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Skema 1. Værdianalyse Rødovre Tennisklub
Internt notat – foreløbigt og ikke bindende i forhold til generalforsamling
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På hvilke områder leverer foreningen værdi for borgerne i Rødovre?
623 medlemmer jævnt fordelt på alle aldersgrupper har et fristed fysisk, mentalt og
socialt i dejlige naturomgivelser i Espelunden i sommerhalvåret og i en moderne hal
indendørs i vinterhalvåret.
For 20-25 år siden lå medlemstallet ca. 40 % højere, da tennissporten på dette
tidspunkt trak ca. 120.000 medlemmer årligt i Danmark mod det halve i dag.
Nogle tennisklubber har fået halveret deres medlemstal i samme periode, så i
Tennisklubben er vi taknemmelige for, at vi ligger på 70 % af toppunktet fra
begyndelsen af 90ére.
Den nye hal fra 2009 er en vigtig del af dette, dels for den stoppede flugten af
medlemmer til klubber andre steder i Hovedstadsregionen med haller, men også
fordi medlemmerne i stigende grad ser tennis som en helårssport frem for en
sommerfornøjelse. Befolkningsudviklingen i Rødovre viser en stigning på ca. 20 %
og sandsynligvis endnu flere, der kunne se tennisanlæggene i Espelunden som et
virkeligt fristed om sommeren og et fleksibelt spillested om vinteren i tidsrummet kl.
6-24 alle ugens 7 dage. Alle medlemmer har fri reservationsret og kan derfor
tilrettelægge deres spil som de vil sammen med 1 anden spiller (single) eller 3 ved
double.
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På hvilke områder kan foreningen udvikle sig de kommende 5 år:
Det er de sidste 6-8 lykkedes at få genetableret en junior- og eliteafdeling, der tegner
sig for ca. 150 medlemmer – af de 623 – året igennem.
Udviklingen er finansieret af en stærk motionistgruppe på ca. 450 medlemmer, der
igennem 1/3 af deres kontingent finansierer en stor del af ungdoms- og elitearbejdet.
Kapaciteten inde som ude er udnyttet. En videre udvikling forudsætter flere og bedre
anlæg for, at udviklingen på junior- og eliteområdet kan fortsætte.
Det er nemlig muligt for klubben at realisere følgende mål:
1. At få en fuld fødekæde af unge tennisspillere fra 4-18 år,
a. Her skulle vi gerne blive 200 medlemmer i stedet for ca. 100 i dag
2. At få en placering blandt de førende tennisklubber i Danmark elitemæssigt,
a. Fra 25 til 60 medlemmer på højt plan
b. Herunder især flere ungseniorer i alderen 18-24 år,
3. At forsætte som breddeklub for alle aldersgrupper fra 6-86 år, hvor
a. Vi går fra 550 medlemmer udendørs => 850 medlemmer *)
b. Fra 375 medlemmer indendørs => 550 medlemmer *)
4. CFR-tal officielt:
a. 623 i 2018 =>1.000 i 2025, to år efter anlægsprojektets gennemførelse
b. Klubben vil da være blandt de 10 største i landet med et junior- og
elitemiljø som de allerbedste og en velfungerende motionistafdeling, ca. 25
% større end i dag.
*) Vi skal formentligt til at operere med helårsmedlemmer, når anlægsprojekterne er
gennemført
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Hvordan kan et kommunalt bidrag lette foreningens værdiskabelse?
 I 2018 afleveredes et visionsoplæg til ny supplerende hal med to tennisbaner
og 2-3 padelbaner som 1. sal på et nyt haloplæg,
 Rødovre Kommune har siden 2005 haft renovering af udendørsanlægget på
sin anlægsplan, men byggeriet er foreløbigt udsat til 2023,
Vi har flg. skitse som løsning i mellemtiden:
 Udendørsbanerne sættes snarest i stand som forudsat af Rødovre Kommune,
 Der tilføres yderligere følgende elementer:
o Redplus-belægning på banerne 6-7 og 8-9, så der spilles på disse 10
måneder af året mod 5-6 måneder p.t.
o Boble- eller teltdugsoverdækning etableres på banerne 8-9, så der kan
spilles helårs her,
o To padelbaner ved indgangen til udendørsanlægget, så der her kan spilles
10 måneder om året. For medlemmer og Wannasport-deltagere,
o Faciliteter til 100 udendørs og 50 indendørs tilskuere,
o Afsætterkøkkener i klubhus og tennishal indrettes, så der kan leveres
vådt og tørt i større skala end i dag. Dvs. for at håndtere flere play- &
stay-brugere og i forbindelse med stævner og holdkampe.
 I bestyrelsen indhenter vi samarbejde med idrætssekretariatet materiale til
forprojektering af ovennævnte hos førende leverandører og klubber, der
allerede har taget sådanne nye løsninger i brug,
 Der er en mængde projekter realiseret eller på vej flere steder i landet samt
Sverige, der viser, hvordan fremtidens tennisanlæg ser ud, hvis de skal kunne
konkurrere om borgernes opmærksomhed.
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