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Som udgangspunkt har det været et godt år for Bjerringbro tennisklub. Vi har haft fremgang i 

medlemstallet – omkring 10% i forhold til året før og der har været en række nyskabelser i det 

forgangne år der lover godt for fremtiden. Bl.a har vi afviklet klubmesterskabet med et 

finalestævne, hvor der var gode kampe og en rigtig hyggelig stemning – som Franco var ansvarlig 

for og tak for det.. Udover det var klubturneringen udvidet med flere rækker, både en A og B række, 

hvilket gav rekordtilmelding til klubturneringen 2009. Dette tiltag vil vi fastholde og udbygge i 

2010. På ungdomssiden blev der afholdt et par lokale stævner med stor succes. Disse vil blive 

gentaget i den kommende sæson og forhåbentlig udvidet i det kommende år med kampe mod andre 

klubber. Der var god opbakning til ungdomstræningen i det forløbne år, hvor Trine Estrup og Line 

arbejdede med de unge spillere og hvor Søren Friis og undertegnede trænede de ældste 

ungdomsspillere. Flemming Petersen stod for træningen af de voksne begyndere, hvilket i starten af 

sæsonen havde stor succes. Dette vil vi fastholde og udbygge i den kommende sæson.  

På træningssiden arbejder klubben i år på at indfase Play and Stay konceptet som gerne skulle give 

baggrund for at fastholde de yngste spillere. Der er derfor planlagt et kursus med DTU for klubbens 

trænere og andre interesserede d. 26. maj kl.18-20.30. Derudover arbejder vi på, at få arrangeret en 

inspirationsaften for motionsspillere med hjælp fra JTU. 

 

På den administrative side er klubben nu on-line hele vejen rundt fra hjemmeside til tilmelding og 

banebooking. Det forventer vi os meget af da det kan bane vejen for en bedre kontakt til klubbens 

medlemmer og samtidig kan medlemmerne nu sidde hjemme og booke baner og følge med i 

klubbens aktiviteter. Grundfos har velvilligt stillet en pc i klubhuset til rådighed – tak for det. Vi vil 

i langt højere grad bruge hjemmesiden og mails til at aktivere klubbens medlemmer. Her skal 

specielt John og Jan have tak for en god indsats med udviklingen og vedligeholdelsen af 

hjemmesiden. Samtidig vil det forhåbentlig lette arbejdet for klubbens kasserer Sebastian der i det 

forgangne år har ydet en stor indsats for klubben. 

 

Der skal også lyde en tak til Ib (som desværre ikke kan være her i dag) for hans meget omhyggelige 

og seriøse pasning af klubbens baner. 

 

Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt en række bestyrelsesmøder (referaterne kan ses på 

hjemmesiden) hvor vi har diskuteret mange forskellige tiltag. På det sidste møde med JTU blev det 

bl.a diskuteret hvordan vi kan få gang i seniortennis i klubben da der her efter vores mening ligger 

en uudnyttet medlemsressource. 

Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde videre på, at udbygge hjemmesiden og den digitale 

kontakt til medlemmerne samt udbygge de sociale arrangementer vi mener kan skabe udvikling i 

medlemstallet og mere liv i klubben. 

 

Der er dog også et par mørke skyer der truer. I forbindelse med Viborg kommunes store spare runde 

går idrætten nok heller ikke ram forbi og bl.a tilskuddet til Bjerringbro Idrætspark bliver nok mindre 

de kommende år, og det kan jo så påvirke tennisklubbens økonomi, men lad os nu først se tallene 

for besparelserne. Mht. klubbens nuværende økonomi ser der ikke ud til at være problemer med at 

kunne fastholde det nuværende aktivitetsniveau. 

 



Med disse ord vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for godt arbejde i det forløbne år og jeg håber vi i 

den kommende sæson kan udbygge samarbejdet til gavn for Bjerringbro Tennisklub. 


