
 

 

 

Beretning 2022 

 

 

Du sidder nu med beretningen for 2022 i hånden – årets 

beretning bliver lidt anderledes end de foregående år. Den er 

nemlig også et ”farvel og tak” fra min side. Beretningen bliver 

den sidste beretning med undertegnede som formand. Så for 

mit vedkommende på mange måder ”vemodigt”, men også en 

anledning til at kigge tilbage på utroligt mange gode 

oplevelser, aktiviteter og timer i klubben, såvel på som udenfor 

banerne!  

 

Klubben er i topform!  

Status i klubben er…. (på de omstående sider kan du læse den regulære årsberetning for 2022)  

• Sund økonomi og den højeste egenkapital i klubbens historie  

• Stærk trænerstab med ansættelser af Thomas Patula og fortsat ansættelse af Niels 

Rokkjær 

• Godt samarbejde med vitale lokale aktører – Arena Randers og Randers Kommune  

• Gode årlige traditionsrige begivenheder – fejring af klubbens fødselsdag, Årets Ildsjæl, 

Årets Spiller, Årets Kammerat og meget mere  

• Et bredt udbud af aktiviteter på såvel tennis som padel – træning, Drop-In, stævner og 

sociale arrangementer 

• Det højeste medlemstal i mange år – aktuelt 530 medlemmer  

• Den med afstand største vifte af samarbejdspartnere og sponsorer i klubbens historie, der 

årligt inviteres til 2-3 arrangementer – hermed også et solidt netværk blandt vores partnere  

• En forynget bestyrelse med nye kræfter ombord, der kan sikre at klubben føres videre med 

sund drift og positiv udvikling  

• Et anlæg der fremstår i absolut topform – med nye padelbaner/anlæg, en lækker indendørs 

tennishal, dejligt klubhus samt alt i alt lækre faciliteter for alle medlemmer, både på og 

udenfor banerne  

 

På nedenstående sider kan du dykke ned i ”årets gang 2022” i Randers Tennis & Padel – 

god læselyst! 😊  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Årets gang – aktiviteter, anlæg, klubliv:  

Vi startede året med åbning af vores nye 

padelbaner og på trods af ”dårlig timing” med 

åbning omkring den 1. februar, så blev vores baner 

brugt flittigt allerede fra åbningen. Vi bød 

velkommen til mere end 150 nye medlemmer og 

50 nye sponsorer/samarbejdspartnere. Stort 

velkommen til alle de nye medlemmer i klubben! Vi 

ventede med den officielle åbningsevent til primo 

maj – og her skal der lyde en stor tak til 

Advokatfirmaet Palsgaard-Møgelvang-Johannsen 

for at bidrage stort til denne event!  

 

 

Undervejs i årets løb har vi haft mange besøg på vores 

padelanlæg – således både af skoler, private 

arrangementer (polterabend, fødselsdage, etc.) samt 

diverse medier. For nylig var DR TV på besøg med ”Vores 

vejr” og for nogle måneder siden var det ”Børneavisen”, der 

kiggede forbi.  

Vores gæster er imponeret over vores padelanlæg og 

faciliteter generelt – og mange er misundelige på de 

medlemmer der er kommet ind og er blevet en del af 

klubben. Vi har venteliste på at blive padel medlem og har 

p.t. tilgang i tennis – både på senior- og juniorplan.  

 

 

 

På den Coronaudsatte generalforsamling – den 9. marts 2022 – skiftede vi navn til Randers Tennis 

& Padel. Det betød også at klubbens skilte, flag, logoer på døre, roll-ups og andet blev udskiftet. 

Men udover den visuelle ændring, så har det også betydet at vi signalerer at padel skal være en 

idræt på lige fod og med samme prioritering som tennis i vores klub. Vi er sikre på at vi har set 

rigtigt, når vi har valgt at satse i denne retning.  

 

 



 

 

 

 

 

Klubben har et alsidigt menukort af tilbud til 

alle medlemmer – så træning, Drop-In, 

sociale arrangementer og årlige 

traditionsrige arrangementer bliver afviklet 

henover året. Således i år også suppleret 

med nogle tiltag såsom yogahold, Cardio 

event til jul, etc. Vi forsøger at sikre at der 

er gode aktiviteter – uanset alder, 

ambitioner og forudsætninger. En del 

aktiviteter er forankret ved ildsjæle i klubben, mens andre er forankret ved vores trænerstab. 

Uanset hvad så kan vi altid bruge en hånd til små eller lidt større opgaver – så tag endelig fat i 

bestyrelse eller trænerstab, hvis du vil bidrage til at vi fortsat kan have et alsidigt og ”velsmagende 

menukort”.  

 

Trænernyt:  

På trænersiden har vi henover året haft lidt udskiftning. Vi er sikre på at vi her ved årets udgang 

står stærkere på dette felt end de foregående år. Med ansættelsen af Thomas Patula og den 

fortsatte ”pensionist” ansættelse af Niels Rokkjær, ser vi meget positivt på vores samlede 

trænerstab, der også består af Kim Ankerstjerne, Annelieke Steenhuisen samt Charlotte Friis 

(padel). I årets løb sagde vi farvel til Sebastian Søberg og Victoria Andersen. En stor tak for jeres 

indsats i klubben i den periode I nåede at være med ombord.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Hæder, priser og personer:  

Årets Ildsjæl 

Nogle traditionsrige priser er også blevet uddelt i 

2022 som vanligt.  

I samarbejde med Danske Bank har vi uddelt Årets 

Ildsjæl, og denne flotte hæder gik fortjent til Ole Juel-

Blicher.  

Se mere om motivationen for prisen til Ole her.  

 

 

Årets Spiller og Årets Kammerat 

Juniorafdelingen kårer hvert år Årets Spiller og Årets 

Kammerat i samarbejde med Nybolig Bjørn & Ankersen. 

Det er trænerstaben og ungdomsudvalget, der står for 

uddelingen af priserne og i år skete det i forbindelse med 

den traditionsrige juleafslutning den 21. december. Et stort 

tillykke til Casper Molich Hoff Pallesen og Nichlas Oliver 

Ølgaard-Jensen med de flotte priser.  

Se mere her for at læse motivationen for tildelingen.  

 

 

DM til padelholdet 

På den sportslige side har vores bedste padelhold 

vundet det danske mesterskab i Arla Protein 

Ligaen, som er holdturneringen arrangeret af 

Dansk Tennis Forbund/DGI. Flot indsats af holdet, 

der gik ubesejret igennem sæsonen. Se mere her. 

Holdet bestod af Jesper Lindskov, Frederik Leth, 

Jesper Kristensen, Sebastian Søberg, Nicolai 

Damgaard, Søren Pedersen, Mads Agesen, Lars 

Elkjær  

 

https://www.randerstennisklub.dk/aarets-ildsjael-2022-ole-juel-blicher/
https://www.randerstennisklub.dk/aarets-junior-og-aarets-kammerat/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NE5WamssjXgmBmLnxRm2AAL8n1NS529mzh3ebgSiKqxg3Yw7cyu4zk4G7Mcvg7Z7l&id=100057090745324


 

 

 

 

 

Farvel til Ullits 

I 2022 sagde vi farvel til vores kasserer igennem mange år, Carl-Erik 

Ullits Christensen, der gik bort efter lang tids svær sygdom. Æret være 

Carl-Eriks minde! I den forbindelse lavede vi et mindeord, som kan 

genlæses her. 

 

 

Goddag til et par nye ansigter 

 

Der har henover året været et par 

udskiftninger i bestyrelsen. Således har 

Signe Lundgaard igennem nogle år stillet sit 

mandat til rådighed (da hun stort set aldrig 

er i klubben mere), derudover blev vi som 

følge af Ullits´ bortgang også nødsaget til at 

finde en ny kasserer. Så velkommen til 

Christoffer Krüger (kasserer) og Kiranan 

Luxmy (kommunikationsansvarlig).  

 

 

Sponsorer:  

Vi har en stabil og trofast portefølje af 

sponsorer og samarbejdspartnere, som vi 

har haft igennem en årrække. Derudover 

har vi i forbindelse med vores padelprojekt 

oplevet en massiv tilslutning og støtte til 

vores projekt og vi har således fået mere 

end 50 (!) nye partnere ombord. Vi er 

meget glade for den store opbakning og 

støtte til klubben og vi vil gøre alt for at alle 

sponsorer får nogle gode 

netværksoplevelser henover året – udover 

at vi naturligvis glæder os over at møde jer 

både på tennis- og padelbanerne samt 

klubbens anlæg i øvrigt.  

https://www.randerstennisklub.dk/mindeord-carl-erik-ullits-christensen/
https://www.randerstennisklub.dk/mindeord-carl-erik-ullits-christensen/


 

 

 

Henover året har der været afholdt netværkspadel i samarbejde med Randers FC, VIP 

fodbold arrangement ved RFC samt også den årlige vinsmagning, hvor vi i samarbejde 

med Jysk Vin, Nybolig Bjørn & Ankersen samt Grafikr inviterede til en herlig aften ude  

ved Jysk Vin.  

Støt vores sponsorer – de yder vital støtte til klubben!  Se listen over vores mange sponsorer her!  

 

Medlemstal og økonomi:  

Som det er nævnt i indledningen så er klubben i ”storform”. Ser vi på de tørre tal, så er der bestemt 

også et par områder, der er værd at nævne.  

Regnskab og økonomi 

Vi kommer ud med et rekordstort overskud på kr. 400.000. Dette skyldes primært en ekstraordinær 

god fundraising til vores padelprojekt, en besparelse på trænerområdet samt en Corona 

kompensation med nedsat halleje som først fik afsluttende implikation i starten af 2022. Vi har altid 

arbejdet ud fra at den primære drift skal hænge sammen, så derfor får førnævnte faktorer direkte 

indflydelse på bundlinjen. De kommende års budget vil udvise et underskud, men det tager vi helt 

roligt givet at klubbens egenkapital er på godt kr. 900.000. En del af denne egenkapital bliver 

hensat til udskiftning af underlag på padelbaner, etc.  

Medlemstal 

Vores aktuelle medlemstal er det højeste i mange år – ikke mindst takket være den store tilslutning 

til vores padelprojekt. Så alt i alt er vi 530 medlemmer, der er fordelt med 280 på padel og 250 på 

tennis. Hvis vi indregner sponsorer med adgang til banerne, så er vi 660 brugere af vores skønne 

anlæg, fordelt med 400 på padel og 260 på tennis. Vi har aktuel venteliste på padel og oplever p.t. 

også tilgang på tennis – både hvad angår juniorer og seniorer – så det er glædeligt. Den store 

tilslutning til specielt padel gør også at bestyrelsen overvejer forskellige muligheder – dog er vi 

også forsigtige med at udvide yderligere, da vi jo ikke kender ”markedet” 3-4 år frem i tiden.  

 

Tak for sæsonen! 

Slutteligt skal der lyde en stor tak for sæson 2022 til 

• alle jer medlemmer, der har bidraget til at skabe klubliv og aktivitet på vores skønne 

anlæg 

• alle klubbens sponsorer for vital støtte til klubben 

• alle samarbejdspartnere for godt samarbejde henover året 

• klubbens trænerstab, der er med til at sikre et godt udbud af såvel træning som andre 

aktiviteter henover sæsonen 

• klubbens ildsjæle, der er med til at få foreningshjulene til at dreje rundt 

• mine bestyrelseskollegaer – tak for godt samarbejde, ikke bare i år, men igennem de 

seneste mange år!   

https://www.randerstennisklub.dk/sponsorer/sponsorer/


 

 

 

 

 

Farvel og tak for alt!  

Randers Tennis & Padel har igennem mange år haft en utrolig stor plads i mit liv – og har været 

katalysator for oplevelser, minder og venskaber, som jeg tager med mig resten af livet. Jeg har 

siddet i bestyrelsen i 30 år, været formand i 22 år, været tovholder på Gudenå Cup i en årrække, 

ansvarlig for alle sponsorer og samarbejdsrelationer og derudover også selv spillet divisionstennis 

(og nu divisionspadel) igennem mere end 35 år. Med andre ord har klubben fyldt utroligt meget i 

mit liv igennem de seneste 40 år!  

Jeg synes at klubben bliver afleveret i den bedst mulige stand, hvilket gør mig glad,  

stolt og ikke mindst optimistisk på vegne af Randers Tennis & Padel. 

Tak for alt til alle bestyrelseskollegaer, samarbejdsrelationer og medlemmer. Det har været en 

fornøjelse af forvalte det mandat, som generalforsamlingen har haft givet mig igennem de seneste 

mange år!  

Jeg kommer til fortsat at have min gang i klubben – og klubben vil altid have en stor plads i mit liv, 

ja faktisk i mit hjerte!  

Alt det bedste til Randers Tennis & Padel – pas godt på klubben!  

Over and out herfra 😉  

 
På bestyrelsens vegne  
 
Lars Elkjær 
Afgående formand  
 


