
2016  i HOG tennis 

Medlemmer og aktiviteter

Vi oplevede en ret stor fremgang i antallet af medlemmer. I 2015 havde vi 119 medlemmer 
og da vi fik en tilgang på 24 nye medlemmer nåede op på 143. Især har der været stor 
tilgang af juniorer som har mere end fyldt banerne op mandag og onsdag eftermiddage, og 
lagt noget pres på instruktørerne som har måttet være kreative for at få træningerne til at 
fungere med mange på banerne.

Vi har videreført de samme tiltag for at skaffe nye medlemmer, som vi har benyttet, de 
senere år, så vi har ikke foretaget noget extraordinært, som kan forklare fremgangen. Jeg 
håber og tror dog på at vores ret store og kompetente trænerstab har været med til at 
trække flere til tennis. I hvert fald oplevede vi, at der til hver træning i foråret var der en der 
havde taget en kammerat med som også gerne lige ville prøve. Det tager jeg som udtryk for 
at vi gør det godt.

Nye voksne medlemmer bliver primært rekrutteret ved at et introduktionsforløb for voksne, 
udviklet af JTU. 

Dette gav også i år en del nye medlemmer og bevirkede at Lone og Nicklas´s onsdagshold 
blev overtegnet. De havde nogle onsdage over 20 på deres hold.  Der har gennem sæsonen 
været mindst 1 træner pr bane til holdet med de ”let øvede”. Det har deltagerne givet 
udtryk stor tilfredshed med, da det giver god intensitet i træningerne.

Seniorgruppen (60+), 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. Tak til senior gruppen for altid at efterlade 
klublokaler i rengjort og ryddeligt. Det er værdsat og i som gruppe meget værdifuld for 
tennisklubben. 

Turneringshold

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 en sekundær placering i 
deres pulje i serie 3. 

Ulrik har stået for træningen og holdsætning. Stor tak for indsatsen til Ulrik.

Som noget nyt har vi haft et drengehold tilmeldt i JTU´s U16 regionsturnering. Det har været 
et år hvor der skulle læres, men det er håbet at Asger, Morten, Jeppe og Oliver har mod på 
at prøve igen.

Arrangementer

Som sædvanligt har vi afholdt et double arrangement med efterfølgende spisning og hygge. 
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Det var fyldt på banerne og snakken gik lystigt.

Klubmesterskaberne endte for seniorerne med sejr til Ulrik. Der blev ikke afholdt 
klubmesterskaber for kvinder.

Tennisskole

Mads, Rasmus, Silas, Nicolai og Cathrine gennemførte en meget vellykket tennisskole i 
sommerferien som igen i år var fuldt booket. 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. 

Instruktører

Den store fremgang i antal medlemmer lagde et pænt stort pres på vore instruktører. Og 
heldigvis har vi rigtig mange i vor trænerstab, således, at belastningen for den enkelt kan 
holdes nede på et acceptabelt niveau. Derved håber vi, at vore instruktører har lyst til at 
hjælpe til også i 2017. 

Efter mange år som instruktør i klubben stoppede Mads Lerche for at hellige sig journalist 
studiet. Mads har været en fantastisk hjælp i klubben og taget et stort ansvar for 
juniortræningen. Heldigvis har han indvilliget i at hjælpe til på årets tennisskole. 

Det lykkes os heldigvis at kapre nye instruktører og sidste år startede 4 nye instruktører. 
Lars Nysten (voksen), Jan, samt Asger, Morten og Oliver som hjælpetrænere.

Med de mange nye er uddannelse af trænere vigtigt og der er afsat en del penge på 
uddannelse af vore instruktører på næste års budget. 

Det er planen at nedsætte et ungdoms udvalg som skal koordinere instruktion og aktiviteter 
for vore juniorer. Lars Nysten og Thorkil har sagt ja til at deltage, sammen med 1 eller 2 
medlemmer fra bestyrelsen.

Tak til vore instruktører som har bidraget til at gøre 2016 til et super år for HOG tennis.

Instruktørerne modtog et gavekort på 1000 kr (for hele sæsonen) som tak for hjælpen.

Faciliteter

Boldmaskinen har virket hele sæsonen. For første gang….

En storm lagde en del af hegnet ned, og på en arbejdslørdag blev nye gravet ned. Ib og Hans 
har stået for at få hegnet strammet op igen.

Ellers har det været et år hvor der ikke har været så mange problemer med hverken lys eller 
vandanlæg.

Tennisudvalget har indhentet tilbud på reparation af asfaltbanen og vi har inkluderet dette 
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tilbud i næste års budget.

Økonomi

Overskuddet blev på godt 13.500 kr.

Selv om vor kontingent-indbetalinger er steget som følge af det mange nye medlemmer, har 
vi også brugt lidt flere penge end sidste år. Udgifter til rekvisitter er steget (bolde) og vi har 
valgt at give vore trænere et gavekort. Herudover er vi ny begyndt at betale kontingent til 
JTU.

Med overskuddet for 2016 har HOG tennis en formue på over 200.000 kr.

Vi budgetterer 2017 med et underskud, eftersom vi har besluttet at få renoveret 
asfaltbanen. Dette vil forventeligt løbe op i 20-25.000 kr. (tilbud er hjemtaget).

Vi råder over nogle ret store aktiver i form af baner, hegn, lysanlæg samt vandingsanlæg og 
bestyrelsen har efter bedste evne opstillet en liste over vore anslåede aktiver og en 
estimeret levetid således, at der kan beregnes en årlig afskrivning af vore aktiver. Det skulle 
gerne bidrage til at synliggøre hvor stort et overskud vi skal have på almindelig drift for at 
kunne sætte de nødvendige midler til side til genkøb af nedslidte aktiver. 

JTU/DGI

Undertegnede er gået aktivt ind den igangværende proces med at få de 2 organisationer vi 
betaler kontingent til, til at koordinere tilbuddene således at vi ikke betaler for den samme 
ydelse 2 steder og således at der kommer mere volumen i de udbudte aktiviteter. Det være 
sig, turneringer, kurser, stævner osv. Jeg er nu i bestyrelsen for DGI Østjylland tennis og har 
været med til at støbe kuglerne til et stort fællesmøde her i februar, hvor bestyrelser og 
fastansatte fra de 2 organisationer skal forsøge at koordinere aktiviteter. 

JTU/DGI er fælles om at tilbyde de såkaldte vækstaftaler med klubberne som indgår i 
aktiviteter for at når deres fælles ”bevæg dig for livet” målsætning. Vi kan i den forbindelse 
opnå tilskud til materialer på 8000 kr. Jeg håber, at den nye bestyrelse vil være enige med 
mig i at dette er et fint tilbud som vi skal benytte os af.

Det var 2016 som opfattet af mig.

Venlig hilsen,

Lars Larsen, Formand, HOG tennis
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