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Aarhus Lawn Tennis Selskab, Børge Guldbrandt Andersen, borgeguldbrandt@gmail.com 28693993 

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

2016: 483, 2013: 340 

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. 
INDSÆT KLUBBENS TEKST 

Gennem 4 år har klubben kørt et tilbud til nybegyndere ”Lær at spille tennis – hurtigt og billigt” med 12 
træningstimer for ialt kr. 400 i maj måned. Nogle år har der været to hold med 30 deltagere på hvert 
hold. I 2015 havde vi også et hold målrettet efterlønnere, pensionister og folk udenfor arbejdsmarkedet. 
Tennisbanerne deles op med net på langs, og der spilles med bløde bolde. Erfaringerne viser, at cirka 
halvdelen melder sig ind efter endt træning. Deltagerne får tilbudt opfølgning med ”Drop In for 
begyndere”, og de etablerer et stærkt netværk. Tilbuddet er pt. klubbens største rekrutteringsgrundlag. 
Og vi fortsætter tilbuddet. 
Via www.wannasport.dk kan nye spillere leje ketsjere og bolde billigt for at prøve spillet. Det giver blot et 
begrænset antal nye medlemmer. 
Vi har tidligere haft samarbejde med en nærliggende skole. Det kom der ikke noget ud af. 

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. 
INDSÆT KLUBBENS TEKST 

ALTS har træningstilbud til alle kategorier,  - nybegyndere, begyndere, motionister og turneringsspillere i 
alle aldre. Udover, at vi er byens ældste tennisklub, så har vi også byens smukkeste tennisanlæg. I de 
seneste tre år har vi været vært for JM for Veteraner. Klubben arrangerer Leschley Cup i uge 29 på 33. år, 
og i år er vi også vært for DM for Veteranhold den 2.-3.9. 
Vores 1. hold for herrer og damer ligger i 1.division. Vi har 5 andre turneringshold inkl. to veteranhold i 
Eliten. Vi organiserer ”Drop In” for motionister og Drop In for nybegyndere to timer hver uge. 
Sidst, men ikke mindst, har vi en café med en professionel kok – Carola Alvado – som fire hverdage 
serverer kaffe, kage og varm menu fra kl 16-21. Cafeen fungerer som klubbens sociale kit, hvor 
medlemmerne hygger sig med tennis-snak og ellers al anden snak om livet, døden og kærligheden på 
tværs af alder og køn. Det er her man mødes med venner og får nye venner. 
Klubben har tre store begivenheder årligt: Standerhejsning i april med tale, sang samt mad og drikke og 
tennisopvisning. Klubfest med festmenu og live rock band og dans laaangt ind i septembernatten. 
Generalforsamling med traktement på restaurant i november. 
 

 

TALENTUDVIKLING (jf. DTF kriterier se HER) 

mailto:borgeguldbrandt@gmail.com
https://tennis.dk/om-os/historie/haedersbevisninger/aarets-tennisklub/
http://www.wannasport.dk/
https://tennis.dk/om-os/historie/haedersbevisninger/aarets-tennisklub/
https://tennis.dk/om-os/historie/haedersbevisninger/aarets-tennisklub/


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 
INDSÆT KLUBBENS TEKST 

Klubbens sammensætning er studerende 18-25 år, - ca 10% af medlemsmassen - og aldersgruppen 50+ - 
ca. 80%. Børn og unge udgør en promille! 
Klubbens trænere har videreuddannet sig på eget initiativ. Vi har pt. fem aktive træner. Kender ikke 
noget til Play and Stay. We do it our way! 
 

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. 
INDSÆT KLUBBENS TEKST 

Vi har et opslag i klubhuset, hvor alle der er interesseret i at spille turneringstennis kan melde sig til. 
Referater fra alle bestyrelsesmøder bliver lagt på hjemmesiden www.alts.dk senest en uge efter mødets 
afholdelse. Dagsorden til den årlige generalforsamling bliver offentliggjort to mdr. før afholdelse 3. 
torsdag i november med remindere. Regnskab bliver præsenteret en uge før gns. på hjemmesiden. 
Formandens beretning, og referat, bliver sat på hjemmesiden senest en uge efter. Der bliver udbetalt 
kørepenge og diæter til deltagere i ude holdkampe, og klubben giver et fast tilskud til bespisning af 
gæster ved hjemmekampe. Klubben betaler en fast timeløn til cheftræneren, og deltagerne i 1. 
holdstræningen betaler en tredjedel af udgifterne til træneren. Cheftræneren får konverteret sin løn i 
form af sportsudstyr. 

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.  
INDSÆT KLUBBENS TEKST 

Her skal igen nævnes træningstilbud til nybegyndere. Klubben har en aftale med Hans Frantzen, som er 
en fremragende tennispædagog. Han har en formidabel evne til at skabe netværk med og mellem 
deltagere via e—mail adresser, facebook, vinsmagningsevents m.v. Andre vil også kunne gøre det 
samme. 
Andre klubber har også Drop In og lignende, men vi kombinerer det aktivt med flere fester hver sæson – 
og det er meget populært! 
 

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 
INDSÆT KLUBBENS TEKST 

Alts deltager gerne i flere relevante aktiviteter end regionsmøderne. Klubben arrangerer motionist-
turnering med Aarhus 1900 en gang årlig med efterfølgende spisning. Denne turnering ser vi gerne 
udvidet med andre klubber i Østjylland til glæde for motionister og gerne kombineret med en let frokost 
lørdage fra 10-14. 

 

http://www.alts.dk/

