
   
 

   

Årets tennisklub 2021: Stavtrup Tennisklub 

I året 2020 har vi kunnet konstatere, at den positive udvikling, der startede i 2018, virkelig har båret 

frugt. Medlemstallet er i perioden 2017 – 2020 steget fra 156 til 264 medlemmer, en stigning på 

næsten 70 %. 

I 2019 fik vi en fin plakat fra DTF som bevis på, at vi var årets højdespringer nummer 16. En sådan 

markant stigning kommer jo ikke ud af den blå luft. I bestyrelsen iværksatte vi en række initiativer 

for at komme ud af en længere periode med stagnerende medlemstal.  

 

På ungdomssiden fik vi lavet et gavekort til et gratis medlemskab i klubben til hele året. Gavekortet 

blev givet til alle konfirmander i den lokale sognekirke. 

Vi fik ansat en træner, som er uddannet børnehavepædagog, og som har gennemført trænerkursus 

K1, K2 og K3. Ungdomstræningen blev udvidet fra en til to gange ugentlig, og han fik en af klubbens 

dygtige spillere som hjælpetræner til at håndtere de efterhånden mange juniorer.  

Det har været en fornøjelse at se det konstant store fremmøde og den entusiasme, de unge 

mennesker udviser. Som ’belønning’ er den sidste træningsdag i måneden afsluttet med en gang 

grillpølser. Derudover har der været specialtræning for de dygtigste juniorer nogle gange hen over 

sommeren med en DGI-træner. 

 

På seniorsiden har vi en skøn blanding af turneringsspillere og motionister.  

Antallet af turneringshold er udvidet fra 2 hold i 2018 til 6 hold i 2020, hvilket afspejler den interesse 

der er for at dyste med andre klubber for vore bedre spillere. Det kulminerede bl.a. med, at holdet 

i puljen veteran +55/60 vandt puljen og var klar til at rykke op i 1. division. 

Vi fik arrangeret 3 sessioner med specialtræning for gruppen af bedre spillere. Hver session á 4-6 

spilledage blev hurtigt overtegnet, så der er basis for at udbygge denne form for træning i de 

kommende sæsoner. 

Motionisterne er den største gruppe i klubben. De fleste spiller med faste makkere, men deltager 

også i de tre ugentlige drop-in arrangementer: mandag aften for kvinder, torsdag aften for øvede 

spillere og lørdag formiddag for alle medlemmer. 

Speciel lørdag skal fremhæves som klubbens ’konge’. Klokken 9 kan der på en god sommermorgen 

komme over 30 medlemmer, som hygger sig med forskellige spilformer, så alle kan være aktive på 

vores tre grusbaner i de to timer, spillet varer. 

Inden spillerne går i gang, opdeles de i tre grupper, og hver gruppe får intensiv træning på vores 

kunstgræsbane i 40 minutter af to af klubbens dygtigste spillere, som begge har en solid 

træneruddannelse i bagagen. 

Formiddagen afsluttes med kaffebord, ofte med hjemmebag og en masse social snak. 

I foråret 2020 fik vi tilbud om at få tilknyttet en person, som gennem flere år har levet som 

professionel tennisinstruktør på hoteller i Libanon. Han har gennem hele sæsonen 2020 stillet sig til 

rådighed 3 dage om ugen, hvor op til 6 nybegyndere har fået intensiv træning i 2 timer. Det har 

været en ubetinget succes og fortsætter i 2021. 



   
 

   

Før standerhejsning omdeler vi hvert år flyers med ’Spil tennis i din lokale klub’ til 

udvalgte områder i byen og opsætter plakater på de to skoler. 

Vi har endvidere fået en aftale med alle ejendomsmæglere i 8260, om at have vores flyer i deres 

informationsmappe til potentielle huskøbere i området. 

Men den vigtigste (og billigste) kilde til at få nye medlemmer er mund til mund-metoden. Et tydeligt 

udtryk for det er, at efter vi i 2020 fik lys på kunstgræsbanen, har vi fået 15 vintermedlemmer, som 

kommer fra andre klubber i omegnen, og som vender tilbage til deres egne klubber efter 

standerhejsningen. 

Vores medlemmer kommer ikke kun fra lokalområdet, længst væk har vi et medlem, der bor i 

Bogota, Columbia og flere fra Beder/ Malling.  

At medlemmerne befinder sig godt måler vi bl.a. på, at der de seneste år har været 80 – 90 

medlemmer til standerhejsning i april måned – uanset vejret. 

Og i ’Den store Medlemsundersøgelse 2020’ fik vi en betydelig bedre score end landsgennemsnittet 

på de fleste sammenlignelige parametre. 

Da vi søgte frivillige til diverse arbejdsgrupper/udvalg, fik vi tilsagn fra 17 medlemmer i løbet af et 

par dage. 

 


