
2015  i HOG tennis 
Medlemsstatus
Det lykkedes ikke helt at fastholde medlemsantallet i 2015. Halvdelen af fremgangen fra 
2014 blev spist op igen og vi landede på ca. 119 medlemmer, hvoraf godt 50 er børn og 
unge.
Vi har videreført de samme tiltag for at skaffe nye medlemmer, som vi benyttede i 2014, så 
vi har ikke umiddelbart en forklaring på nedgangen andet end naturlige udsving. Det er et 
generelt problem i landets tennisklubber, at der sker en stor udskiftning af medlemmer hver 
år, (30%) og derfor må det påregnes at der er variationer fra år til år. 
Nye voksne medlemmer bliver primært rekrutteret ved at et introduktionsforløb for voksne, 
udviklet af JTU. Dette gav også i år en håndfuld nye medlemmer. Men samtidigt har vi så 
mistet medlemmer, som er stoppet med at spille tennis af den ene eller anden grund. 
Til vores åbent hus arrangement kom der kun nogle ganske få, og det gav ikke nye 
medlemmer.
Vi har haft fyldt godt op på vores ungdomstræningshold ligesom vor seniorgruppe har et 
stabilt antal deltagere.  Medlemsmæssigt har vi for få i alderen 25-50 år og det kunne være 
dejligt at kunne tiltrække nogle flere i denne aldersgruppe, da det også naturligt ville være 
fra denne gruppe at trænere og ledere kan rekrutteres. 
Aktiviteter voksne:
Rent sportsligt har vores 1 hold klaret sig fortrinligt i herre Serie 1, hvor de var tæt på 
oprykning til jyllandsserien, men sluttede på en 2. plads. 2 holdet fik derimod ikke mange 
partier og sluttede sidst i den serie 3 pulje de deltog i. 
Der skal endog rigtig mange spillere til for at sikre at der kan stilles 2 hold på kampdagene. 
Nok omkring 50% af bruttotruppen melder afbud og det kan derfor godt være et svært at 
stille hold til kampene.
Ulrik har stået for træningen og holdsætning. Stor tak for indsatsen til Ulrik.
Lone har som i mange foregående år stået for ”onsdagsholdet” hvor en stabil kerne af 
rutinerede motionister har hygget sig med både øvelser, leg og spil. I år har de haft 5 kvarter 
til rådighed og det er mit indtryk at det har fungeret godt.
Seniorgruppen, som spiller fast tirsdag og fredag formiddag, fungerer vældig godt og er med 
til at fastholde og tiltrække nye medlemmer til denne aldersgruppe. Det er let at være med, 
man behøver ikke en fast makker.
Som sædvanligt har vi afholdt et double arrangement med efterfølgende spisning og det 
tror jeg gentages igen i år.
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Klubmesterskaberne endte for seniorerne med sejr til Mads. Der blev ikke afholdt 
klubmesterskaber for kvinder.
Det skal også her nævnes at Ulrik vandt jysk mesterskab i B rækken og at han sammen med 
Mads vandt herredoublen i A-rækken.

Ungdomsarbejdet
Mads, Rasmus, Silas, Nicolai og Cathine gennemførte en meget vellykket tennisskole i 
sommerferien med det største antal deltagere vi har haft nogensinde. Skolen bliver afholdt i 
DGI regi, men det er vore egne instruktører der står for den praktiske udførelse og mere end 
halvdelen børnene på vore træningshold deltager i tennisskolen. Vi kan godt være stolte af 
at kunne gennemføre en sådan skole ved hjælp af egne unge instruktører.
Tennisbanerne har været stort set fyldt op mandag og onsdag eftermiddag med børn i 
alderen fra 6-15 år. Det har fungeret godt og det er nogle ualmindeligt dejlige børn som vi 
har på træningeholdene.
Vi har igen i år haft et godt samarbejde med Hadsten og Kristrup tennisklubber, hvor der i 
dette samarbejde er blevet afviklet 3 ungdomsstævner. 
Instruktører
Vi har haft mange der har givet hjulpet til med træning af både børn og voksne. Det betyder, 
at belastningen for den enkelt kan holdes nede på et acceptabelt niveau og derved tror jeg 
at det er nemmere at fastholde denne værdifulde hjælp. Klubben stiller naturligvis økonomi 
til rådighed, såfremt at vore instruktører har tid og lyst til at deltage i 
instruktøruddannelsen, som både tilbydes af JTU og DGI. 
Det er vigtigt for mig at understrege, at alle vore instruktører ikke modtager løn for deres 
indsats, ud over noget sportstøj fra HOG´s tøjsponsor. Det betyder, at vi i modsætning til 
andre afdelinger i HOG, ikke skal kæmpe for at skaffe indtægter til trænere. 
Tak til vore 12 instruktører som har bidraget til at gøre 2015 til et godt år for HOG tennis.
Faciliteter
Vores boldmaskine, som vi købte for 2 sæsoner siden, har været en katastrofe. Den gik igen 
i stykker tidligt i foråret og da vi fik den tilbage holdt den kun kortvarigt. Det endte med at vi 
nu har fået en helt ny maskine, godt nok af samme fabrikat, men det kan jo være et det var 
en mandagsmaskine som vi havde og at vi derfor blot var uheldige. Vi får se. 
Efter 10 år eller mere tovtrækkeri med kommunen har vi fået ryddet op i arealerne uden for 
tennisbanerne. Det har gjort de meget nemmere at færdes uden for hegnet når der skal 
findes vildfarne bolde. Nu skal vi så blot fastholde kommunen i, at det også fremover der 
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dem der har ansvaret for at vedligeholde arealerne uden for banerne.
Vores arbejdslørdag i april var godt besøgt og det er en stor hjælp for tennisudvalget, at der 
er opbakning til at få klaret nogle praktiske forhold vedrørende vores faciliteter. 
Ellers har det været et år hvor der ikke har været så mange problemer med hverken lys eller 
vandanlæg, hvilket afspejler sig i et pænt overskud på driften i år. 
Økonomi
Det økonomiske resultat for 2015 er godt hjulpet af, at der kun har været få udgifter til 
vedligeholdelse af faciliteterne. Vi kommer derfor ud med et rigtig godt resultat på omkring 
30.000, som yderlige konsoliderer klubben økonomisk. Det forudses dog, at vi ikke kan opnå 
samme resultat i 2016 på grund af stigning i kontingent til JTU samt en nedgang i 
sponsorindtægter.
Med det forventede overskud for 2015 har HOG tennis en formue på 192.000 kr. Vi råder 
over nogle ret store aktiver i form af baner, hegn, lysanlæg samt vandingsanlæg og derfor 
skal der være en fornuftig opsparing som modsvarer slitagen af disse således, at vi til enhver 
til kan udskifte det som der trænger. Men derudover har vi ikke et mål om at være 
velhavende. Så de penge vi har stående, skal bruges for at gøre det attraktivt at spille tennis 
i Hinnerup, og gerne med tiltag, som kan være med til øge antallet af medlemmer. Så hold 
jer ikke tilbage med forslag til hensigtsmæssige måder at bruge nogle penge

I bestyrelse er alt ved det gamle. 
Ib klarer website og booking systemer.
Lars er kasserer
Hans holder anlægget pænt og velholdt
Charlotte er vores PR medarbejder og fondraiser
Undertegnede tovholder
Det var 2015 som opfattet af mig.
Venlig hilsen,
Lars Larsen, Formand, HOG tennis
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