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MEDLEMSTAL FOR 2016 (JTU kriterie) 
Medlemstallet for 2016 opgives. Indberetning til det centrale medlemsregister vedlægges som bilag.  
I alt: 305 
 

Køn  År  0-12  13-18  19-24  25-59  60+  I alt 

Kvinder   2016   38   21   4   66   10   139 

Mænd   2016  36   15   14   76   25   166 
 

Over 1000 registrerede brugere af www.agftennis.dk.  Dette tæller både medlemmer, de som spiller 
tennis i klubben via Pay’n’Play og de som spiller i en gruppe med fast banetid om vinteren i tennishallen. 

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. 

Aktiviteter for at rekruttere nye medlemmer: 
- Tennissportens Dag 
- Voksenintroduktions-forløb hele sæsonen. Træning for voksne på alle niveauer og alle aldre. Fra 
begyndere til divisionsspillere. 
- Samarbejde med lokale netværk (eksempelvis åbent hus arrangement for internationale tilflyttere 
(International Community) og studerende (Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolens Studenterforening) 
- Gennemførelse af Klar Parat Tennisstart i samarbejde med nærliggende skoler og SFO. 1-2 ugentlige 
besøg. 
- Afholdelse af sommerferieaktivitetsuger i samarbejde med Aarhus Kommune, Aktiv Sommer 
- Postomdeling af trykt folder til 10.000 husstande. Synlighed og markedsføring af tennis og klubbens 
intro-tilbud. 
- Indholdsrige og målrettede nyhedsbreve 
- Afholdelse af tennisskoler på flere niveauer for at imødekomme børn og unge, der ikke har prøvet 
kræfter med tennis tidligere 
 

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. 
 

AGF Tennis tilbyder en et stort udbud af forskellige aktiviteter for fastholdelse: 
-  Ny juniorafdelingstruktur med plads til både ambitiøse og rekreative spillere. 
- Stor succes og overbookning på begyndertræning for voksne. Både inden- og udendørssæson. 
- Seniorturneringstræning på forskellige niveauer (A-trup, B-trup). Både inden- og udendørssæson. 
- Drop-IN både sommer og vinter. 
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- Faste ugentlige turneringer for klubbens spillere og spillere fra Østjyllands klubber 
- Samarbejder med naboklub om ugentlige fællesspil 
- Afholdelse af juniorturneringer 
- Deltagelse i holdturneringer på alle niveauer – division, serie, junior, veteran. 
- Sociale arrangementer som klubturnering mv. 
- Tennisskoler for juniorer 
- Tennisskoler for voksne og seniorer 
- Afslutning og hygge på træningshold ved sommerferie, juleferie mv. 
- Overnatning for juniorer 
- Fælles klubmesterskab på tværs af alder og niveau. 
- Mulighed for hygge og ophold i klubben samt låne klublokaler til fest og middag. 
- Mulighed for andre aktiviteter i klubben. Bordtennis, minitennis, hockey, speedtennis, filmaften, 
bordfodbold – ”mens du restituerer fra træning = hygge med kammerater 
 

 

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 

 
AGF Tennis, talentudvikling: 
- Aldersrelateret træning 
- Træning i henhold til Play & Stay-konceptet 
- Formuleret en klar strategi for eliteudviklingen af klubbens juniorer 
- Stor økonomisk, strategisk og kompetencemæssig satsning på udvikling af dygtige børn og unge som 
kan og vil mere 
- Hertil en fastlagt strategi for kamptræning og udvalgte talenters deltagelse i stævner og turnering, samt 
mål for spillernes ranglistepoint 
- Faste samlinger af klubbens trænerteam for drøftelse af rød tråd, keypoints og træningsmål på de 
forskellige niveauer. Chefjuniortræner og assistent med overblik og kompetencer. 
- Afholdelse af trænerkurser på AGF Tennis anlæg, så videre-udddannelse er let tilgængeligt for 
trænerteamet. 
- Udpege og rekruttere relevante nye trænerkandidater blandt de unge. Som derefter starter som 
hjælpetrænere. 
 

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. 

 
Gennemsigtighed i adgang til træningshold: 
- Træningshold og træningstider annonceres i trykt folder, på hjemmesiden og i nyhedsbrev 
- Tilmelding foregår online på klubbens hjemmeside og med fuldt overblik via conventus modul 
- I tilmeldingsmodulet fremgår tilgængeligheden og tilmeldingslister på det enkelte hold 
 
Aflønning af trænere: 
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- Der udbetales skattepligtig løn i henhold til kvalifikationer. Klubben har udarbejdet en lønpolitik baseret 
på 8 kriterier indenfor kvalifikationer, erfaring, anciennitet, ansvar og rolle/opgaver. 
 
Trænerudvikling: 
- Fokus på udvikling og fastholdelse 
- Kompetenceudvikling 
- Trænerkurser 
- Løbende erfaringsmøder i trænergruppen 
 
Klubbens bestyrelse har en bred kompetence og interesse i de forskellige grene af klubbens aktiviteter. 
Herunder flere underudvalg. 
 
Hver underafdeling eller interesseområde i klubben har et bestyrelsesmedlem tilknyttet. Synligt og 
tilstedeværende lederskab. 
 
I AGF Tennis er der plads til og lydhørhed overfor medlemmernes egne initiativer. 
 

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.  

- Formår at skabe medlemsfremgang på trods af national nedgang. 
- Firstmover indenfor Padelsport – første Padelbane i Aarhus, én af de første i Danmark. Padeltennisbane 
– træning og spil. Landsmesterskaber i Padel hvert år. 
- Firstmover på multifunktionelt tennisanlæg og fokus på juniortræning med 5 anlagte udendørs 
play’n’stay baner (rød) 
- Kunstgræsområde m tennisbane, minifodbold/hockeymål, slagmur, 3 speedtennisbaner og 
bordtennisborde. 
- Forsøgsprojekt med ansat aktivitetskoordinator er overgået til fastansættelse, da den udvikling 
bestyrelse og aktivitetskoordinator har skabt, har givet den nødvendige økonomiske balast. 
- Formår at ramme både de spillere der ønsker ”Pay’n’play”-muligheder og de der i kraft af deres 
medlemskab ønsker yderlige aktiviteter og engagement i idrætsforeningens fællesskab 
 

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 

Formand engageret i tennissportens udvikling på landsplan. 
 
Næstformand deltager i netværksmøder for tennissporten regionalt (JTU klubsamarbejdsmøder, mv) og 
generelt for idrættens udvikling i Aarhus Kommune. 
 
Udveksling af juniorspillere med andre aarhusklubber. 
 
Tæt på interesseorganisationer og giver gerne erfaring videre til andre tennisklubber. 
 
AGF Hovedbestyrelsesmedlem i DTF bestyrelse. 
 
Forsøger at tænke og udbrede tennissporten som mere end den klassiske tennis. 

 


