
Tennis for rigtigt mange i Rødovre især fra 2023

Hannah Viller Møller fra HIK vinder DM for damer 
i flyvende stil

Rødovres 1. divisionshold for damer -  Mariam, Sofie, 
Olivia, Cecilie

Året 2021 blev som 2020 præget af Corona-ud-
fordringen, sportslig fremgang og flere medlem-
mer.

Den komplette nedlukning af hallen den 9. 
december 2020 varede til 24. april og skabte 
frustrationer og mange alternative fysiske ud-
foldelser som gang/løb/cykling i sneen, spil på 
minitennisanlægget og bundfrosne rødgrusbaner 
i bidende kulde. 

Foråret og åbning af idrætten udendørs i april 
resulterede i en hektisk sæson, der først blev 
”normal”, da de sidste indendørsmedlemmer 
havde betalt deres kontingent 1. december.

Den sportslige side blev præget af:
For første gang nogensinde stod Rødovre Ten-

nisklub i juni som afvikler af udendørs seniorme-
sterskaber for Dansk Tennisforbund. Det blev en 
stor sportslig succes. Rigtigt mange tilskuere fra 
byen og andre tennisklubber kom forbi anlæg-
get, der var smukkeseret i anledning af stævnet. 
Rødovre havde selv 4 deltagere i hovedrunden, 
hvilket er uden fortilfælde.

Det bedste herrehold 
overraskede positivt under 
sit første ophold i elite-
divisionen. To tabte MTB 
(Match Tiebreaks) i sidste 
runde til HIK blev afgøren-
de for en nedrykning med 
snævrest mulige margin. I 
læ af herrerne rykkede vort 
bedste damehold op i 1. di-
vision. Via tilgang har vi nu 
det stærkeste dameteam i 
klubben nogensinde.

30 % flere
medlemmer på to år 
Efter 4 ½ måneds nedluk-
ning var det usikkert, om 
medlemmerne ville kom-
me tilbage. Vi satte ekstra 
kræfter ind på at markeds-
føre, modtage, inkludere 
og fastholde nye medlem-
mer i én sammenhængen-
de indsats fra 15. marts 
til 15. november. For 2. 
år i træk konstaterer vi 
en markant fremgang 
i medlemstallet. 85 
medlemmer netto i 
2021 til 795, hvor 
fremgangen i 
2020 blev på 

98 netto. 
Fremgangen er jævnt fordelt på alle aldre og 

køn. Vi har desværre måttet afvise imellem 50 
og 100 personer i eftersommeren. Der var ikke 
mere plads i hallen, der er fyldt til bristepunktet 
med 130 børn & unge og 370 voksne, når RKS og 
Aktiv Fritid medregnes.  Vores statistik viser, at 
hallen har en belægning på plus 80 % i tidsrum-
met kl. 7.30-22.30 set over hele ugen. Det skyldes 
i høj grad  kontingentpolitikken og det forhold, 
at medlemmerne kan reservere baner på lige 
vilkår igennem fri reservation.       

Det sociale liv i klubben er på vej op igen 
efter lang tids nedlukning. Nye Covid-19-restrik-
tioner bliver forhåbentligt så lempelige, at vi 
efter næsten to år på lavt blus får denne vigti-
ge del af tennistilværelsen med. Det nyvalgte 
motionistudvalg har barslet med et flot program 
for Julen. Der foreligger snart et gennemarbejdet 
Årshjul dækkende aktiviteter for hele 2022.  

KOMMUNALBESTYRELSENS FORLIG OM
RENOVERING AF UDENDØRSBANERNE I 2023
AKKURAT TIL TIDEN
Kommunalbestyrelsens anlægsforlig for årene 

2022-2025 i september måned indebærer, at alle 
9 baner udendørs renoveres, så sommersæsonen 
kan forlænges med et par måneder. 
Moderne lys på flere baner giver mere 
spil om foråret og efteråret for et 
lavere energi- forbrug. 4 af banerne 
anlægges, så der kan spilles på 
dem året rundt. Med ovennævnte 
medlemsud- vikling i tankerne 
er forliget lige akkurat kommet 
til tiden.  

1000 TAK til
kommunal-
bestyrelsen og 
Glædelig Jul
og Godt Nytår

til jer alle!

Annonce

Tennis året rundt
- livet igennem!

Glæden ved tennis varer ved.
Uanset alder. Uanset færdigheder.

Frisk luft og motion giver livskvalitet.
Rødovre Tennisklub tilbyder
det hele til alle aldre og køn.

Når man er 6-15 år
Her går man i gang,
Man lærer alt det

grundlæggende, og
har det sjovt.

Når man er 16-30 år
Nogle få når toppen.

Mange har deres
idræt med i tasken,

hvor de færdes.

Når man er 31-60 år
Et socialt mødested

Med sund idræt,
der kan dyrkes når

som helst.
Med hvem som helst.

Når man er plus 60 år
Tennis giver dig  10 ekstra leveår

og masser af oplevelser
med jævnbyrdige

i alle aldre.

Borgmester Britt Jensen overrækker prisen som Aret5 Idrætsudøver i Rødovre 

Afvikling af Sjov Lørdag og 
Rødovredagen kunne ikke 
lade sig gøre. I stedet annonce
rede vi vores tilbud ud igennem 
hjemmesiden, sociale medier, 
opslag og annoncer i Rødovre 
Lokalnyt. Vi åbnede anlægget 
for at modtage nye medlemmer 
så mange mandage som muligt 
sommeren igennem. 

Resultatet blev, at vi fra primo 
april til ultimo oktober fik en 
jævn tilgang af nye medlemmer, 
så vi til januar kan indberette 
mere end 700 medlemmer til det 
Centrale Foreningsregister, ca. 
100 mere end i 2019, heraf er 
60 % børn og unge under 25 år. 
Og 2/3 fra Rødovre Kommune! 

Det har været yderst hårdt 
for bestyrelse, udvalg, holdlede
re og trænere. Men netop det, at 
vi formåede at holde åben som
meren igennem, når så mange 
borgere alligevel var hjemme
gående, har resulteret i denne 
udvikling. 

Ud over ldrætssekretariatets 
meningsfulde forvaltning af 
Covid-19-retningslinjerne har 
løn kom pensati onsord ni ngen 
været det eneste værktøj i Co
vid-19-værktøjskassen, som vi 
benyttede os af. Økonomien er 
sikret ved, at klubben det meste 
af tiden kunne drives så godt 
som muligt, så medlemmerne 
kunne bruge deres tid på baner
ne. 

Herrerne er i elite
divisionen for første gang 
Mere end 10 års bestræbelser 
på at højne elitespillernes ni
veau resulterede i en overra
skende oprykning den 5. sep-

herrernes vedkommende. Dette 
resultat giver klubben endnu et 
skub i retning af, at der spilles 
kvalitetstennis på alle niveauer i 
klubben. 

Damerne i 2. division har 
fået forstærkninger, så der er 
et begrundet håb om, at de kan 
avancere den kommende sæson. 
Vi har flere sekundære hold end 
nogensinde og har derfor altid 
reserver, skulle nogen melde af
bud. 

Det sociale liv i klubben er 
reduceret til næsten ingenting. 
Det er tydeligt, at medlemmerne 
i stedet fokuserer på deres eget 
spil og det nære samvær med 
de spillere, der møder på banen 
til daglig. Det kan vi ikke nøjes 
med på længere sigt! 

Og hvad så i 2021 ! 
Meget simpelt, Watson! Vi ser 
frem til at kunne udvikle vo
res sportsgren i tæt samarbej
de med kom unalbestyrelsen 
og de øvrige iaræts ereniRger i 
Rødovre. Indadtil skal vi ygge -
videre på den forstærkede plat
form, som vi nåede i 2020. Som 
vores cheftræner Einar Schwarz 
sagde under ceremonien, hvor 
Britt Jensen overrakte herrehol
det prisen som "Årets idrætsud
øvere i Rødovre 2020": 

"Alt er muligt. 
Man skal blot 
fjerne "u'et"
i "umuligt"!" 

ANNONCE 

Tennis året rundt 
- I ivet igennem!

Glæden ved tennis varer ved. Uanset alder. Uanset færdigheder. 
Frisk luft og motion giver livskvalitet. 

Rødovre Tennisklub tilbyder det hele til alle aldre og køn. 

Når man er 6-15 år 
Her går man i gang 
Man lærer alt det 

grundlæggende, og 
har det sjovt. 

Når man er 16-30 år 
Nogle få når toppen. 

Mange har deres 
idræt med i tasken, 

hvor de færdes. 
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Når man er 31-60 år 
Et socialt mødested 

Med sund idræt, 
Der kan dyrkes når 

som helst. 
Med hvem som helst. 

Når man er plus 60 år 
Tennis giver dig 
10 ekstra leveår 

Og masser af oplevelser 
med jævnbyrdige 

i alle aldre. 

Glaedelig
jul og 

O 1

godt "ytar · 
Rødovre Tennisklub 

Rødovre Parkvej 425 
Mail eller ring og få en fornemmelse af klubben 

og find den løsning, der bedst passer dig. 
Eller læs på www.roedovretennis.dk · medlemmer@roedovretennis.dk · Eller ring på tlf. 40 20 44 42 

Glædelig jul
og godt nytår!

Rødovre Tennisklub
Rødovre Parkvej 425
Mail eller ring og få en

fornemmelse af klubben og find den 
løsning, der bedst passer dig.

Eller læs på www.roedovretennis.dk. 
Skriv til medlemmer@roedovretennis.dk 

eller ring på tlf. 40 20 44 42


