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Tennissæsonen 2012 var som sædvanlig præget af god aktivitet på banerne. Ikke mindst de faste aktiviteter 

som ungdomstræningen – som i 2012 måtte indskrænkes til en ugentlig træning pga trænermangel 

oplevede alligevel at en masse børn og unge spillede tennis. Også klubbens årlige sommerskole i den første 

uge af børnenes skoleferie oplevede god tilslutning og i alt 20 børn benyttede sig af tilbuddet. Så tak til 

ungdomstrænerne Louise og Carina og trænerne på sommerskolen for en god indsats i sæsonen. 

Også på seniorsiden var der i sæsonen god opbakning omkring klubbens faste aktiviteter med 

mandagsdoublen som en af de centrale aktiviteter. Her kommer mange af klubbens faste medlemmer og 

spiller double med skiftende makkere – en god måde at udvikle sit spil på. Bestyrelsen vil gerne gøre endnu 

mere for at denne aktivitet styrkes i den kommende sæson da der her er mulighed for at klubbens 

medlemmer får god kontakt med andre medlemmer i klubben og dermed også mulighed for at spille med 

andre. Så tak til specielt Jan for at styre denne aktivitet. 

Vi havde også rimelig succes med et nyt aktivitetstilbud – voksen begyndertræning – som vi lavede sammen 

med DFT, hvor deltagerne for 200.- fik en ketcher og 4 gange træning som de efterfølgende kunne beholde 

hvis de meldte sig ind i klubben. Der mødte i alt 12 deltagere op, hvilket var på niveau med hvad vi havde 

regnet med. Tak til specielt Flemming for indsatsen omkring træningen af denne gruppe. Denne aktivitet 

bliver gentaget i år forhåbentlig med endnu flere deltagere. 

Turneringstennis fylder stadig ikke ret meget i klubben og kun en enkelt tilmelding til DGI’s to personers 

turnering i den forgangne sæson blev det til. Forhåbentlig kan det blive til mere i de kommende sæsoner. 

Klubmesterskaberne blev igen i år afviklet efter den skabelon vi lavede for et par år siden, nemlig at der er 

både A og B rækker hos mænd og kvinder, hvilket har øget deltagelsen, men også at finalerne tilstræbes at 

kunne blive spillet på en enkelt dag. Desværre var vejret ikke med os og finalerne måtte afvikles over flere 

dage, men vi fik dog kåret sæsonens klubmestre som blev HS-A: Claus Hougaard, DS: Lotte Valbjørn, HD-A: 

Jens Jørgen Hygum og Flemming Pedersen, DD: Lotte Valbjørn og Anne Mette Mortensen og HD-B: Niels 

Ole Larsen og Klaus Rasmussen. 

Vores anlæg fremstår pænt og indbydende, men nogle ting trænger til at blive udskiftet bl.a dele af hegnet. 

Vi har været i dialog med idrætsparken omkring dette og det vil indgå i idrætsparkens overvejelser de 

næste år. Tak til Franco for at holde anlægget og kontakten til idrætsparken. 

Bestyrelsen diskuterede i slutningen af sæsonen hvordan vi kunne få flere aktiviteter i gang og dermed flere 

til at spille tennis da medlemstallet de sidste år har været stagneret. Bestyrelsen diskuterede også hvordan 

klubbens medlemmer i højere grad kunne inddrages i klubbens arbejde. Som det er nu er det bestyrelsen 

der igangsætter og driver alle aktiviteter i klubben og det har jo en begrænset effekt da bestyrelsen også 

skal lave det administrative i klubben. DTF tilbyder hvert år 10 klubber at de kan deltage i et 

klubudviklingsforløb og det ansøgte klubben om. Sammen med en af DTF’s konsulenter har bestyrelsen i 

løbet af januar måned holdt 4 møder og udviklet en ny vision for klubben. Visionen lyder ”mere liv i 



Bjerringbro tennisklub”. Dette betyder, at vi vil satse på mere aktivitet på banerne, flere medlemmer samt  

større inddragelse af klubbens medlemmer. Bestyrelsen har besluttet at man vil satse på at udvikle to 

områder, Børne/ungdomstennis samt voksen motionstennis. Bestyrelsen har også udarbejdet en ny 

organisationsplan som bl.a indebærer en række nye udvalg hvor klubbens medlemmer kan deltage. 

Bestyrelsen vil i løbet af de næste to år implementere forskellige tiltag i klubben. 

Vi håber denne nye strategi kan være med til at udvikle klubben. 

Tak til bestyrelsen for god indsats i sæsonen 2012. 


