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MEDLEMSTAL FOR 2016 (JTU kriterie) 
Medlemstallet for 2016 opgives. Indberetning til det centrale medlemsregister vedlægges som bilag.  
345 

 

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. 

 
Aalborg Tennisklub benytter sig af en mangfoldig palette af rekrutteringsværktøjer. Vi bruger DTFs (nu 
BDFL) tilbud i form af Tennissportens Dag og Voksenintroduktion. Selv har vi opfundet konceptet 
Juniorintroduktion, som er tilsvarende voksenintroduktion, dog målrettet og tilrettet juniorenes behov. 
Særlig har vi stor succes med JI og VI, samt gør at vi år efter år rekrutterer mange nye tennisspillere. I 
2016 havde vi ekstra fokus på skolesamarbejde, hvor vi pilottestede et projekt hvor vi havde over 200 
gymnasieelever ude at spille på banerne, gennem et undervisningsforløb, hvor alle blev introduceret til 
de basale facetter i tennisspillet.  
 

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. 

 
Over årerne har vi udviklet et mangfoldigt trænings og aktivitetsudbud. Det er vigtigt for os at favne 
bredt, og oparbejde en kultur hvor de ”gode værdier” og det sociale er primært. Vi har hold for alle 
niveauer både på junior og seniorsiden. Vi er meget opmærksomme på at skabe et godt klubliv, både for 
frivillige, trænere og medlemmer. Årligt afholder vi Aalborg Open, både for juniorer og seniorer så der er 
en turnering at stræbe efter, for de som er primært interesserede i det konkurrencemæssige aspekt. 
Udover dette har vi traditionsrige stærk-svag turneringer, afslutningsfester og julefrokoster – disse er 
altid velbesøgte af både unge som gamle, hvilket vidner om en klub med stolte traditioner. 
ATK er opmærksomme på at tennis ligeledes skal være en helårssport, hvorfor vi har ugentlig træning og 
drop-in for både juniorer og seniorer. Særlig er træningen for juniorerne samt drop-in for seniorerne 
velbesøgt, og giver anledning til gode tennisoplevelser. 
 

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 
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På talentudviklingsside er vi i en udviklingsperiode, da vores juniorstab nu er ved at have nået en 
størrelse, hvor der ikke blot skal tænkes i bredden, men også i eliten. I de senere har vi stringent fulgt 
ATK og Play & Stay principperne, både for at sikre en god oplevelse, men ligeledes for at sikre at spillerne 
udvikler sig mest muligt. 
 

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. 

 
Alle bestyrelsesreferater ligger til frit skue, og generelt er bestyrelsens meget synlige i klubben, hvorfor 
alle har mulighed for at komme med inputs, idéer eller kritik. Der stræbes efter at have en 
bestyrelsessammensætning, som kan se holistisk på klubben, og ikke har særinteresser. 
På den økonomiske side følger vi skattelovgivningens regler i forhold til udbetalinger og godtgørelser. Vi 
gør trænerne og andre godtgjorte personer opmærksomme på mulighederne, samt hvad vi må og ikke 
må. 
Alle klubbens har mulighed for træning, uanset alder og niveau. Træningen bliver slået op på klubbens 
hjemmeside, hvor alle kan se en klar beskrivelse af træningens indhold. 

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.  

 
Førnævnte juniorintroduktion er humlen til fremgang i juniorafdelingen for nu tredje år i træk. Ligeledes 
har vi stor succes med drop-in om søndage, som er et samlingspunkt for mange af klubbens spillere. 
Ligeledes er det værd at gøre opmærksom på at kvaliteten i produktet er af større vigtighed for os, end 
at det nødvendigvis er nyt og spændende. 
 

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 

 
Vi er aktive i unions og forbundsdebatter, og ligeledes arbejder vi tæt sammen med NTK og AØT. I 
indendørssæsonen har vi fælles juniortræning på tværs af ATK, NKT og AØT. Vi giver derfor mulighed for 
at spillere fra andre klubber ligeledes kan gøre gavn af vores tilbud i løbet af indendørssæsonen. 
Generelt set er vi meget synlige til diverse tennisarrangementer i det jyske. 
 

 

 


