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Forord til den interne Årsrapport for 2022 

 
Året 2022 bød på så mange højdepunkter, at dette forord anvendes til at takke de mange, der har 
medvirket til at gøre det muligt for alvor at komme i gang med tennis på de røde udendørsbaner 
eller de grønne/blå baner indendørs.  
 
Først i køen til at modtage en tak står de 811 medlemmer, der i 2022 valgte at spille tennis i 
Rødovre. Det er rekord i dette årtusinde. Vi skal helt tilbage til 1990´erne, hvor tennissporten 
toppede første gang med +900 medlemmer i Rødovre. Den gang kunne kun et fåtal spille indendørs 
om vinteren. 811 har i dag i princippet mulighed for at spille indendørs, om end den nuværende hal 
på tre baner er for lille til så mange. 
 
Dernæst de mange andre tennisspillere i de øvrige klubber landet over, som vores spillere 
individuelt eller som hold møder året rundt. Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt for mange at 
møde andre i konkurrence om points. Godt, at Tennis Øst og Dansk Tennisforbund formår at 
tilbyde os hyppigt brugte løsninger her. 
 
En særlig tak til en meget vigtig hovedsponsor kaldet Rødovre Kommune. Kommunen leverer gode 
baner ude som inde og tager sig af vedligeholdelse og drift af samme. Og nu er et mangeårigt ønske 
om at få renoveret udendørsbanerne ved at blive indfriet. DGI Storkøbenhavn har som strategisk 
partner for Rødovre Kommune givet os mulighed for at medvirke i tre udviklingsprojekter om børn 
med særlige behov, flere kvinder i tennis og nu, hvordan man får et attraktivt klubhusliv fremover?  
 
Endelig en stor tak til de mange leverandører, der bidrager til, at spillet udfolder sig rigtigt godt. Det 
gælder især Coolsport Danmark, Sportscentret på Roskildevej, HP Tennis, Jac Company, Padel 
Company, Foreningsfif v/Jakob Lind Tolborg og diverse cateringvirksomheder, der bidrager til, at 
det gyldne tredje sæt bliver den forsonende faktor, der får dagens vindere og tabere til at gå tilfredse 
hjem efter et slag tennis. Også i 2022 var Rødovre Lokalnyt kommunikationslinjen til 
lokalsamfundet, dog i stigende omfang suppleret med en tilstedeværelse på sociale medier.   
 
En særlig tak til Ølstykke Tennis- og Padelklub for bistand omkring padel & tennis, samt Gentofte 
Tennisklub omkring hybridbaner. DGIs og DTFs konsulentfunktion har sammen med disse to 
klubber bragt os langt i vores overvejelser omkring helårsbaner udendørs og padel på 
foreningsvilkår i Rødovre. 
 
Til allersidst en stor tak til trænerkorpset på 12 trænere og hjælpetrænere, holdledere samt 
udvalgene for klubhus, juniorer, seniorer, motionister, veteraner, holdturnering og information. 
Følgegruppen omkring renovering af udendørsanlægget skal også takkes for en stor indsats, som vi 
stadig nyder godt af. 
 
Sidst, men absolut størst, en stor tak til de øvrige i bestyrelsen, Helle Christensen, Torben Sejer 
Larsen og Elisabeth Jensen. De har alle leveret ufatteligt mange timer af social, administrativ, 
sportslig art, men også som den lim, der binder klubben sammen. 
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MMIF og især træning for alle 
 
I løbet af 2022 fik vi udviklet vores MMIF-koncept *) yderligere. Da tennis er en af de mest 
krævende idrætsgrene teknisk, fysisk og mentalt, drejer det sig om, at der er mulighed for at 
fastholde interessen for idrætten mindst 1-2 år, før man for alvor har bidt sig fast. 
 
Vi har igennem mere end 10 år haft et sådant koncept for børn & unge, der sammen med deres 
forældre sammen med trænerne kan skræddersy den indlæring, som barnet kommer igennem de 
første 2-3 år, indtil et vist stabilt niveau er etableret. Som 10-årig kan man så principielt selv 
sammen med forældrene bestemme, hvor ambitiøst man skal sigte tennismæssigt. 
 

 
Tennisskole for børn med deltagelse af børn, der ikke er medlemmer endnu 

 
De to sidste år har vi bygget en tilsvarende metodik op for de voksne i alderen 18 – 70 år, der 
ønsker at komme i gang med tennis eller at komme i gang igen efter en kortere eller længere pause.     
 
*) MMIF står for Markedsføring, Modtagelse, Indslusning og Fastholdelse. Et koncept, som 
vi selv har udviklet med inspiration i Tennis Sportens Dag, Voksen Introduktion, 
Familietennis og vores træneres opfølgningstilbud på at blive en habil tennisspiller, om du 
begynder som 6-årig, 22-årig, 40-årig eller 60-årig). Om du er mand/kvinde eller dreng/pige 
 
I løbet af 2022 gennemførte vi et udviklingsprojekt med DGI Storkøbenhavn, der satte fokus på 
mulighederne for at få flere kvinder og piger til at spille tennis. Igennem flere år har det været 
sådan, at der stort set er balance imellem antallet af piger og drenge til 14-årsalderen. Dér begynder 
de unge piger at melde fra. Først i midten af 30´erne begynder nogle kvinder at vende tilbage til 
tennis igen. 
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Et resultat af udviklingsarbejdet blev, at vi fik etableret et juniorudvalg, som skal tage sig af sociale 
aktiviteter for børn & unge. Det ser nemlig ud til, at piger lægger mere vægt på den sociale 
dimension af klublivet end drenge. Juniorudvalget har gennemført de første sociale aktiviteter. 
Dette arbejde skal fortsættes og forstærkes, så vi derigennem fastholder de unge teenagepiger 
længere end hidtil. Og så tager drengene ikke skade af den sociale del heller. 
 
Hvad vi ikke havde ventet, var, at vores øgede fokus på udbud af træning for voksne begyndere og 
let øvede især appellerer til kvinder. Og det i en sådan grad, at den ansvarlige træner for området – 
Christian Østergaard – fik udvidet mandatet til at arbejde med dette året rundt. Og her er det 
lykkedes at få lagt en mængde mindre tennisskoler på ledige tidspunkter såvel udendørs som 
indendørs. 85 % af deltagerne i disse forløb er nu kvinder, blot 15 % mænd. Et væsentligt bidrag til, 
at flere kvinder melder sig ind i klubben.   
 
Og det smitter af på medlemstallene. Tabellen herunder viser, at det samlede medlemstal er gået 
224 medlemmer frem fra 2014 til 2022 – et plus på 38 %. Den maskuline del af medlemmerne har 
en vækst på 91 medlemmer – eller 22 %. Men den feminine del udviser en fremgang på hele 133 
medlemmer – eller 78 %! – Tennis i Rødovre er ikke ved at blive alle-mands-eje, men begge-køns-
eje. Men det tager lang tid, når det skal ske frivilligt og ikke ved kvoter, som vi ikke benytter os af. 
  

Tennis i Rødovre 2014-2022 – Medlemsfordeling feminine-maskuline islæt 
År 
 

2014 2016 2018 2020 2022 Vækst 2014-2022 
Antal % 

Kvinder/piger 171 184 201 226 304 +133 78 
Mænd/drenge 416 368 422 489 507 +  91 22 
K:M-ratio 29:71 33:67 32:68 32:68 37:63 +224 38 

 
Trine Bjergbakke ny seniortræner 

 
Et ikke uvigtigt element her er, at Trine Bjergbakke er udnævnt til seniortræner.  



 

1 
 

 
Sportslige højdepunkter 

 
Men man kan ikke for alvor konkurrere uden at møde spillere fra andre klubber. Vores spillere er  
involveret på to niveauer: Dansk Tennisforbunds turneringer og Tennis Østs ditto. Og der kan man 
konkurrere individuelt og med hold.   
 
Holdturneringerne hold af enhver kategori og øget stabilitet 
 
Vi deltog det forløbne år med 18 hold udendørs, 6 under DTF og 12 under Tennis Øst. Indendørs er 
der tale om 5 hold under DTF og 9 under Tennis Øst. Vi spiller med færre hold om vinteren, da der 
ikke er så megen banekapacitet indendørs som udendørs. (se oversigt i tabel på næste side). 
 
Årets største sportslige mål var at spille damedivisionsholdet i 1. division udendørs som indendørs 
og at sikre, at placeringen blev fastholdt. Disse mål er nået, men vi skal fortsætte med at øge 
niveauet for de bedste spillere og få flere op på samme høje niveau. Denne vinter har vi trukket på 
en stærk svensk damespiller til 1. singlen og 1. doublen. 
 
Herredivisionsholdet har spillet på et højt niveau i flere år. Her har vi aftaler med tre tyske spillere, 
der træder til på 1. singlen og 1. doublen, når det er nødvendigt. Men målet er at have vores egne 
spillere her. Og at de tre andre herreholds niveau kommer tættere på 1. holdets. Vi har haft tilgang 
af flere gode herrespillere det sidste års tid, så vi har forbedret os væsentligt. 
 
Under Tennis Øst har vi en bred pallette af motionist-. Golden Age- og veteranhold ude som inde. 
Endeligt opretter vi børnehold, når der er nok spillere på samme niveau til dette. Vi overvejer, 
hvordan vi får flere ungdomshold. 
 
Alt-i-alt er ca. 30 spillere tilknyttet eliteholdene og 100 spillere de øvrige hold. Dermed deltager 1/6 
af klubbens medlemmer på et hold. Ud over de sportslige oplevelser er deltagelse i holdturneringen 
med til at styrke sammenholdet i klubben.   

 
Marcin coacher Olivia og Sofie under double 
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Dansk Tennisforbunds rækker Udendørs 2022  Indendørs 2022-2023 ***) 

1. division herrer Nr. 5 blandt 8 hold Nr. 1 efter 5. runde 
1. division damer *) Nr. 3 blandt 8 hold Nr. 2 efter 5. runde 

Herrer II liga 2 Nr. 1 blandt 6 hold i liga 3-3 Nr. 5 efter 4. runde 
Herrer III liga 3 Nr. 2 blandt 6 hold i liga 3-1 Nr. 2 efter 4. runde 
Herrer IV liga 4 Nr. 2 blandt 5 hold i liga 4 Nr. 4 efter 4. runde 

Tennis Østs rækker Udendørs 2022 Indendørs 2022-2023 
Motionist Kategori 1 Nr. 3 blandt 8 hold Nr.1 blandt 4 hold 
Motionist Kategori 2 Nr. 2 blandt 8 hold Nr. 3 blandt 4 hold 

Motionist Kategori 3 **) Nr. 1 blandt 8 hold Nr. 1 blandt 6 hold 
Golden Age 1 Nr. 2 blandt 8 hold Nr. 4 blandt 6 hold  
Golden Age 2 Nr. 1 blandt 6 hold Nr. 1 blandt 6 hold 

Veteran +60, 3. division Nr. 2 blandt 5 hold Nr. 6 i 1. division blandt 6 hold 
Veteran +50, 2. division  Nr. 4 blandt 5 hold Nr. 6 i 1. division blandt 6 hold 
Veteran +40, 3. division Nr. 3 blandt 5 hold Nr. 1 i 4. division blandt 7 hold 

U12 Drenge A Nr. 5 blandt 6 hold Spiller ikke 
Kønsneutrale U12 B Nr. 4 blandt 7 hold Spiller ikke 
Kønsneutrale U14 B Nr. 5 blandt 6 hold Nr. 5 blandt 6 hold 

*) Et damehold deltog i liga 3 udendørs. Lukket for at have nok reserver til 1. holdet 
**) Var i slutspil ude 
***) Ikke alle færdigspillet ved redaktionens lukning 
 
Individuel turneringsdeltagelse 
 
Øgningen af kvaliteten blandt de bedste spillere medfører, at vi får flere turneringsspillere 
individuelt. Flere af disse får gode erfaringer her og nogle vinder sågar en lokal turnering eller får 
medaljer ved Veteran-DM, SM (Sjællandsmesterskaberne) og DM (Danmarksmesterskaberne). I 
det følgende er blot nævnt de tilfælde, hvor klubbens deltagere har fået mesterskabsmedaljer. 

 

 
David Dark Hansen – Guld i Veteran DM inde 2022 
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Måned Mesterskab Rødovre spiller Bemærkninger 
Marts Veteran-DM Inde Guld/David Dark Hansen +40 Første gang i klubbens historie  
 
 
Juni 

 
SM  
udendørs 
i Dragør 

Guld/Jimmi Vestergaard +50 A Spiller på liga 3 
Guld/Klaus Pedersen & Henriette 
Laursen Mixed B 

Etablerede veteraner, der har 
repræsenteret RTK i mange år 

Guld/Klaus Pedersen & Peter 
Andersson Herredouble B 

 
Også et etableret RTK-par 

Bronze/Jonas Schwarz Senior 
Mester 

Tabte moralske finale til Felipe 
Stevn Mikkelsen fra HVT 

Juni DM i Aalborg Bronze/Sofie Vindberg & Olivia 
Thiemke Damedouble 

Mødte favoritpar fra HIK i 
semifinalen 

 
 
 
 
De-  
cem- 
ber  

 
 
SM indendørs i 
Hillerød, 
Hørsholm og 
andre steder på 
Sjælland 

Guld/Jonas Schwarz  
Herresingle Mester 

Første mesterskab til Jonas. Bror 
Rasmus Schwarz har vundet før 

Sølv/Jonas Schwarz & Michael 
Jørgensen, Herredouble Mester 

Tabte 4:10 i MTB   

Sølv/Mariam Hassouneh U16 
Pige Single 

Meldte fra til finalen på grund af 
knæskade 

Guld/Helene Wenzel & Louise 
Yung Nielsen Damedouble B 

Flot debut for dette nye par 

Guld/Jacob Weiss Simonsen & 
Peter Andersson Herredouble B 

Her stillede Peter op med ny 
makker og det gik også godt. 

Sølv/Henriette Laursen & Klaus 
Pedersen Mixed Double B 

Tabte 2 * 3:6 til Jesper & Karin 
Fynbo efter flot turnering 

 
SM udendørs i Dragør juni 2022 

 

 
                               Jimmie Vestergaard                       Henriette Laursen & Klaus Pedersen  



 

4 
 

DM udendørs i Aalborg juni 2022 
 

 
Sofie Vindberg & Olivia Thiemke    

 
DM indendørs i Hillerød december 2022 

 
Jonas Schwarz 

 
Alt-i-alt deltager ca. 25 spillere i stævner i Danmark. Her har vi valgt blot at bringe 
medaljeresultater fra de officielle mesterskaber, der er i Danmark. Vi er inde i en positiv udvikling 
og håber, at denne trend forstærkes de kommende år. Vi har løbende bragt reportager på 
hjemmesiden og Facebook, hvor der kan findes detaljerede beskrivelser og fotos.      
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Kæmpe indsats for at forbedre baner og rammer 
 
Klubhuset og baner til dagligt  
 
I løbet af vinteren forberedte og gennemførte klubhusudvalget en tiltrængt opfriskning af klubhuset. 
Der blev malet overalt i stueetagen og på 1. sal. Og især det sidste lokale fik en frisk pokalvæg med 
fine tenniscitater, der kan give enhver træt tennisspiller den afgørende inspiration til at vinde den 
sidste bold. Vi fik tilskud fra DIFs og DGIs anlægspulje til at indrette et styrketræningslokale ved 
indgangen i stueetagen. Møblerne i stueetagen blev skiftet ud med nye.  
  

 
Det flotte opholdsrum på 1. sal med tennis-citater på væggen 

 

 
Marcin ved at klargøre rum til styrketræning 
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Dejligt, at frivillige kræfter med et tilskud fra en af puljerne efter Covid-19-nedlukningen kan føre 
til så gode resultater. Klubhusudvalget arbejder videre med yderligere forbedringer i og omkring 
klubhuset. 

 
Kommunen leverer fortsat baneklargøring og service på anlæggene inde og ude året rundt. Det er en 
stor fordel for klubbens drift og med til at billiggøre medlemskabet i tennisklubben.  
 
Renovering og opgradering af banerne udendørs 
 
Dertil har bestyrelsen fortsat arbejdet med at få renoveret banerne udendørs samt at følge 
mulighederne på padelområdet til dørs. 
 
Den 29. november vedtog Kommunalbestyrelsen at renovere udendørsbanerne på flg. måde: 
 
 Alle 9 baner får nyt dræn og bund samt hybrid-belægninger, så der kan anvendes året rundt, 
 Ydermere kommer der lys på alle baner, så der kan spilles igennem i fuldt omfang om 

morgenen og om aftenen, 
 De gamle hegn skiftes ud. Og vi får etableret nyt elektronisk adgangssystem i stedet for det 

gamle manuelle kortsystem, der er på vej ud alle steder, 
 Hermed udvides kapaciteten udendørs, så sæsonen her kan vare 8-12 måneder afhængigt af, 

hvor kuldskær man er og hvor hård den enkelte vinter bliver. Et kvalificeret gæt er, at det kan 
give en medlemstilvækst på 100 medlemmer, men frem for alt får det enkelte medlem meget 
mere ud af medlemskabet udendørs end de første 65 år med udendørsbaner i Rødovre.  

 
Ved årets udgang er vi med i en følgegruppe, der skal sikre, at alle relevante brugerbehov kommer 
med i design af anlægget. Kommunen har indgået aftale med et arkitektfirma, der står for udbud af 
opgaven, indgåelse af kontrakt med leverandører og projektstyring hele vejen igennem. 
 
Anlægget forventes omlagt i perioden oktober 2023-januar 2024, så vi forventer indvielse i det 
tidlige forår 2024. Så om et år kan vi få en udendørs sæson på 8 måneder mod 6 i år. 
 
      

 
Helårsbane medlemmer på besøg i Gentofte februar - Anlægget druknede atter i regn august 2022  
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Padel på foreningsvilkår 
 
Padel er en hastigt voksende idræt i Danmark. Efter sidste års generalforsamling fortsatte 
bestyrelsen arbejdet med at undersøge måder, hvorpå vi kan få adgang til foreningsbaseret padel. 
Padelcentre finansieret af private investorer skyder op over alt, senest indviedes i december en ny 
hal på 12 baner indendørs og 2 udendørs i Brøndby ved Idrættens Hus i 4 kilometers afstand af 
tennisanlægget.   
 
I Rødovre åbner der i år formentligt en 3- eller 5-baners privat padelhal på taget af Rødovre 
Centrum. Rødovre Kommune har det sidste års tid ladet DGI Storkøbenhavn gennemføre en 
grundlæggende analyse af, hvor der fremover kan bygges idrætsanlæg i Rødovre. Rapporten kaldet 
”Visionsoplæg for idrætsudvikling i Rødovre” blev offentliggjort den 7. februar 2023 og er til 
offentlig debat den 30. marts 2023. Vi stillede derfor arbejdet med en permanent etablering i bero, 
indtil rapporten forelå. Klik her for flere detaljer: Præsentation af ”Visionsoplæg for idrætsudvikling i 
Rødovre” | Fritid for dig - Rødovre Kommune (nemtilmeld.dk) 

 
Igennem et par år har vi i samarbejde med virksomheden Padel Company undersøgt mulighederne 
for sammen med dem at få etableret padelbaner på foreningsvilkår i Rødovre. 
(https://www.padelcompany.dk/). En permanent løsning har afventet visionsoplægget nævnt 
ovenfor. Efter gennemførelse af den første World Padel Tour-begivenhed i Danmark var der to åbne 
padelbaner til overs. Padel Company tilbød Rødovre Tennisklub, at vi sammen skulle bede 
Kommunen om at stille en plan stabil flade til rådighed nær tennisbanerne, så vi kunne prøve padel  
på foreningsvilkår  af 1-2 sæsoner. I skrivende stund forhandler vi stadig med Kommunen om en 
sådan løsning.   

 
Udendørs bane til padel på Genforeningspladsen 

 
Som nævnt på flere møder i klubben sker dette arbejde for at finde et godt supplement til vores 
medlemmer og uden at reducere vores ønske om at være en decideret tennisklub, der udmærker sig 
med god tennis for spillere af enhver kategori og i alle aldre.   
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Organisation og administration 
 

Da klubben kom ud af Corona nedlukningen, konstaterede vi hurtigt, at situationen ikke blev som 
før. Vi bemærkede specielt: 
 
 En enorm appetit hos det store flertal på at være med og frem for alt at dygtiggøre sig som 

spiller, uanset baggrund og niveau, 
 At der hos mange var en forventning om et serviceniveau som i et fitnesscenter eller et kursted. 

Mange er ikke umiddelbart indstillet på at være med til at løfte den fælles forening; dvs. at det 
frivillige arbejde for fællesskabet er under pres. 

 
Bestyrelsen har imødegået dette tryk ved i endnu højere grad end tidligere at lægge udførende 
opgaver ud til ansatte. Det betyder, at sportsadministrationsopgaver nu varetages af Marcin 
Gosieniecki, Einar Schwarz og Christian Østergaard. Det betyder også, at kassereropgaven 
varetages af Elisabeth Jensen, vores mangeårige bogholder og medlemssekretær. Endelig er 
revisoropgaven lagt ud til en professionel revisor, Beierholm. Disse omlægninger har taget tid at 
gennemføre, men nu er de på plads. Og giver os en ekstra årlig lønudgift på ca. 100.000 kr.  
 
Bestyrelsen ud over Elisabeth Jensen bliver dermed aflastet, men i forvejen er der kommet nye 
opgaver i form af øget administration i forbindelse med ”hvid vask-kampagnen”, 
lønkompensationsordningen og Kommunens ønske om at vide stadigt mere om os, inden der 
disponeres.    
 
Der er frisk bemanding på tre udvalg, som i daglig tale hedder motionistudvalget, juniorudvalget og 
klubhusudvalget. Alle disse udvalg er besat med forældre i alderen 35-55 år, der har en travl 
hverdag med arbejde, familie og fritid, der skal køre efter en snor rent kalendermæssigt. 
 
Vi har derfor etableret en arbejdsgang, så de får frihed under ansvar inden for så enkle rammer som 
muligt. Efter normale begyndervanskeligheder er dette koncept begyndt at virke stadig bedre. Vi 
skylder at sige, at træning og coaching på elite- og juniorområdet har kørt på denne måde i +10 år. 
 
Det lykkedes Motionistudvalget at få genoplivet klubfesten i september med afviklingen fordelt på 
anlægget til spil, Bistro Viften til middagen og så 3. halvleg i klubhuset. 
 
Dertil skal bemærkes, at det er stærke designpersoner i udvalget, der sætter arrangementstilbudene 
op i på hjemmeside, Facebook og opslagstavlerne på en indbydende måde.     
 
Endelig har de ”nye koste” bevirket, at der udbydes arrangementer, som ville have været utænkelige 
for 5 og 10 år siden.  
 
Hovedformålet er dog som tidligere, at vi skal mødes på tværs af alle små grupperinger i klubben. 
Og alle tilbud skal være åbne for alle for at give adgang til banetider og andre vilkår, der er beregnet 
for alle i klubben.   
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Hovedformålet er dog som tidligere, at vi skal mødes på tværs af alle små grupperinger i klubben. 
Og alle tilbud skal være åbne for alle for at give adgang til banetider og andre vilkår, der er beregnet 
for alle i klubben.   

 
Opslag med et af de mange tilbud til voksne motionsspillere 

 
Nye kommunale initiativer, som vi deltager i 

 
Som nævnt har vi deltagere i to udviklingsprojekter med Rødovre Kommune, der rettede sig mod 
børn med specielle behov og hvordan vi får flere piger/kvinder i klubben. Et tredje projekt er netop 
sat i gang. Nemlig at undersøge, hvilke funktioner i fællesområderne - klubhus, bænke udenfor og 
opholdsarealet i tennishallen – vi forventer noget særligt af, når endnu flere kommer til at bruge 
anlæggene ude som inde de kommende år. Undersøgelsen afvikles sammen med DGI 
Storkøbenhavn med Klubhusudvalget og næstformand Helle Christensen som ankerpersoner. 
 
Dertil har vi medvirket i en kampagnefilm lavet af DGI Storkøbenhavn for Rødovre Kommune, 
hvor en ung tennispige fra klubben er med at slå på stortromme for, at vi fremover undgår rygning 
og snus på tennisanlæggene. Se lidt om kampagnen og den særlige video ved at klikke her:     
Røgfrit idrætsmiljø – Rødovre Tennisklub (roedovretennis.dk). 
 
Vanen tro bragte vi en profilannonce i Rødovre Lokalnyt i december – se herunder  
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Regnskabet for 2022  
  

I 2022 øgedes medlemstallet med 14 medlemmer – lig med 1 ¾ %. En bekræftelse af 

tendensen fra de sidste to år.  

De officielle medlemstal for 2014-2022 – indberettet til det Centrale Forenings Register - er:  

 

Kategori 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022 

Udvikling      

2014-2022 

Antal Procent
Unge – 0-24 år  123 116 126 131 145 141 197   216 213 +90 + 73 % 

Voksne– 25-99 

år 
464 456 426 444 478 472 513 581 598 +134 + 29 % 

I alt 587 572 552 575 623 613 710 797 811 +224 + 38 % 

Antallet af juniorer gik 3 medlemmer tilbage i 2022, medens seniorerne steg med 17 medlemmer     

Analyse af regnskabet for 2022, der viser et mindre underskud på 25.401 kr.   

Driften gav et underskud på 25.401 kr., hvor overskudsmålet på +77.830 kr. Resultatet er 

fremkommet efter store afvigelser på såvel indtægter som udgifter.    

Indtægtsbudgettet holdt ikke – regnskabet viser 58.110 kr. under budget (-3,41 %) 

Indtægterne fra seniorkontingenterne *) lå 4,27 % under budget:      

Senior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Sommer & Indskud 526.340 520.035  - 6.305 - 1,20 % 

Vinter 435.440 400.660 -34.780 -7,99 % 

Samlet 961.780 920.694 -41.085 -4,27 % 

*) Forudbetalinger for sommeren 2023 v/helårsmedlemskab er trukket ud   

Nedgangen er størst indendørs, muligvis fordi den økonomiske krise slår kraftigere igennem sidst 

på året. 

Kontingentindtægterne fra juniorerne lå 10,45 % under budget med et minus på 21.920 kr.   

Junior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Sommer & Indskud 109.100 109.810   + 710  + 0,65 % 

Vinter 110.600   84.900 -25.700  - 23,24 % 

Familierabat -10.000   -6.930 + 3.070 + 30,70 % 

Samlet 209.700 187.780 -21.920  - 10,45 % 

 

Her er der et lille plus om sommeren, men en stor negativ afvigelse for indendørs.   
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Indtægterne fra træning lagde sig på den positive side af budgettet med plus 1,41 %  

Kategori Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Junior 190.000 154.500 -35.500  - 18,68 % 

 Elite 20.000   20.920    + 920   + 4,60 % 

Motionist 170.000 209.920 +39.920 + 23,48 % 

Samlet 380.000 385.340   +5.600  + 1,41 % 

 

Dette tal dækker over en negativ afvigelse i forhold til budget på 35.500 kr. for juniorernes 

vedkommende, som så dækkes ind af den positiv afvigelse på motionistområdet på 39.920 kr. Vores 

sats på motionisttræning ser ud til at give bonus.    

Medlemmerne har i alt betalt 1.494.315 i årets løb, 83.165 kr.  under budget eller et minus på 5,27 %.  

Diverse indtægter nåede 151.555 kr. mod et budget på 126.500 kr. Vigtigste afvigelse var salg af 

Bambusa-sokker, hvor vi lå 25.870 kr. under budgettet. Vi har gået balancen igennem og justeret 

poster, hvor vores risiko har været overvurderet. Dertil har vi indtægtsført 30.000 kr. for deposita 

nøglekort.  

Udgifterne placerede sig lidt over budgettet med store udsving til begge sider  

De samlede udgifter nåede 1.671.271 kr., 45.121 kr. over budget. (+3,58 %) 

Vi valgte at gennemføre den planlagte indsats for i videst mulige omfang at fastholde de sportslige 

og medlemsmæssige mål. Dels fordi vi på den ene side oplevede, at mange nye medlemmer fra 

2021 valgte at stoppe, dels fordi vi oplevede en tilstrømning af nye medlemmer inden for alle 

medlemskategorier. Dertil kommer, at flere udgiftsposter har været udsat for høj inflation, hvor vi 

har undladt at hæve alle vores gebyrer og satser ekstraordinært, som andre foreninger valgte at gøre.   

Vi konstaterer således et forbrug i forhold til budgettet for 2022 som følger: 

 Eliteområdet anvendte 234.029 kr. => 18.429 kr. over budget, 

 Juniorområdet 582.612 kr. => 40.112 kr. over budget, 

 Motionist- og veteranområdet 203.909 kr. => 35.909 kr. over budget, 

 Klubhus og hal 46.270 kr. => 26.270 kr. over budget, 

 Informationsudvalget 83.022 kr. => 6.022 kr. over budget, 

 Administration 210.465 kr. => 19.965 kr. over budget 

 Alt-i-alt brugt 1.360.307 kr. på ovennævnte => 146.707 kr. over budget. 

Vi har tilsvarende ligget under/på budget på flg. områder: 

 

 Fælles tennisdrift 269.387 kr. => 88.913 kr. under budget *) 

 Bestyrelsen 41.577 kr. => 12.673 kr. under budget 

 Alt-i-alt 310.964 kr.; dvs. 101.586 kr. under budgettet. 

*) Kommunen dækkede udgifterne til hallen på 90.000 kr. sommeren igennem  
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Kapitalforhold 

Egenkapitalen er ved årets udgang 342.822 kr. svarende til 2 ½ måneders driftsudgifter. Vi har 

stadig et mål om at få en egenkapital på 800.000 kr., svarende til 6 måneders driftsudgifter.   

Der er foretaget en grundig gennemgang af aktiver og passiver. Og i den forbindelse er saldiene 

opdateret.   

Budgettet for 2023 

Indtægterne forventes at nå 1.782.080 kr. Udgifterne 1.737.750 kr., hvilket giver et overskud på 

44.330 kr. 

I løbet af de sidste tre år er medlemstallene efter CFR-definitionen gået ca. 38 % frem i alt. Ved at 

fastholde den forstærkede service over for alle kategorier regner vi med at kunne holde 

medlemstallet.  

Kontingenter, træningsgebyrer og tilskud til spillerudvikling  
 
Satserne for kontingenter og træningsgebyrer foreslås forhøjet som vist på næste side. Indførelse af 

helårskontingentet for seniorer fortsætter med tegning for flg. perioder: 

 

 24. april 2023 – 30. april 2024 samt 1. oktober 2023 – 30. september 2024. 

  

Tilskudssatserne for spillerudvikling på junior- og eliteområdet er: 

 
Satstype Begivenhed Kommentar 

Grundlicenser DTF  500 kr. for senior 

400 kr. for junior 

Betales af klubben efter indstilling 

af emner til bestyrelsen i april 

Tilskud til 

stævnegebyr ved 

pointstævner og 

sjællandsmesterskaber 

Elite Budgettet fordeles på 6-8 

spillere, der har chancen 

for at vinde respektive 

turneringer 

Inden for budgettet på 10.000 kr. 

(dækker også grundlicenser DTF) 

Junior Inden for budgettet på 15.000 kr. 

(dækker også grundlicenser DTF) 

 

De vigtigste principper for kontingenter og træningsgebyrer er gengivet efterfølgende: 

 

 Fri reservation er en del af kontingenterne indendørs for alle medlemmer, 

 Gæstemedlemskab kan anvendes udendørs af alle, dog ikke kl. 17.00-21.00 på hverdage,  

 Familierabatten dækkes som hidtil 50 % af laveste sats fra det 3. familiemedlem at regne, 

 Gentegning af baner i runde NUL fortsætter.  
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Forslag til kontingenter og træningsgebyrer i budgettet for 2023: 

 

Principper:  

+10 % for kontingenter og træningsgebyrer 

Rundet ned og op til rundt tal i de fleste tilfælde 

 
Konto Type 2022 2023 % Bemærkning 

1001 Senior helsommer 1050 1.150 9,52  

1003 Senior formiddag sommer 370 410 +11,08  

1004 Gæstebesøg udendørs 65 70 +7,70 Online 

1005 Senior passiv 150 150 0  

1006 Indskud seniorer 190 190 0  

1007 Senior fri reservation helårs  2.125 2.330 +10,96  

1008 Senior fri res. Helårs formiddag 950 1.050 +11,05  

1009 Træning elite 1 gang sommer 550 605 +10,00  

1009 Træning elite 2 gange sommer  830 910 +9,64  

1009 Træning elite 1 gang vinter 550 605 +10,00  

1009 Træning elite 2 gange vinter  1.100 1.210 +10,00  

1019 Leje af boldmaskine 65 70 +7,70 Online 

1021 Senior HØJ 1.460 1.600 +9,58 Samme satser 

uanset teg- 

ningsrunde 

1022 Senior LAV 1.180 1.300 +10,17 

1023 Senior formiddag vinter BLOK 605 665 +9,92 

1024 Senior fri reservation heltid vinter 1.075 1.180 +9,76 Online 

1092 Senior fri res. Formiddag vinter 580 640 +10,34 Online 

1101 Junior helsommer 580 640 +10,34  

1105 Junior træn. 1. gang sommer 550 605 +10,00  

1105 Junior træn. 2 gange sommer 830 910 +9,64  

1105 Junior træn. 3 gange sommer  1.100 1.210 +10,00  

1111 Junior vinter 790 870 +10,13  

1115 Junior træn. 1. gang vinter 550 605 +10,00  

1115 Junior træn. 2 gange vinter 1.100 1.210 +10,00  

1115 Junior træn. 3 gange vinter  1.650 1.815 +10,00  

1120 Indskud juniorer 190 190 0  

1129 Børn- og Ungerabat v/træning 50 % af kontingent v/medlem nr. 3,4 osv. 

Træ- 

ner- 

børs 

 

Træningstime 1 klip 360 396 +10,00  

Træningstime 5 klip 1.750 1.925 +10,00  

Træningstime 10 klip 3.360 3.696 +10,00  

 



Budget 2022, Regnskab 2022 og Budget for 2023

Konto‐ Indtægter Budget  Regnskab Budget

numre 2022 2022 2023

Kontingenter og træningsgebyrer seniorer
1001 Senior helsommer 488.250 469.879 529.000
1003 Senior formiddag ude 22.940 23.257 28.700
1004 Gæstebesøg udendørs 5.200 3.770 4.200
1005 Senior passiv 450 150 450
1006 Indskud senior 9.500 22.980 13.300
1008 Træningsgebyrer senior elite 20.000 20.920 25.000
1017 Tennisskoler og Træn og Spil 18.000 52.175 125.000
1018 Trænerbørs 150.000 156.120 100.000
1019 Leje boldmaskine 2.000 1.625 2.000
1021 Seniorer indendørs(blokke,fri reserv 409.440 334.227 370.000
1096 Helårskontingent heltid 42.500 58.112 67.570
1097 Helårskontingent formiddag 9.500 8.320 10.500
1099 Seniorer i alt 1.177.780 1.151.535 1.275.720

Kontingenter og træningsgebyrer børn og unge < 25 år
1101 Junior helsommer 101.500 98.770 105.600
1104 Tennisskoler 30.000 18.200 26.000
1105 Junior træning udendørs 80.000 55.160 65.000
1111 Junior indendørs 110.600 83.320 87.000
1112 Juniorer heltids 0 1.580 0
1115 Junior træning indendørs 80.000 81.140 88.000
1120 Junior indskud 7.600 11.540 9.500
1129 Familierabat (børn‐ og unge fra 2023 ‐10.000 ‐6.930 ‐8.400
1199 Juniorer i alt  399.700 342.780 372.700

1299 Indtægter medlemmer i alt 1.577.480 1.494.315 1.648.420
Heraf fra børn og unge 0‐24 år 399.700 342.780 372.700

Andre indtægter

1301 Kommunale tilskud ungdomsarbejde 56.500 55.812 83.660
1302 Sponsorer/Skolesamarbejde/Team F 20.000 44.388 20.000
1303 Stævner og turneringer 10.000 7.800 10.000
1305 Salg af bolde og ketsjere 10.000 10.705 10.000
1306 Bambusa‐indtægter netto 30.000 4.130 10.000
1307 Sponsorer elitearbejdet 0 0 0
1310 Lønkompensation 0 ‐1.280 0
1320 Ekstraordinært fra nøglebrikker 0 30.000 0
1398 Diverse indtægter i alt 126.500 151.555 133.660
1399 Indtægter i alt 1.703.980 1.645.870 1.782.080

Seniorer

1402 Seniorudvalgsmøder 1.000 802 1.000
1403 Eksterne turneringer/licenser 28.600 9.547 10.000
1404 Træning og coaching 98.000 140.175 140.000
1415 Elitematerialer og ‐udstyr 25.000 18.647 18.500
1425 Spillerhonorering 63.000 64.858 63.000
1499 Seniorer udgifter i alt 215.600 234.029 232.500

Juniorer

1502 Junior udvalgsmøder 1.000 971 1.000
1503 Eksterne turneringer og licenser 10.000 15.625 15.000
1504 Trænerlønninger 400.000 469.881 472.500
1505 Skolesamarbejde og  Team Fred 10.000 0 0
1506 Træner‐ og dommerkurser 7.500 11.200 11.200
1508 Tennisskoler 20.000 1.601 0
1541 Præmieoverrækkelse 4.000 1.254 2.000
1561 Sportsadministration 90.000 82.080 80.000
1579 Junior udgifter i alt 542.500 582.612 581.700

Motionister og veteraner
1602 RTV‐Cup, Tøsecup 1.000 0 2.000
1701 Udvalgsmøder 1.000 37 1.000
1704 5‐kløverturnering 1.000 0 1.000
1705 MMIF‐sportsadministrator 30.000 38.701 40.000
1706 Trænerudgifter motionisttræning 130.000 159.902 175.000
1707 Aktivitetskonto/workshop/Voksen In 5.000 5.269 5.000
1799 Motionister og veteraner udgifter i  168.000 203.909 224.000
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Konto‐ Udgifter Budget Regnskab Budget
numre 2.022 2.022 2.023

Klubhus‐ og haludvalg
1802 Forbrugsstoffer 1.500 5.981 1.500
1804 Arbejdsdage/møder 2.000 1.552 2.000
1807 Anskaffelser klubhus, tennishal, bane 15.000 38.677 15.000
1812 Eget vedligehold 1.500 60 1.500
1899 Udgifter klubhusudvalget i alt 20.000 46.270 20.000

Informationsudvalg

1901 Møder 1.000 0 1.000
1902 Hjemmeside og distributionsmodul 4.000 7.447 4.000
1903 Medlems‐ og reservationssystem 15.000 14.705 15.000
1904 IT‐ og Telekomudgifter 15.000 16.582 15.000
1905 Annoncering 30.000 38.788 30.000
1906 Roll‐Up/Brochurer  2.000 0 2.000
1907 Computer og TV 0 0 0
1908 Udvikling af hjemmeside 10.000 5.500 10.000
1947 Informationsudvalg i alt 77.000 83.022 77.000

Fælles tennisdrift i øvrigt
2101 Nøglekort og nøglebrikker 40.000 44.860 50.000
2102 Kontingent til SLTU/DGI/FIR 95.000 87.680 95.000
2103 Boldforbrug netto 65.000 61.058 78.000
2104 Falck 1.300 1.345 1.300
2105 Gebyr holdturnering og forplejning 55.000 61.750 60.000
2106 Halleje sommer 90.000 0 30.000
2108 Træningsudstyr og ketsjere 10.000 12.694 10.000
2110 Indleveret opgørelse lønkompensati 0 0 0
2111 Tennissportens Dag 2.000 0 1.000
2130 Fælles tennisdrift i alt 358.300 269.387 325.300

Bestyrelsen

2131 Møder 12.000 9.201 12.000
2132 Generalforsamling 7.000 3.049 7.000
2134 Gaver og blomster 5.000 6.224 5.000
2135 Standerhejsning og ‐strygning 1.000 353 1.000
2135 Klubfest 10.000 10.000 10.000
2140 Godtgørelser bestyrelsen 19.250 12.750 19.250
2149 Bestyrelsen i alt 54.250 41.577 54.250

Administration

2151 Kontordrift 5.000 9.076 10.000
2152 Forsikringer 5.500 5.266 5.500
2153 Porto og gebyrer 30.000 33.176 30.000
2154 Medlemssekretær  70.000 115.453 75.000
2179 Bogholderi & betalinger 60.000 20.244 75.000
2190 Ekstern revision 20.000 27.250 27.500
2195 Administration i alt 190.500 210.465 223.000

2198 Samlede udgifter 1.626.150 1.671.271 1.737.750
2199 Årsresultat 77.830 ‐25.401 44.330

Konto‐ Balancen Budget Regnskab Budget
numre 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2023

Aktiver

3913 Foliokonti Jyske Bank 36.972 63.683 36.972
3920 Kontingentkonto Jyske Bank 32.500 44.794 7.500
3923 Vendekonto Mobilepay mv. 0 3.865 0
3925 AL Foreningskonto 50.000 51.676 12.680
3926 Aftaleindskud AL‐Bank 600.000 398.208 600.000
3501 Varelager/til gode 0 13.127 0
3999 Aktiver i alt (note 1) 719.472 575.353 657.152

Passiver

4151 Egenkapital primo 368.223 368.223 342.822
4154 Årets resultat efter hensættelse 77.830 ‐25.401 44.330
4199 Egenkapital ultimo 446.053 342.822 387.152
4741 Forudbetalt kontingent/træning 30.000 22.530 30.000
4761 Kreditorer 40.000 27.250 40.000
4764 Skyldige nøgledeposita 120.000 93.877 100.000
4859 Anden gæld i alt 67.585 88.874 100.000
4900 Gæld i alt 257.585 232.531 270.000
4999 Passiver i alt  703.638 575.353 657.152

Note 1) Installationer og løsøre til 600.000 kr. ved nyanskaffelse, afskrevet og forsikret 
Iflg. bestyrelsens og revisionens opfattelse er årsregskabet retvisende.
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Nøgletal 2008‐2022
Rødovre Tennisklub

Udendørs medlemmer 2008‐2022

Medlem 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Juniorer 69 74 99 82 80 74 72 77 71 75 92 93 111 188 161

Seniorer 505 530 575 525 499 428 459 451 431 454 443 460 472 502 556

Passive 5 13 20 25 16 4 11 4 8 5 6 3 4 0 0

Samlet 579 617 694 632 595 506 542 532 510 534 541 556 587 690 717

Indendørs medlemmer 2008/2009‐2022/2023
Medlemm08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23

Juniorer 51 56 85 71 58 71 69 65 73 75 85 109 99 135 177

Seniorer 113 192 216 276 281 264 252 235 267 300 312 328 338 335 480

Samlet 164 248 301 347 339 335 321 300 340 375 397 437 437 470 657

Fri Reser 0 156 169 175 231 309 300 270 320 349 371 391 437 470 657
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Nøgletal 2008‐2022
Rødovre Tennisklub

Indtægter 2008‐2022 indtægter i 1000 kr.
Kategorie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Seniorer 490 642 729 827 859 834 807 740 765 795 903 908 1002 996 1151

Juniorer 83 87 151 155 167 246 257 210 189 196 243 239 274 369 343

Andre 87 62 105 92 131 141 92 43 100 74 52 82 179 360 152

I alt 660 791 985 1074 1157 1221 1156 993 1054 1065 1198 1229 1455 1725 1646

Udgifter 2008‐2022
Kategorie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Senior el 92 105 114 148 136 103 77 84 160 174 203 148 187 178 234

Juniorer 214 172 271 324 376 372 469 422 389 399 423 524 490 463 583

Veteran & 19 27 75 88 106 132 113 76 82 88 115 86 135 152 204

Klubhus & 11 4 67 50 11 46 37 9 40 13 55 5 11 25 46

IT & Kom 42 51 60 44 70 55 50 59 88 64 69 62 86 86 83

Fælles te 103 98 130 197 149 169 177 184 149 157 168 258 343 595 269

Bestyrels 26 91 28 28 26 23 39 33 34 39 44 64 28 29 42

Administ 202 396 144 189 152 142 136 122 113 97 111 101 129 122 210

Udgifter  709 944 889 1068 1026 1042 1098 1011 1055 1031 1588 1248 1409 1650 1671

Resultat ‐49 ‐153 96 6 131 179 58 ‐15 0 35 ‐390 ‐19 38 76 ‐25

Egenkapi 325 172 268 274 406 585 643 628 628 663 273 254 292 368 343
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