
   
 

   

 

Årets fortjenstnål: Lillian Hansen, Støvring  
 
Ord der kendetegner Lillian: Empatisk, passioneret, grundig, ildsjæl, hjertevarme, ægte 

Lillian har siddet i bestyrelsen i SK i 12 år. Hun har været en ildsjæl for hele klubben og bestyrelsen. 
Lillians hjerte ligger hos de yngste medlemmer i klubben. Hun har i mange år gjort et kæmpe arbejde 
for juniorer i klubben. Lillian startede for mange år siden et projekt hun kalder ”spil og spis” det er 
har vist sig at være et kæmpe aktiv og en kæmpe succes for klubben og vores by. Lillian har altid 
været en fantastisk ambassadør for STK og for tennis generelt. Hun brænder for at vise alle hvor 
fantastiske en sport tennis er. For Lillian gælder det om at være med og have det sjovt. Det smitter 
også af på banen når hun selv spiller. Hun er altid god til at give sin modstander et lille fif med på 
vejen, men samtidigt har hun også vindermentalitet og vil også gerne selv vinde – men ikke for 
enhver pris. 

Os der har arbejdet sammen med Lillian bliver ofte inspireret af hendes humør og begejstring for 
det hun giver sig i lag med. Når Lillian gør noget er det aldrig for halv kraft, men altid 100% 

Lillian har være formand de seneste 6 år og at hun kom i bestyrelsen relativ kort tid efter hun 
begyndte at spille tennis. Desuden spiller hun, på trods af at hun har rigeligt at lave med 
bestyrelsesarbejde, juniorerne - hvor hun helst vil være til stede ved klubhuset under træningen så 
hun og de unge kender hinanden, og forældre kan stille spørgsmål, spil &spis mv, gerne med alle fra 
nybegynderne i klubben til de ældre der har spillet i klubben næsten altid. Og mangler der lige en 
reserve til en holdkamp, så møder hun også op. Hele hendes familie har altid været involveret i 
klubben. 

 

 

 

 

 

 


