
Beretning 2016/17 Ry Tennis Klub
Generalforsamling 2. november 2017



Året i overskrifter

Kæmpe 
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indsats
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engagement



Særlig indsats for at skaffe nye medlemmer

➢ Konklusion fra 2016 generalforsamling: flere nye medlemmer prioritet nummer 1

➢ Nybegyndere

➢ Gratis intro-periode

➢ Let reduceret kontingent

➢ Gratis ketcher ved indmeldelse (ketcherne sponseret af DTF)

➢ Gratis træning 1 time/uge hele sæsonen 

➢ 6-7 nybegyndere – meget højere end i mange år

➢ Familietennis

➢ Nyt koncept

➢ Unik mulighed for at være sammen hele familien – trods forskelligt niveau

➢ Øvede

➢ Tilbud om mentor

➢ 3 x gratis træning

➢ Træning af nybegyndere/familietennis har trukket voldsomt på det frivillige ”træner team”



Medlemsudvikling 2016 til 2017

102 medlemmer 
2016

(27 jun. & 75 sen.)

107 medlemmer 
2017

(26 jun. & 81 sen.)

24 nye seniorer17 nye juniorer



Medlemmer

Mindre 
senior 

fremgang 
sidste 3-4 år

Junior 
stabiliseret



Aldersfordeling medlemmer 2017
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47% af 
seniorerne 
over 60……

50% flere 
end 2016 

☺

Stort set 
uændret ift

2016



Interview undersøgelse af nye seniormedlemmer

➢ Formål at få feedback og blive klogere

➢ Hvad kan vi gøre bedre for de nye 2017 medlemmer?

➢ Læring m.h.p. 2018 indsatsen

➢ Svarene indsamlet via telefoninterview

➢ Har skaffet svar fra 17 af 24 nye medlemmer



Udsnit af resultater
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Tilfredshed med modtagelse
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Nogle af bestyrelsens hovedkonklusioner

➢Modtagelse en stor styrke, som skal fastholdes

➢ Bedste måde af skaffe nye medlemmer er gennem eksisterende medlemmer

➢ ”Tennissportens Dag” skal gentænkes, f.eks. med Familietennis som fokus

➢ I det hele taget mere promovering af Familietennis

➢Mentorordning stærkt koncept, men kræver justeringer, herunder til at omfatte nybegyndere



Baner og anlæg

• Fortsat rigtig gode baner (hører vi også fra gæster)

• Et kæmpe løft af udenoms arealer

• En næsten ubeskrivelig stor indsats af det etablerede ”anlægsteam”

• Forårsklargøring stor udfordring, men (økonomisk) nødvendig

• Ser på beskæring af beplantning – afventer tilbud fra eksternt firma

• ”Klubhus teamet” fortjener også stor ros



Juniorer 

• Juniorsiden vigtig

• Minimal direkte kontingentindtægt OG

• Forlader klubben, når de bliver seniorer (flytter væk) MEN

• Trækker nogle familiemedlemskaber og potentielt nye seniormedlemmer

• Tilskud fra kommunen i høj grad afhængig af juniorer

• ”Moralsk forpligtelse” til at promovere spillet overfor ungdommen

• Nye trænere positiv oplevelse

• 4x25 elever til Skoleidrættens forårsfestival 31. maj (Kim, Anette og Carl var trænere)

• Mølleskolen (3. årgang og 7. årgang) trænede på anlægget i foråret

Plan 2018

• Plan at give idrætslærere på nærliggende skoler undervisning i tennis for juniorer

• Aftalt at sætte mini-net op i skolegården på Knudsøskolen og Mølleskolen

• Forsøger at lave samarbejde med badmintonforeningens juniorafdeling 

• Fortsat fokus på juniorer ”men”/og bedste vej er måske via Familietennis koncept



Klubmesterskab (seniorer)

• Rekordtilmelding med 35% af seniorerne som deltagere

• Afviklingen udfordret af den store succes

• 61 puljekampe, hvoraf omkring 80% - trods alt – blev afviklet

• Stor klump af kampe afviklet i august

• Nogle puljer blev helt færdigspillet meget hurtigt – andre havde svært ved blot at komme i gang

• Bestyrelsens indstilling:

• En stor succes, som der skal holdes fast i

• Afvikling skal starte medio maj/senest 1. juni

• Deltagerne opfordres til at være realistiske omkring antallet af rækker, de tilmelder sig i

• Alle deltagere skal være mere aktive/disciplinerede omkring afvikling

• Turneringsledelsen skal pushe (endnu) mere

• Men vi ved, at der også findes andre synspunkter………… ☺



Fremadrettet……… 

• Forbedret økonomi tillader lidt øgede udgifter inden for udvalgte områder

• Nødt til fortsat at arbejde inden for snævre økonomiske rammer for at opbygge en vis formue som

• Nødvendig buffer

• Kapital til brug for ønskeliste omkring baner, anlæg og klubhus

• Sikring af (meget) langsigtet (20-25 år?) udskiftning af bane(r) og/eller klubhus

• Fortsat stort engagement fra medlemmerne afgørende

• Vi skal blive endnu bedre til at skaffe nye medlemmer og holde på de eksisterende

• Vigtigt at fastholde og gerne udvikle alle de gode eksisterende aktiviteter

• Succes med at få landet en række småsponsorer skal gentages – og gerne udvides ☺

• Samarbejde med skolerne afgørende på juniorområdet

• Planlægger at indbyde alle interesserede til 2018 opstartsmøde i januar

• Bedre at gennemføre 10 aktiviteter 100% end 20 aktiviteter 50%, så prioritering og fokus nødvendig



En (tennis)klub består af mennesker og aktiviteter
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Spørgsmål, kommentarer og input 
– tak! ☺


