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Nyhedsopslag og -brev ultimo april 2022 
 

Rødovre Tennisklub fik støtte til indretning af styrketræningslokale som en del 
af en fornyelse af klubhusets indretning og udseende. 
 
Med støtte fra DIF og DGI's foreningspulje har Rødovre Tennisklub indrettet et 
styrketræningslokale i klubhuset i Espelunden – men også frisket klubhuset op og tilført det 
nye funktioner, det ikke havde før Corona-nedlukningerne. 
 
Tennisklubben i Rødovre fik tidligere på året bevilget 23.000 kr.  i støtte fra DIF og DGI's 
foreningspulje til indretning af et styrketræningslokale. Klubben søgte om midlerne samtidigt med, 
at klubhusudvalget fik tildelt 15.000 kr. af Tennisklubbens eget budget til at forskønne hele 
klubhuset. Kommunen fandt samtidigt nogle vedligeholdelsesmidler frem til at skifte toiletter m.v. 
ud i omklædningsrummene og til at levere maling.   
 
Sidste efterår købte klubben en gasgrill, som nu kan komme i brug, når brugerne selv står for 
tilberedning af grillretter m.v. Grillen er forsvarligt opbevaret i et særligt skur med lås på. Man kan 
låne grillen ved henvendelse til et særligt grilludvalg v/Henrik Lynnerup. 
 
Alt-i-alt et samlet renoveringsprojekt på ca. 50.000 kr., hvorved klubhuset igen bliver et skønt 
socialt samlingspunkt, når der ikke spilles tennis på banerne.   
 
Nina Hilsted Gemal fra Klubhusudvalget og cheftræner Marcin Gosieniecki ser især frem til, at 
tennisklubbens medlemmer får brugt klubhuset langt mere end under Corona-nedlukningen, hvor 
det hele så lidt forsømt ud. Om styrketræningslokalet siger Marcin 
 
”En god tennisspiller skal have fysikken og smidigheden i orden for at kunne gøre sig gældende på 
banen og for at undgå for lange og alvorlige skadespauser. Jeg glæder mig til at kunne hjælpe unge 
som gamle med også at tage styrketræning med i deres træning, ikke ved at betale dyrt derfor i et 
fitnesscenter, men ved at træne fysikken og smidigheden, når man alligevel er på tennisanlægget”.  
 

Styrketræningsrummet og den nye blå østvæg på 1. sal 
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På et år er der ca. 750 faste brugere på anlægget samt mange spillere på besøg udefra. Klubhuset er 
Tennisklubbens ansigt udadtil. 
 
Nina Hilsted Gemal udtaler bl.a.: 
 
”Vinteren igennem havde vi nogle rigtigt gode møder i det nye klubhusudvalg. Vi blev hurtigt enige 
om, at klubhusets forskellige rum skulle have nogle klare funktioner. Det kaldte på maling, nye 
møbler i underetagen og et grønt islæt. Helene Halkjær Wenzel sikrede den røde tråd, så klubhuset i 
dag fremstår som en helhed. Vi fik lavet nogle gode beskrivelser, som vi fremlagde på 
generalforsamlingen i marts. Klubbens bestyrelse gav startsignalet nogle dage senere.”  
 
Og så var det en fornøjelse at opleve, hvordan klubhusudvalget fik hjælp fra adskillige frivillige til 
at rydde op og til at få malet klubhuset i friske rene farver. Specielt den nye blå østvæg på første sal 
med en masse tennisudtryk er en inspiration for alle, der kommer i klubhuset. Find et citat, der 
passer på dit spil og gå herfra med et smil på læben.   
 
Herfra skal lyde en stor tak til de frivillige i og omkring Klubhusudvalget, Rødovre Kommune og 
ikke mindst DIF og DGI´s foreningspulje.    
 

Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt 
 
Rødovre Tennisklub har modtaget bevillingen på 23.000 kr. fra DIF og DGI's foreningspulje, der 
årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI's foreningspulje kan støtte 
lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller 
løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens 
bevillinger ligger imellem 10.000 og 30.000 kr. 
 
Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det 
Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til 
lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark. 

 
Om DIF og DGI's foreningspulje 
 

• Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen 

• Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk 

• Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider  
 

Kontakt: 
Rødovre Tennisklub 
Formand Poul Lundberg Andreasen 
Telefon og SMS: 20 21 99 13 
 
Puljeadministration: 
Telefon (mandag – fredag kl. 10-14): 43262473 
E-mail: foreningspulje@dif.dk 


