
2017  i HOG tennis  

Medlemmer og aktiviteter 

Vi forsatte de seneste års fremgang og nåede op på 151 betalende medlemmer, hvilket er det største antal 

vi har været medens jeg har været formand, men naturligvis et stykke fra medlemstallene for 25 år siden.   

Især har der været rigtigt mange juniorer på banerne og dette adskiller sig fra situationen for 25 år siden 

hvor der var rigtig mange seniorer der spillede motionstennis, men der var ingen træningstilbud for 

juniorer som vi har det i dag. 

Juniorhold 

En del af disse juniorer er startet som følge af et samarbejde med Rønbækskolen, hvor Rasmus og Nicklas 

har haft alle 5 og 6 klasser til et par timers instruktion.  Et stort tak til Rasmus og Nicklas for at have taget 

denne opgave på sig.  

Den store fremgang i antal juniorer lagde et pænt stort pres på vore instruktører. Og heldigvis har vi rigtig 

mange i vor trænerstab, men det har alligevel i perioder været vanskeligt at få en træningssession til at 

foregå optimalt, fordi de der simpelthen har været for mange på banerne.  

Ungdomsudvalget (Lars, Lars, Thorkil og Nicklas), har derfor besluttet, at vi næste år benytter en extra 

ugedag til juniorinstruktion (tirsdag eftermiddag) og at vi kun tilbyder træning en gang om ugen for de 

mindste. Herved bliver det nemmere at afvikle træningen for de større børn mere hensigtsmæssigt. Vi har 

heldigvis fået tilsagn fra de fleste instruktører at det godt vil hjælpe til i 2018 også. 

Vi havde i foråret 2 seancer med en dygtig DGI instruktør hvor ungdomstrænerne fik inspiration til at lede 

en tennistræning for børn, og det gav et godt fælles udgangspunkt for vor ungdomstræning. Også i år vil vi 

arbejde på at vore ungdomstrænere udvikler deres kompetencer og arbejde på at styrke de indbyrdes 

relationer i gruppen af instruktører. 

Voksenhold 

For voksne nybegyndere havde vi, som noget nyt, et egentlig nybegynderhold, som Lars, IB og Hans stod 

for. Men dem der startede var rimeligt gode og holdet blev slået sammen med Lone og Nicklas´s let øvede 

hold, som tilmeld ikke havde så mange deltagere. I skrivende stund er det usikkert om vi forsøger med et 

nybegynderhold igen. 

Onsdagsholdet blev som sædvanligt styret af Lone og Nicklas, og det fungerer godt. Dog oplevede dette 

hold helt usædvanligt mange aflysninger på grund af regn, som sidste år altid kom onsdag aften. 

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 seniorgruppen for altid at efterlade klublokaler i rengjort og ryddeligt. Det er værdsat 

og i som gruppe meget værdifuld for tennisklubben.  

Tirsdags-udfordringen blev til onsdags-udfordring så seniorgruppen spillere kunne nå at restituere fra deres 

tirsdagsspil. Denne ændring har givet mange flere deltagere. 



Tak til vore instruktører som har bidraget til at gøre 2017 til et super år for HOG tennis. Vore instruktører 

arbejder frivilligt men har fået en træningsdragt og det gavekort på 500kr, for deres indsats. 

 

Turneringshold 

Da der var flere af vores bedste spillere fra 2016 som havde fra starten meldt turneringstennis fra, tilmeldte 

vi kun et JTU hold til og i serie 2 i stedet for serie 1 som vi var i i 2016. Holdet vandt dog suverænt deres 

pulje og er rykket op igen.  Derudover havde vi 2 2-mands DGI hold tilmeldt, et i bedste række og et i den 

svageste.  Rasmus og Ulrik nåede finalen, men tabte, i den bedste række, medens Sune, Jan og Peter havde 

rigeligt med modstand i deres pulje. 

Der er ikke været egentlig træning for turneringsspillere, men der er udviklet et fint og stabilt miljø i 

gruppen og for mig ser det ud til at fungere godt. Gruppen er god til at inkludere nye spillere og vore unge 

trænere og har mødtes 1 til 2 gange om ugen. 

Arrangementer 

Som sædvanligt er der afholdt et double-arrangement med efterfølgende spisning og hygge. Det var fyldt 

på banerne og snakken gik lystigt. 

Herudover har Nicklas og Ib taget initiativ til en dag med tennis på tværs, som var velbesøgt og der var gang 

i grillen som vi har fået af Lars Carlsen. 

Klubmesterskaber 

Det var en dag med tennis for mange aldre: 

 Ulrik vandt herre finalen over Rasmus 

 Svend vandt veteran turneringen 

 Bent og Niels vandt double turneringen 

 Rita og Else slog Karin og Ruth i dame veterandoublen. 

 Cecilie vandt pige finalen over Ester. 

Vi har igen i år haft et godt samarbejde med Hadsten og Kristrup tennisklubber, hvor der i dette 

samarbejde er blevet afviklet 3 ungdomsstævner.  

Tennisskole 

Mads, Rasmus, Nicklas, Clara, Nicolai, Asger, Peder og Morten gennemførte en meget vellykket tennisskole 

i sommerferien som igen i år var fuldt booket.  Det giver vore instruktører mulighed for at tjene en skilling 

til sommerferien. Vi har som noget ny selv stået for udbetalingen af løn, som ellers plejer at gå gennem 

DGI.  Betalingen og tilmelding går stadigt gennem DGI, men vi kunne godt overveje helt at afkoble os DGI 

eftersom vi selv har instruktører og rigeligt med deltagere. Vi vil spare lidt omkostninger, som kan gå til 

træneraflønning. 

Faciliteter 



Vi har fået ny asfalt på opvarmningsbanen, som var ved at være revnet og slidt. Det har kostet godt 20.000. 

Efter en del problemer med ubudne gæster og gratister på banerne besluttede vi at installere kodelåse på 

banerne.   

Vi har løbende lidt irriterende små-hærværk som går ud over borde, skur og kodelås til dør. Det er træls, 

men vi har heldigvis ikke haft hærværk inde i klubhuset, og skaderne opstået gennem vinteren kunne 

ordnes på vores arbejdslørdag.  

På vores arbejdslørdag var der pænt fremmøde og vi fik gjort anlægget pænt og indbydende til 

sæsonstarten. 

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

Vi har fået nye låse til skur og i øvrigt fået lavet en god oprydning og struktur på skur. 

Hans er fortfarende vores stabile banemand som belønnes med 7000 kr. årligt for indsatsen. Vores baner 

har i forhold til andre klubber virkelig god stand. 

Næste år kommer vi til at skifte entreprenør til forårsklargøringen eftersom Karl, som har lavet vore baner 

gennem mange år, er stoppet. Karl har anbefalet Lars Lindblad, som han har lært op gennem de sidste år, 

og ham prøver vi.  

Vi har i 2018 budgetteret med at få vores hegn gået igennem af professionelle i 2018, for at give det nogle 

flere år. 

JTU/DGI 

Undertegnede er gået trådt ud af DGI Østjyllands tennis bestyrelse i protest mod manglende villighed til at 

indgå samarbejde med JTU om at arrangere bredde-rettede aktiviteter for at undgå dobbelt udbud og 

dobbeltadministration.   

Der er i det hele taget megen turbulens på i organisationerne på tennisfronten. Der er et ulmende oprør i 

JTU mod DTF, fordi at den ret dyre kontingent vi betaler hovedsageligt går til elitearbejde og aktiviteter 

som kommer store københavnske klubber til gode. Vi får som en mindre jysk klub intet ud af vores 

medlemskab af JTU bortset for mulighed for at deltage holdturneringer. Formanden for JTU (Pia fra 

Hadsten) har kæmpet for lydhørhed i forhold til at kunne nedsætte kontingentet for breddeklubber, uden 

held og trækker sig på næste generalforsamling i protest.  

Vi fastholder vort medlemskab så længe at vore trænere ønsker at deltage i disse holdturneringer. 

Økonomi 

Vi måtte skifte på kassererposten ret hurtigt efter sidste årsmøde, da Margrethe valgte at trække sig fra 

bestyrelsen. Jan trådte til og har overtaget kassererposten helt problemfrit.  



Vi fik et underskud på godt 9000 kr., mod budgetteret godt 26.000 kr. i underskud. Det budgetterede 

underskud var pga. udgiften til at forny asfaltbane. Vi har haft færre øvrige udgifter som således giver et 

mindre underskud. 

På trods af underskuddet har HOG tennis dog stadig en formue på ca. 200.000 kr., og har grundlæggende 

en god økonomi. 

Vi har ikke budgetteret med egentlig kontingentstigning men har besluttet af det skal koste lidt at tilmelde 

sig voksenholdene som har bolde til rådighed ad libitum. Vi har ikke endnu ikke endelig fast lagt hvor meget 

det skal koste, men i omegnen af 50-100 kr. for en sæson. Vi bruger mange flere penge på bolde end vi 

tidligere, men det er vores indtryk at medlemmerne sætter pris på at kunne tage bolde i skuret. Man vil 

skulle betale ved tilmelding til et hold.   

Bestyrelsen 

Ib klarer website og booking systemer. 

Jan er kasserer 

Hans holder anlægget pænt og velholdt 

Nicklas er vores PR medarbejder og fondraiser 

Undertegnede tovholder 

 

Det var 2017 som opfattet af mig. 

 

Venlig hilsen, 

Lars Larsen, Formand, HOG tennis 

 


