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MEDLEMSTAL FOR 2016 (JTU kriterie) 
Medlemstallet for 2016 opgives. Indberetning til det centrale medlemsregister vedlægges som bilag.  

505 medlemmer indberettet pr. den 1/12 2016. Udskrift fra CFR medsendes som bilag.  
Med andre ord en vækst på 71 medlemmer siden 2015 tallet. En stigning på 16,4% i forlængelse af 3 
foregående år med stigninger hvert år. Siden vores 2012 indberetning har vi præsteret en stigning på 
46% (fra 346 til 505 medlemmer).  
 

REKRUTTERING (jf. DTF kriterier se HER) 
Under denne kategori beskrives konkrete aktiviteter, som klub har gennemført med henblik på at 
tiltrække nye medlemmer. Aktiviteterne kan være sket selvstændigt, i skøn forening med union/DTF eller 
i samarbejde med eksterne aktører, såsom skoler, gymnasier og kommuner. Eksempelvis et succesfuldt 
arrangement på Tennissportens Dag, et godt Voksenintroduktions-forløb, maratondøgn, skoletennis etc. 

Igennem de seneste 3 år har klubben i samarbejde med Randers Kommune haft ca. 30 skoler og omkring 
50 idrætslærere på kursus. Dette har naturligvis også haft en afsmittende positiv effekt på andre 
tennisklubber i kommunen.  
I forbindelse med Tennissportens Dag lavede vi et introduktionstilbud til såvel nye medlemmer fra 
udvalgte skoler (medsendes) samt alle vores sponsorer (medarbejder tilbud – medsendes).  
Derudover lavede vi en satsning ift. at få klubbens egne medlemmer til at fungere som ambassadører 
med udlevering af bolde, hvis de skaffede nye medlemmer. Se mere her!  
 

FASTHOLDELSE (jf. DTF kriterier se HER) 
For at indfri forventningerne til denne kategori forventes det, at klubben har et bredt og varieret 
trænings- og turneringsudbud. Dette skal kunne afspejles i klubbens mål og strategier, hvorunder 
klubbens bevidsthed omkring et socialt ansvar også bør spille en rolle.  Aktiviteter i denne kategori kan 
være turneringer, stævner og træningstilbud til både børn og voksne på alle niveauer samt sociale 
arrangementer i klubben. 

Turneringer og stævner:  
Vi har igennem mange år været vort ansvar som ”storklub” bevidst – det være sig både i forbindelse med 
stævner i eget regi (Gudenå Cup, Danske Bank Open, Morgenhår Cup) eller som vært for JTU eller DTF 
arrangementer. Vi har derudover været vært for JM Play&Stay flere gange, afviklet minitennis stævner, 
etc.  
Træning:  
Alle i klubben der ønsker træning har mulighed for at få dette. Derudover har vi via vores tidligere trænet 
lavet en guide til nye forældre/tennisspillere, hvor nye medlemmer har mulighed for at få gode råd. Se 

mere her!  
Vi favner fra 4-årige på vores ”Tumletennis” op til +60 seniorer på vores begyndertræning for seniorer.  
Derudover har vi træning for spillere på alle niveauer, men er også meget opmærksomme på vores 
”begrænsning” ift. optimal udvikling af det ekstraordinære talent. Derfor har vi indenfor de seneste år 
sendt spillere til såvel Skovbakken som Sjælland. Således er flere danske mesterskaber i de seneste år 
med Randers Tennisklubs signatur (Jesper Jørgensen – U16, Katinka Nielsen – U18, Victoria Andersen – 
U14, etc.)  
I forbindelse med vores indsats i 2017 vil vi fokusere på at skabe et godt ”miljø” omkring vores træning – 
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i særdeleshed udendørs – ved at arbejde med store hold, hvor 40-50 juniorer/seniorer er i gang på 
samme tid fordelt på 8-11 baner. Således med en række sociale tiltag i forbindelse med vores træning.  
Aktiviteter:  
Klubben er meget bevidst om at aktiviteter og arrangementer (udover træning og selve tennis spillet) er 
med til at skabe en forankring i klubben, der er understøttende for medlemsfastholdelse. Se ovenfor.  
 

TALENTUDVIKLING (jf. DTF kriterier se HER) 
Kategorien dækker over de tiltag, som klubben har sat i gang eller gennemført i forhold til at 
implementere det aldersrelaterede træningskoncept (ATK), Play & Stay-konceptet samt uddannelse og 
efteruddannelse af klubbens trænerteam 

Klubbens trænere bruger alle typer af bolde og tænker meget i den progressive tilgang til tennissporten. 
Der er oprettet et separat ”Tumletennis” hold, så vi også kan håndtere de yngste potentielle spillere (fra 
4 år). Klubbens trænerteam har såvel en Diplomtræner (Niels Rokkjær) samt en Tenniscoach (Kim 
Ankerstjerne).  
 

LEDELSESPRINCIPPER (JTU kriterie) 
For at indfri forventningerne til denne kategori skal klubbens ledelse- og økonomistyring være baseret på 
gennemsigtighed samt målsætninger om ansvarlighed og forklarlighed i de ledelsesmæssige 
dispositioner i klubben. Eksempelvis kan der beskrives, hvordan der sikres gennemsigtighed i adgang til 
træningshold mv. og efter hvilke principper, der udbetales trænerløn eller alternativt skattefri 
godtgørelser mv. 

Social ansvarlighed: Folk i arbejdsprøvning, fleksjob, jobtræning, etc. Klubben har igennem årene påtaget 
sig et socialt ansvar, således er træner igennem 15 i fleksjob, derudover har vi haft 8-10 forskellige 
personer i arbejdsprøvning, jobtræning og samfundstjeneste henover de seneste 5-10 år.   
Økonomistyring - gennemsigtighed: Vores bogholder sender hver måned en komplet status for vort 
bogholderi (indeholdende ALLE transaktioner) til hele bestyrelsen samt klubbens 2 revisorer. Således 
kender alle i hele bestyrelsen alle dispositioner løbende. Derudover medsendes altid en status, så vi kan 
se hvor vi står henne ift. årets forventede resultat på alle konti. 
Alle regnskaber og budgetter er tilgængelige på vores hjemmeside. Se mere her!   
Trænere afregnes efter helt gængse principper, hvor der indberettes løn til SKAT, afregnes SKAT, 
feriepenge, etc. Alle trænere er ansat med kontrakt udfærdiget af vores ansvarlige i juridiske anliggender 
(partner i stort lokalt advokatfirma). Der udbetales kørsel til udvalgte opgaver for vores trænere 
(iagttagelse ved stævner og andet).  
Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer får IKKE godtgørelse for telefon eller andet – til gengæld får 
bestyrelsesmedlemmer en reduktion i det årlige kontingent.  
Ledelsesmæssige dispositioner: Alle referater fra bestyrelsesmøder er tilgængelige på vores hjemmeside. 
Se mere her! 
INNOVATIVE TILTAG (JTU kriterie) 
Under denne kategori beskrives innovative tiltag som klubben har foretaget. Specielt fremhæves tiltag, 
som det kan forventes, at andre tennisklubber med fordel kan lade sig inspirere af.  

Vores tilbud til udvalgte skoler samt sponsorer har i hvert fald været med til at give nogle nye 
medlemmer. Det er nemt at kopiere og har man først gjort det en gang, så er det nemt at overføre til 
andre skoler/sponsorer samt kopiere fra år til år.  

ENGAGEMENT I UDVIKLINGEN AF TENNISSPORTEN (JTU kriterie) 
Under denne kategori beskrives det engagement klubben har ift. at udvikle tennissporten lokalt, på JTU 
niveau og i Danmark generelt. Eksempelvis kan deltagelse i udvalg, samarbejde på tværs af klubber mv. 
fremhæves i denne kategori 

Klubben har altid deltaget aktivt i diverse udvalg, klubmøder og generalforsamlinger.  
P.t. har klubben leveret 1 medlem til JTU´s Appeludvalg, 2 trænere til JTU´s ambassadørkorps, leveret 
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trænere til JTU Tyrkiet Camps, været vært for JM afdelinger hvert år de seneste år, været vært for JM 
Play & Stay de foregående 3 år, etc..  

 


