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Bestyrelsens beretning 
 

Coronadynen lå tungt over sæson 2020 og igen i 2021 var sæsonen i flere perioder påvirket af den 

globale pandemi. Ligesom private familier og virksomheder har været begrænset og påvirket af 

Corona restriktioner, så har dette bestemt også været et vilkår for foreningsledere og trænere i 

klubben. Der har været krav om hurtig reaktion på sent udmeldte anbefalinger og restriktioner – og 

desværre i flere omgange også anbefalinger og restriktioner, der har begrænset vores mulighed for 

at dyrke og nyde foreningslivet. Vi krydser i dén grad fingre for at pandemien snart slipper sit tag i 

samfundet og at vi i sæson 2022 får mulighed for fuldt ud at nyde foreningslivets glæder – både på 

og udenfor banerne!  

 

Når ovenstående er sagt, så skal der samtidigt lyde en stor tak til såvel bestyrelseskollegaer, 

ildsjæle, trænere og ikke mindst medlemmer for at udvise samfundssind og 100% bakke op om de 

anbefalinger, der nu engang har været en del af vores virkelighed hen over sæsonen.  

Som det fremgår af nedenstående, så har det på trods af udfordringerne også været muligt at 

levere en række serveesser hen over sæsonen – samtidigt serverer vi også lidt tanker og ideer om 

de kommende års esser.  

 

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 hen over 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 

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


 

 
                           

seniorer, klubfest og meget mere. Ikke alt 

blev gennemført, men vi forsøger igen i 

2022.  

 

 Trænerstaben blev reguleret hen over 

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 hen over 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! 😊  

 

 En sund økonomi!  

Klubben har igennem mange år været 

begunstiget af stor opbakning fra 

sponsorer, en god styring af den primære 

drift – og dermed også muligheden for at 

oparbejde egenkapital til større projekter. 

Således blev 2021 et flot år med et 

overskud på knap kr. 143.000 og dermed 

har vi fortsat en solid egenkapital, når vi 

har brugt op imod kr. 400.000 af denne til 

vores padelprojekt.

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 2022 – så venter vi med 

store ”programerklæringer”.  Men mon ikke 

der 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. 

 

 Klubben afholder generalforsamling 

tirsdag den 22/2 kl. 19.00 i klubhuset. Så 

her kan du også møde op og høre mere 

om klubbens planer for de(n) kommende 

sæson(er).

https://www.randerstennisklub.dk/nyt-om-traenerstab-og-traeningsplan/
http://www.randerstennisklub.dk/
https://www.facebook.com/RandersTennisklub/


 

 
 

 

 

 

 

Tak for sæson 2021 – vi glæder os til at se mange såvel ”gamle” som nye medlemmer på vores anlæg 

henover 2022. Og som sagt – vi krydser fingre for et mere ”Coronafrit samfund” hvor alle 

foreningslivets dimensioner kan nydes og dyrkes fuldt ud!  

 

Afslutningsvis en stor tak til bestyrelseskollegaer, udvalg, ildsjæle og trænerstab for en stor indsats 

henover 2021. Ligeledes en stor tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer – I yder en vital støtte 

til klubbens store og brede aktivitetstilbud!  

 

På bestyrelsens vegne  

 

Lars Elkjær 
 

 
 

 
Lars  

Elkjær 

 
Sussie 

Rasmussen 

 
Carl Erik Ullits 

Christensen 

 
Mikkel  

Krag 

 
Hugo  

Bech 

 
Signe 

Christiansen 

 
Thomas 

Clausen 

 

 

 

 



 

 

 

Ungdomsudvalgets beretning 
 

Ungdomsudvalget har i fællesskab 

med seniorudvalget arrangeret spil og 

spis to gange. Spil og spis konceptet 

går ud på at motionister og 

juniorspillere møder op til hygge med 

spisning og spil. 

 

Derudover har der været afviklet 

Sommercamp i samarbejde med 

Løveapoteket i sommerferien.  

 

Sommerafslutningen blev i år slået 

sammen med klubbens fødselsdag.  

 

 

Ved udendørssæsonafslutningen i september 

kårede vi som vanligt Årets Kammerat og Årets 

Spiller i samarbejde med Estate Randers. Et stort 

tillykke til Victoria Stausgaard (og far) samt 

Victoria Andersen.  

 

Juleafslutningen blev grundet corona lavet om til 

hygge i hallen kombineret med uddeling af 

godteposer.  

 

 

 

 

 

 

 

Efterlysning!  

Vi vil rigtig gerne lave flere aktiviteter hen over året, men vi har brug for frivillige hænder, der kan 

hjælpe vores dygtige trænerstab med at løfte mindre praktiske opgaver i denne forbindelse Så vil 

du sikre at dit barn får mange gode tilbud i Randers Tennisklub, så tag endelig fat i Lars Elkjær 

eller Sussie Rasmussen, så du kan høre nærmere om dette. Har du gode ideer til en aktivitet, så 

er det helt sikkert også mulighed for at forfølge dette. Med andre ord – kom frisk!  

 

På vegne af ungdomsudvalget  

 

Sussie Rasmussen  
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Motionistudvalgets beretning 
 

Motionistudvalget har stået for følgende aktiviteter i 2021.  

  

I udendørssæsonen har vi afholdt to træning camps for senior motionsspillere. Det har været to 

weekender med socialt samvær og kompetent træning. Stemningen var høj og hyggen stor, mens 

de fremmødte spillere udviklede deres tennisspil. 

  

Hver søndag i 2021 er der blevet afholdt drop in for klubbens motionsspillere. Her har klubbens 

motionister haft mulighed for at møde op til spil med de andre fremmødte spillere. En stor tak til 

Tommy for at sikre god drift af dette.  

  

Derudover har udvalget også afholdt hyggeturneringer for klubbens motionsspillere. 

  

Spil og spis, hvor klubbens motionister og juniorspillere møder op til hygge med spisning og 

tennisspil, har vi afholdt to gange i udendørssæsonen.  

 

Derudover var udvalget også idemagere på genstart af rangliste og afholdelse af jubilæums-

turneringen, et forsøg på afvikling af klubturnering og klubfest. Ikke alt kom vi mål med i første 

forsøg, men vi vender stærkt tilbage med et nyt forsøg igen i 2022.  

 

På vegne af Motionistudvalget  

 

Sussie Rasmussen  
 

 

 

  

 

Seniorudvalgets beretning 
 

Senior-Hygge-Turneringer 

Der har i år igen været afholdt tre senior-hygge-turneringer med efterfølgende frokost eller middag. 

Der har nu siden starten i december 2005 været afholdt 57 af disse turneringer – alle med stor 

tilslutning men med stigende gennemsnitsalder. 

 

Efter sidste års (2020) restriktioner blev det i år igen muligt at gennemføre turneringerne uden 

restriktioner – og også juleturneringen blev mulig, selv om der blev taget særlige tiltag for at undgå 

smitte. 

 

Der har været mange særdeles positive tilbagemeldinger på årets arrangementer, som deltagerne 

sætter stor pris på at have mulighed for at deltage i. 

 

Tennistræf for seniorer – torsdage 2021 
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Vi startede sæsonen i maj med forsigtighed igen håndsprit. 

Der er blevet afviklet spil alle torsdage hen over sommeren til slut august. 

Desværre er deltagerantallet reduceret – men en fast gruppe deltager. 

Frokostarrangement har været aflyst. 

Dog er det lykkedes sammen med bridgeholdet at tilbyde håndmadder fra bageren. 

 

Bridge i Randers Tennisklub 2021 

Bridgeafdelingen i Randers Tennisklub startede 2021 med nedlukning grundet 

forsamlingsforbuddet på max. 10 personer grundet Corona. Dette var i første omgang gældende til 

den 28. februar 2021 og blev yderligere forlænget. 

Hen over sommeren blev spillet lidt sommerbridge på 2-3 borde. 

Den 2. september 2021 startede vi sæsonen op med spil på 5 borde, men måtte desværre stoppe 

igen 18. november 2021 grundet Coronasmitte iblandt os, og efterfølgende forsamlingsforbud. 

I skrivende stund håber vi alle at kunne starte vores dejlige hobby/sport op igen den 17. januar 

2022. 

 

På vegne af Seniorudvalget 

 

Jørn Iversen, Bente Baunsgaard, Ole Juel-Blicher og Ullits  
 

 

 

 

 

Turnerings- og Talent/Eliteudvalgets beretning 
 

Året 2021 var trænings- og turneringsmæssigt initialt præget af Corona nedlukninger. Vi forsøgte 

dog alligevel at opretholde en vis træningsaktivitet, hvilket også lykkedes takket været vores 2 

kunstbaner. Vi har op mod sommeren haft et vist frafald af turneringspillere, men prøver ihærdigt at 

give de spillere der er i klubben, og har deres daglige træning her i klubben, de bedst mulige vilkår.  

 

Efter udendørssæsonen stoppede Alex som træner, og hans opgaver blev overtaget af Niels 

Rokkjær og Sebastian Søberg. Træningen her er kommet godt i gang, og i 2022 vil vi vil vi 

indkalde til kamptræning, hvor Sebastian vil coache vores spillere i kampsituationer.  

 

Vi har i 2021 i samarbejde med Randers Talent og Elite afholdt 2 temaaftner om henholdsvis 

kamppsykologi (med Adam Blicher) og ernæring (med diætist studerende fra RTE). 

 

Vi har afholdt 4 individuelle turneringer i Randers Tennisklub, og planlagde en skumturnering den 

19/12-21 der desværre blev aflyst pga. Corona.  

 

 

 

Af individuelle præstationer i 2021 kan fremhæves: 
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Victoria I. Andersen 

UM guld, U18 double inden og udendørs, samt sølv U18 indendørs pigesingle 

 

Kirstine M.  Clausen 

JM Guld U14 double, udendørs og indendørs, JM Sølv U14 pige indendørs og sølv HEAD cup U14 

kat 2 Randers 

 

Casper M. H. Pallesen 

JM U12 ude double guld, JM U12 inde double sølv, JM u12 inde single guld, Estate cup u12 kat 1 

sølv, Farum u12 cup kat 2 guld 

 

På vores 2. divisionshold kvinder er Emma Muric en stabil og dygtig spiller, og Kirstine spiller også 

med fra den indeværende sæson. Øvrige spillere på holder er Ann Pedersen, Helle Friis, Dorte 

Thorhauge, Camilla Hoff, Anette Düsterdich og Lisbeth Nielsen. I udendørssæsonen endte vi på 

en 3. plads i 2. division vest pulje 2. 

 

Til slut skal lyde en stor tak til vore spillere, trænere, frivillige og Randers Talent og Elite for 

samarbejdet i det forgangne år. 

 

På vegne af turnerings- og talent-/eliteudvalget 

 

Thomas H. Clausen 

 
 

 

Kommunikationsudvalget 
 

Kommunikation er både en svær og væsentlig størrelse – også i en forening. Med primært frivillige 

kræfter forsøger vi efter bedste evne at kommunikere på forskellige platforme hen over året.  

 

Hjemmeside, nyhedsmails, Facebook side og Facebook grupper bruges i skøn forening. Vi kan 

derfor kun opfordre jer til at følge med på alle tænkelige kanaler. Det er ikke altid at vi får alle 

nyheder bragt på vores hjemmeside eller får alt med i nyhedsmail – så nogle gange vil Facebook 

blive brugt til aktuelle nyheder, kampagne og reklame for aktiviteter og events. Så for jeres egen 

skyld – følg med på vores platforme.  

 

Vi forsøger hen over året at sende 4-8 nyhedsbreve via mail og håber at I alle skimmer dem 

igennem og ser om der er noget relevant for netop din målgruppe. Derudover tillader vi os 

ligeledes ind imellem at bruge nyhedsbreve og Facebook til at tage temperaturen på vores 

medlemmers mening om klubben. Så giv endelig din mening tilkende, når vi engang imellem 

rækker hånden ud til dig.  

 

En gang imellem har vi også nogle konkurrencer, hvor man har mulighed for at vinde lidt præmier 

eller sågar sit kontingent. Så der er mange gode grunde til at følge med på vores platforme. Se 

links nedenfor.  
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Hjemmesiden – se mere her.  

Facebook – se mere her.  

Facebook grupper – se mere her.  

 

Som noget nyt vil i forbindelse med etablering af flere padelbaner og velkomst til en lang række 

nye medlemmer og partnere lancere en makkerbørs. Så hvis du mangler makker eller modspillere, 

så benyt denne mulighed, når den ryger i luften (du finder den via ovenstående link).  

 

Savner du noget information fra klubbens side – eller har du svært ved at finde relevante 

oplysninger, så er du altid velkommen til at tage fat i en fra bestyrelsen eller en af vores trænere.  

Kontaktinformationer på bestyrelse, trænere og udvalg – se mere her. 

 

På vegne af kommunikationsudvalget  

 

Lars Elkjær   

 
 

Padeludvalgets beretning 
 

Sæson 2021 har været præget af det 

altoverskyggende anlægsprojekt, hvor vi har 

kæmpet og spurtet for at komme i mål med at 

rejse midler til hele projektet, så det stort set er 

fuldt finansieret ved etablering. Vi havde håbet 

på at banerne skulle være klar i efteråret 2021, 

men Corona, vejrlig og forsinket levering af 

materialer satte sit præg på forløbet. Men nu 

krydser vi fingre for at vi snart er i mål – i 

skrivende stund her primo januar 2022, så 

mangler der ganske få ting, før banerne er klar. 

Dernæst følger udenoms areal og slutteligt skal 

overdækning laves. Det bliver godt og vi takker 

for alle nye medlemmers og partneres 

tålmodighed i denne forbindelse.  

 

Vi har meget stor opbakning til projektet – og vi glæder os til at kunne byde velkommen til mere 

end 150 nye medlemmer udover de 100, der allerede har fornøjelse af vores nuværende 

padelbane. Derudover skal vi også byde velkommen til mere end 40 lokale virksomheder som 

padelpartnere i klubben. Vi ser frem til at møde jer på og udenfor banerne i klubben – og at I bliver 

en stor del af foreningslivet i klubben.  

 

Sæson 2021 har udover projektet med de nye baner budt på lidt forskellige aktiviteter, dog naturligt 

begrænset af at vi kun har haft 1 bane til rådighed. Vi glæder os derfor til at kunne folde hele viften 

https://www.randerstennisklub.dk/
https://www.facebook.com/RandersTennisklub/
https://www.facebook.com/RandersTennisklub/groups
https://www.randerstennisklub.dk/om-klubben/bestyrelse-og-udvalg/
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af tilbud ud overfor alle vores medlemmer i 2022 – træning, events, drop-in, 

klubmesterskaber, partner arrangementer og meget mere er i støbeskeen og vi glæder 

os! 😊  

 

På vegne af Padeludvalget 

  

Lars Elkjær  
 

 

 

 

Slutteligt på vegne af bestyrelse, udvalg og trænerstab – ønsket om en 

rigtig god sæson 2022 til alle medlemmer og samarbejdspartnere! 
 

 

 

 

 
Fra klubbens fødselsdag – høj sol skinner på Randers Tennisklub 


