
   
 

   

Årets fortjenstnål: Lars Elkjær, Randers  

Lars Elkjær, du har igennem mange år været indbegrebet af Randers Tennisklub. Du er formand 
på 20. år i træk, hvilket er rekord i RTK’s historie – og du har siddet i bestyrelsen siden du var 
18 år (altså i mere end 30 år!!) – nonstop!! Det er i sig selv imponerende. Grunden til, at du ikke 
for længst er blevet træt, skal nok findes i nogle af de fine egenskaber, som du besidder – og 
som jeg kommer ind på lige om lidt. 
 
Og for lige at slå fast med det samme: Hvis man skærer en af dine DNA-strenge over (det skal 
jeg nok lade være med!), så er jeg sikker på, at man vil finde ud af, at de består af bittesmå 
mikroskopiske tennisbolde. 
 
Dernæst vil jeg sige, at Lars er naturligt omdrejningspunkt for alle samarbejdsrelationer 
mellem forbund, union, kommune, sponsorer og andre samarbejdspartnere. Det siger også alt 
om Lars’ samarbejdende tilgang, at det for dig var helt naturligt her tidligere på året at skifte 
arbejdsgiver fra DTF til DGI. Det er den helhedsorienterede tænkning, der præger dig. Det er 
TennisDanmark og klubbernes og medlemmernes bedste, der ligger dig på sinde – ikke 
nødvendigvis om organisationen hedder DGI, JTU, DTF eller noget andet. Derudover er det i høj 
grad foreningstanken og fællesskabet om vores sport, der driver dig.  
 
Og dét eksempel, som er dit, er virkelig værd at følge. Tak for det! For selv om det ikke direkte 
er din ansættelse i organisationen, vi hædrer dig for i dag, så har du jo aldrig været bleg for at 
give den en ekstra skalle – det gør du bare uden at tænke nærmere over det, tror jeg - både i 
jobbet, men i høj grad også som frivillig – til gavn for alle os ledere, udøvere og 
samarbejdspartnere! 
 
Derudover har du altid fingeren på pulsen og været tæt på aktørerne for derigennem at være 
på forkant med udviklingen. Seneste eksempel er etableringen af Randers TK´s padel bane, 
hvortil klubben pt. oplever en kraftig søgning.  
 
Lars, du går heller ikke af vejen for at give en hånd med i køkkenet eller andre praktiske opgaver 
ved arrangementer, ved jeg  
 
Du har også i en længere årrække været turneringsleder for en af de større turneringer i Jylland, 
Gudenå Cup.  
 
Lars, jeg kan vist roligt sige, at du er en meget afholdt leder, der nyder stor og bred respekt. Med 
din naturlige positive udadvendthed er du god til at samle folk omkring dig. Din integrerende 
tilgang gør, at du er dygtig til at finde de enkelte personers stærke sider for at sætte dem i spil 
sammen med de øvrige kræfter i klubben. 
 
Nu vil jeg så – med et af dine egne udtryk – gøre anstalter til at ”svinge leen” og runde af med at 
sige, at det er med stor fornøjelse, at jeg hermed overrækker dig JTU’s fortjenstnål. - Og jeg 
håber det varer mange år endnu, inden du bliver træt. 
 


