
Beretning 2017/18 Ry Tennis Klub
Generalforsamling 30. oktober 2018



Året i overskrifter

Kæmpe 
frivillig 
indsats

”Rekord”vækst
i antal  

medlemmer Fortsat 
forbedring af 

økonomi

Flot anlæg

Endnu flere 
sponsorer

(Igen) rekord 
til 

klubmester-
skabet

Stadig 
økonomisk 
smalhals

Faldende 
interesse for 

fællesspil

Familietennis 
i højt gear

Masser af liv

Stort 
nybegynder-

hold

Vejret!!!



Fortsat særlig indsats for at skaffe nye medlemmer

➢ Stort set samme koncept som 2017, men justeret og intensiveret

➢ Program for nybegyndere (gratis intro-periode, let reduceret kontingent, gratis ketcher, gratis træning)

➢ Intro-tilbud til øvede (tilbud om mentor, 3 x gratis træning)

➢ Yderligere fokus på familietennis (jævnfør senere slide)

➢ Rigtig flotte og informative ”flyers” 



Medlemsudvikling 2017 til 2018

107 medlemmer 
2017

(26 jun. & 81 sen.)

131 medlemmer 
2018

(33 jun. & 98 sen.)

28 nye seniorer16 nye juniorer
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2017 ☺



Baner og anlæg

• Træfældningen det rigtige og eneste at gøre – trods det første chok!

• Fortsat rigtig gode baner og flot udenoms areal

• Brugt mange penge på dette område i år

• Fortsat en kæmpe indsats af det etablerede ”anlægsteam” og ”klubhus teamet” 

• Forårsklargøring stor udfordring, men (økonomisk) meget vigtig



Juniorer

• Tilskud på 9.000 kr. fra Rypuljen – Kvickly Ry til tennisudstyr til juniorer

• Ny træner, Nicholas, RTK. Vellidt og dygtig – fortsætter i 2019

• Tilbudt undervisningsforløb for idrætslærere på de omkringliggende skoler 

• Etableret samarbejde på juniorområdet med andre tennisklubber

• Mølleskolens 4. og 7. årg. har brugt anlægget til tennistræning i april/maj

• Stabil gruppe af juniorer til træning

• ”Hvervning” af nye juniorer sker også via familietennis



Familietennis

• Hvervning i Ryhallerne februar og marts – gratis mini-tennis for juniorer og deres 
forældre

• Hvervning på Tennissportens Dag

• Spil og Spis efter træning én gang månedligt

• 4-5 familier (ca. 20 deltagere) tilknyttet 2018

• Mini-tennis i Ryhallerne i kommende vinterperiode

• Kæmpe indsats fra frivilligt trænerteam 



Klubmesterskab

• Cirka hver tredje senior deltog – ses nok ikke i andre klubber

• Afviklingen en udfordring, primært p.g.a. manglende ”disciplin” hos deltagerne

• Langt de fleste puljekampe trods alt afviklet

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

• For første gang (i mange år) også to juniorfinaler

• En rigtig god atmosfære på finaledagen 

• Bestyrelsens indstilling:

• Enhver model vil have fordele og ulemper

• Vi skal afprøve en anden model næste år



Fremadrettet……… 
• 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

• Søge fonde til større enkeltinvesteringer

• F.eks. omlægning af én bane til kunststof??

• Vi skal fortsætte og udvikle arbejdet med at skaffe nye medlemmer 

• Vi skal ikke glemme vigtigheden af at holde på de eksisterende!!

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

• Gerne afprøve nye aktiviteter – nogle fungerer, andre ikke

• Succes med at øge antallet af sponsorer skal fastholdes – og gerne udvides ☺

• Eventuelt endnu større sats på familietennis

• Afløser for/justeret udgave af fællesspil

• Planlægger som foregående år at indbyde alle interesserede til ”2019 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! ☺


