
Formandens beretning 2021 

BESTYRELSEN 

Efter afholdt ordinær generalforsamling d. 07.03.2020 konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand: HC Hartmann-Nielsen 
Næstformand & Kasserer: Jens Sandberg Andersen 
Jørgen Højvang 
John Brander Larsen 
Knud Mikkelsen 
Lotte Haugaard 
Steen Errebo 
Suppleant: Winnie Bitsch 
 
Ved årsskiftet udtrådte Jørgen Højvang af bestyrelsen for i stedet, at tiltræde som Formand for Hjørring 
Tennisklubs fond, i stedet indtrådte Winnie Bitsch i bestyrelsen. 
 
KRISE STEMNING / CORONA 
 
Ikke alene i tennisklubben, men i hele Danmark betød nedlukningen af landet en helt uigennemskuelig 
situation, hvor fremtidsplanlægning pludseligt var en mere eller mindre umulighed. 
 
Den 16. april udsendte vi nyhedsbrev omkring bestyrelsens udfordringer, tanker og en beslutning om, at 
bestyrelsen modsat tidligere i 2020 betalte fuldt kontingent. 
 
Udendørssæsonen blev startet med en yderst utraditionel standerhejsning og spil med handske på ikke 
ketcher førende hånd. En stor tak til alle medlemmer for en produktiv og positiv tilgang til måden, at kunne 
dyrke vores elskede sport. En stor tak skal lyde til baneholdet, musikanter og andre frivillige der gjorde 
åbningen mulig og ikke mindst festlig. 
 
Sommeren og udendørssæsonen blev helt overordnet set en stor positiv oplevelse og en succes for 
klubben. Medlemstilgang og masser af betalende gæstespillere på anlægget gjorde, at vi i bestyrelsen så 
endog yderst optimistisk på klubbens muligheder og økonomi. 
 
I efteråret ramte endnu en nedlukning og denne slog hårdt med bortskaffelse af nærmest hele 
indendørssæsonen. Langt størstedelen af medlemmerne fastholdt deres medlemskab, men vi må se i 
øjnene at en del valgte at sløjfe gennem nedlukningen og vi derfor mistede en del kontingent indtægter. 
 
Dette har påvirket årets regnskab i negativ retning og klubbens investeringer i opstrengningsmaskine, 
tilknytning af marketing/sponsor konsulent, aflyste besøg fra Norge samt aflysning af DanaCup. 
Gennemgangen af årsregnskabet vil uddybe dette yderligere, men vil blot konstatere der ingen grund er til 
panik. 
 
 
 
 
 



NYE TILTAG 
 
Nok om knap så positive og konstruktive ting, der er også sket udvikling gennem det seneste år som både 
nu og på sigt vil betyde bedre muligheder og vilkår for alle medlemmer: 
 
ØRUM MARKETING 
 
Vi har tilknyttet Pernille Ørum som konsulent med arbejdsopgaver bestående af: 

● Medlemshvervning 
● Sponsorhvervning og som 
● Sparringspartner 

 
Dette har gjort, at med start fra udendørssæsonen indfører vi nye kontingent typer, nemlig månedsbetalt 
via automatisk træk på betalingskort. Beslutning om dette er truffet udfra tiltrækningskraften på nye 
medlemmer med en mere ”spiselig” ydelse for at spille tennis. De nuværende kontingent former med 
inde/ude medlemskaber fastholdes, men vi ser gerne at alle får tilmeldt sit betalingskort således, at den 
administrative byrde for kassereren minimeres betydeligt. I vil alle modtage en detaljeret og specifik e-mail 
omkring dette indenfor de kommende uger. 
 
JULETRÆSSALG & JULETRÆSAFHENTNING 
 
Som de fleste sikkert allerede ved har vi indgået partneraftale med Anders Brok og Juletræssalg på 
Østergaard. I al sin enkelthed består aftalen i, at når vi som medlemmer oplyser Hjørring Tennisklub ved 
køb af træ hos Anders modtager klubben 50,- pr. træ. 
 
I juleferien havde vi 2 afhentningsdage, hvor frivillige hentede brugte juletræer rundt omkring i Hjørring By 
– dette blev en forholdsvis god succes, hvor vi udover pengene også nød sammenholdet og den gratis 
motion. Vi gentager projektet i år og hvis du/I har lyst til at hjælpe hører vi meget gerne fra jer! 
 
FREMTIDEN 

Nok om den forgangne tid – lad os se frem. 

NYE TRÆNERE 

Vi har ansat 2 nye, unge og ambitiøse trænere til ungdomsafdelingen. 
Sigurd Nellemann (pr. 01.04.21) og Nicolas Andersen (pr. 01.07.21) 
 
Sigurd (21 år) 
Trænererfaring: 
Skovbakken (2015 – 2021) + sommerskole i Ebeltoft 
Spiller erfaring: 
Skovbakken og har i den netop afsluttede indendørssæson været på klubbens hold i elitedivisionen. 
 
Nicolas (22 år) 
Trænererfaring: 
Lystrup, Skovbakken, Horsens, Vejle og Harlev + sommerskoler 
Spiller erfaring: 
Startede med Tennis som 8 årig (i Frankrig) og flyttede til DK som 14 årig. Top 5 i U18 og har spillet 
internationale ITF turnering som junior (som 18 årig ranked som nummer 19 i Danmark blandt seniorer) 



På hold i Skovbakken der sikrede oprykning til Elitedivisionen. 
 
Gældende for begge er, at de flytter til Aalborg for, at studere og udover trænergerningen også kommer til, 
at repræsentere klubben på 1. holdet i 3. division. 
 
Ansættelserne er en større satsning og bliver gjort udfra ønsket om at styrke og udbygge 
ungdomsafdelingen på både motions og talent niveau. Samtidig en satsning på holdkampsfronten, hvor 
herrerne nu har 2 hold (3. division + liga). 
 
En stor tak skal lyde til Christoffer Stampe og Rasmus Konge for deres ageren som trænere i det forgange 
år, ligesom Lukas Vestergaard, Emma Sønderkær, Malthe Buster og Emma Hartmann-Nielsen som 
hjælpetrænere. 
Ligeledes en stor tak til John Brander Larsen for indsatsen på Voksen introduktion og motionisttræning, der 
er blevet en stor succes i samarbejde med Niels Jacob og undertegnede. 
 
HOLDKAMPE 
 
Der er mulighed for samtlige medlemmer i klubben, at deltage i holdkampssammenhæng idet vores 
medlemskaber i DTF, JTU og DGI, samt tilknytningen til Tennisnetværk Nord giver en bredviftet palette af 
turneringer lokalt og på alle niveauer. Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til, at indikere interesse og 
tage fat i John Brander Larsen som er turneringsansvarlig – det er unikt at komme rundt på de mange 
charmerende anlæg og samtidig skabe netværk blandt andre i de respektive klubber. 
 
PADEL 
 
På generalforsamlingen sidste år var der en del som spurgte ind til etablering af Padel i Hjørring Tennisklub. 
Der er ingen tvivl om, at Padel er ekstrem vigtig som middel til bedre økonomi, flere medlemmer og øget 
tiltrækningskraft som forening. Vi har i det forgange år arbejdet med en Padel styre gruppe som løbende 
har informeret via mail om udviklingen. 
Vi er meget tæt på, at kunne melde et endeligt (positivt) resultat og en spændende fremtid ud. Vi mener at 
projektet er så stort i sig selv, at der vil blive afholdt orienterings møde udelukkende omhandlende Padel 
selvstændigt. 
 
INTRO FORLØB 
I denne sæson vil vi afvikle Introduktionsforløb for alle alderstrin: 

Junior Intro  (0 – 17 år) 
600 kroner 
6 mdr. medlemskab, 2 x ugentlig træning, ny ketcher 
 
Studie Intro (18 – 25 år) 
800 kroner 
3 mdr. medlemskab, 1 x ugentlig træning, ny ketcher 
 
Voksen Intro (18 – 67 år) 
800 kroner 
3 mdr. medlemskab, 1 x ugentlig træning, ny ketcher 
 
Pensionist Intro (+ 67 år) 
800 kroner 



3 mdr. medlemskab, 1 x ugentlig træning, ny ketcher 
KLUB SPONSOR 
Vi har indgået aftale om klubsponsorat med Transocean Sport. 
 
Transocean sport vil levere tøj fra BIDI BADU til 1. holdet, tøj til trænerne, samt bolde, sko, udstyr med 
mere. 
 
VIDEO 
 
Herudover vil alle medlemmer kunne købe alt tennis og padel relateret til fordelagtige priser via webshop – 
ligesom alle tilbydes at købe klubdragten bestående af: 
 
Overdel (jakke/hoodie) 
T- Shirt / Tank top 
Shorts / Skirt 
Pris senior: kun 735 kroner 
Pris junior: kun 567 kroner 
 
TAK 
Slutteligt vil jeg gerne benytte lejligheden til, at takke vores hovedsponsor Sparekassen Vendsyssel for 
deres fortsatte støtte og engagement i klubben – tag endelig fat i dem, hvis I vil høre om jeres muligheder. 
Skulle det som forventet resultere i et skifte af pengeinstitut tjener vi i klubben ekstra penge. 
Også en kæmpe stor tak til vores andre sponsorer, der i 2021 vender stærkt tilbage efter et udfordrende 
2020 fyldt med pandemi. 
En tak til alle frivillige, baneholdet, fonden og ikke mindst alle jer medlemmer som dagligt er eminente 
ambassadører for klubben. 
 
 
 
Hjørring d. 25.03.2021 
 
 
HC Hartmann-Nielsen 
Formand 
Hjørring Tennisklub 


