
            
   
 

   

Årets Tennisklub 2021: ØBG Silkeborg Tennis og Padel 

På en mark lige udenfor Silkeborg - nær den lille by Øster Bording - lå der engang en lille 

tennisklub med 3 aktivitetsløse grusbaner og et skimmelsvampsangrebet klubhus. Der havde været 

stilstand de seneste mange år med undtagelse af væksten i skimmelsvampen i klubhuset. For 6 år 

siden skete der så noget nyt; en ny bestyrelse besluttede sig for, at de ville skabe fremtidens tennis- 

og padelklub, og det var hvad, de gjorde. I dag har ØBG Silkeborg stadig de 3 grusbaner, men nu 

også meget mere; et nyt og moderne klubhus, to indendørs tennisbaner, 4 indendørs padelbaner, en 

fuldtidstræner, imponerende medlemsfremgang og meget mere.  

 

Stor medlemsfremgang 

Den 1. januar 2021 lød medlemstallet på 377 aktive medlemmer, hvoraf 98 var juniorer. Svære 

betingelser som følge af Corona pandemien gav dog udfordringer med at fastholde medlemmerne. 

Efter genåbningen kom der imidlertid en eksplosiv udvikling i antal medlemmer. Den 31. december 

2021 lød medlemstallet på 554 aktive medlemmer; en medlemsvækst på næsten 47 % i 2021. Af de 

554 medlemmer er 135 juniorer. Med til medlemsfremgangen hører, at på seniorsiden spiller de 

fleste af medlemmerne padel, mens flertallet på juniorsiden spiller tennis. Sammenligner man det 

nuværende medlemstal med medlemstallet på 106 i 2017, bliver udviklingen ikke mindre 

imponerende; mere end en femdobling af medlemmer siden 2017. Den store medlemsfremgang er 

også blevet anerkendt af DTF, hvor vi både i 2018 og 2019 var på DTF’s liste over årets 

højdespringere.  

 

Nedlukningen 

Et kendetegn for ØBG er vores altid innovative tilgang, og den kom for alvor i til syne under 

nedlukningen. Hvor vi i den første nedlukning pillede væggene ned i padelhallen, for at kunne spille 

padel udendørs, blev nedlukningen i 2021 brugt på at bygge to nye padelbaner samt isolere 

padelhallen. Også vores samarbejde med hhv. Resenbro Tennisklub og Låsby Tennisklub kan 

nævnes af innovative tiltag. I de første par måneder af 2021, blev al træning nemlig rykket til Låsby 

Tennisklub, og ØBG blev en af de eneste jyske tennisklubber med et træningstilbud. De strenge 

restriktioner som skulle overholdes og mangel på banetider betød, at træningen i første omgang kun 

blev tilbudt til en større gruppe juniorer. Hurtigt derefter blev Resenbro Tennisklubs baner også 

taget i brug, og alle tennismedlemmer kunne igen blive tilbudt mindst én ugentlig træning. At alle, 

uanset niveau, kan få tilbudt mindst én ugentlig træning er en central del af klubbens DNA; vi vil 

rumme alt fra den sociale til den seriøse spiller. Det er der også meget, som peger på, at vi lykkes 

med. 

 

Talentudvikling 

I de seneste jyske mesterskaber har ØBG udvist en stærk evne til at udvikle unge tennisspillere med 

imponerende resultater til følge. I de seneste tre år har ØBG vundet Lauritzen-Sonnichsen Prisen 

hele to gange. Til JM ude 2021 vandt ØBG samtlige 3 U10-rækker, og derudover 4 andre rækker på 

juniorsiden. Derudover blev det til sølv i 6 rækker til samme JM. Samme positive tendens gjorde 

sig gældende til JM i skum, hvor halvdelen af rækkerne blev vundet af en ØBG-spiller og endvidere 

var der 5 sølvvindere fra ØBG. Hele 37 deltagere til JM i skum var fra ØBG. Det er over 1/3 af 

deltagerne. Til JM inde blev vi desværre ramt af et meget ærgerligt Covid-19 udbrud i klubben, som 

betød at næsten samtlige (knap 20) spillere måtte trække sig. Alligevel blev to rækker vundet af 

ØBG-spillere. Også nationalt begynder ØBG at røre på sig, da U10-holdet for første gang 

nogensinde i ØBGs historie vandt en medalje til DTF-holdturneringen. 

 



            
   
 

   

Det vidner om en unik indsats fra klubbens side, hvor man har et stærkt set up til 

talentfulde unge med mulighed for træning alle ugens dage udover lørdag. Der udbydes 

også ugentlig fysisk træning. ØBG sender desuden i høj grad spillere ud til turneringer, stævner og 

arrangementer. Især prioriteres holdturneringer højt, da det er en social og sjov måde at komme ud 

og konkurrere på. Derfor har ØBG 20 hold med i JTU’s juniorholdturnering til vinter i samarbejde 

med Silkeborg og Sejs Tennisklub. Der laves endvidere masser af initiativer med både udvikling 

og/eller det sociale i førersædet for de turneringsaktive spillere. Det gælder uofficielle turneringer, 

boldbørn til elitedivisionskampe i Give, weekend camps og meget mere. 

Alle klubbens juniorer er gået eller går igennem Play & Stay-konceptet, hvor de er starter med 

skumbolde. Sidenhen rykkes de op på rød bold, derefter orange bold, så grøn bold og til sidst den 

gule bold. De langsommere bolde i Play & Stay-konceptet introducerer tennis spillet på en 

overskuelig måde, hvor sandsynligheden for at lykkes er meget større. Desuden er boldene effektive 

til at udvikle både tekniske samt taktiske færdigheder, mens der spilles. Juniorspillerne inddeles i 

hold alt efter hvilken bold, der vurderes at være mest hensigtsmæssig og motiverende. 

 

Fastholdelse og rekruttering 

Ved at levere et fremragende produkt skabes naturligvis en masse positiv omtale via mund til mund. 

Det gør, at rigtig mange vælger at starte i klubben sammen med deres ven, bror, søster eller 

lignende. Via flere initiativer opfordres der til at tage nye med; mulighed for pay and play og 

gæstespillere, gratis prøvetræninger samt tag en ven med-konceptet til træning og events. F.eks. var 

der over 150 besøgende, hvoraf mange var nye i klubben, til vores åbning af de to nye padelbaner. 

 

En stor del af vores nye juniorer kommer fra vores mange camps i padel og tennis. Vi afholder især 

camps i ferier og weekender. De afholdes både som opdelte camps samt camps, hvor alle spiller 

både tennis og padel. Især fælles camps har stor succes. Bl.a. kan vores to udsolgte sommerskoler 

nævnes; på sommerskolen i uge 31 blev der sat ny klubrekord med 51 deltagere. Endvidere 

afholdtes vel Jyllands største tennisskole i samarbejde med Sejs og Silkeborg Tennisklub med over 

100 børn. De mange deltagere kommer især fra en stor tilstedeværelse på de sociale medier, hvor 

der jævnligt opdateres. Endvidere investeres mindre beløb i Facebook reklamer (videoer) for at øge 

vores synlighed i lokalområdet. Vores sommerskoler viser hvor effektivt, det kan være. 63,6 % af 

de adspurgte i uge 26 havde hørt om tennisskolen fra Facebook og 45,5% i uge 31. 

 

De mange camps er også med til at skabe en stærk sammenhængskraft i klubben, som gør, at det er 

fedt at være her; også for at ”hænge ud” efter træning/spil. Der sker en masse og med de 

initiativrige frivillige, er der jævnligt events og arrangementer for de nuværende medlemmer. Det 

indebærer alt fra en mindre omgang fælles pizza efter træning arrangeret af et par forældre eller en 

øl efter seniortræning til afholdelse af større events som JM i Skumtennis eller Junior DM i padel. 

Ved JM i Skumtennis var over 20 frivillige hjælpere, hvilket bl.a. gav ca. 3.500 kr. ekstra til 

klubkassen fra vores bod. Det er blot ét af mange eksempler på den veletablerede 

frivillighedskultur. 
 

 

 

 

 

 


