkert bliver 

fokus på helt basale ting som frivillighed, 

medlemsrekruttering og fastholdelse.  

 

 Følg med på vores platforme, så du altid er 

godt orienteret om klubbens tilbud og 

aktiviteter – se mere på hjemmeside samt 

Facebook. 

  

 

 

Tak for dit bidrag til klublivet – enten på eller udenfor banerne. Vi håber at du får mange 

forrygende timer i selskab med tennis- og padelvenner – uanset om det er familie, kollegaer, 

naboer eller jeres bedste venner. Vi glæder os til at se dig på anlægget i 2022 igen!  

 

Vi vil ønske dig/jer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.  

 

 

Randers Tennisklubs bestyrelse  

 

Lars Elkjær 

Formand  

http://www.randerstennisklub.dk/
https://www.facebook.com/RandersTennisklub/

