
Formand i Aarhus1900 Louise Åstrøm årets leder  
Louise Åstrøm er valgt til årets leder på baggrund af hendes arbejde som bestyrelsesformand i Aarhus1900. 

Hendes primære opgave siden 2015 har været at genrejse Tennisklubben Aarhus1900 efter en turbulent 

periode, hvor Aarhus 1900 såvel økonomisk som sportsligt var kriseramt på randen af konkurs.  

Louise Åstrøm har formået at samle en bestyrelse omkring sig, som bidrager til og bakker op om en vision 

om, at Aarhus1900’ tennisarbejde skal være sportslig ambitiøs på et bæredygtigt grundlag. Konkret betyder 

det en prioritering af et afbalanceret forhold mellem bredde- og motionsarbejde og talent- og elitearbejde 

således at eksempelvis finansielle ressourcer til talent- og elitearbejde afstemmes med klubbens 

økonomiske formående. En prioritering for Aarhus1900 har i den forbindelse været medlemsvækst med 

henblik på udvikling af hele klubben – både bredde samt talent og elite.   

På det personlige plan er Louise Åstrøms karakteriseret ved, at være modig, hårdtarbejdende og 

driftssikker. Det kalder på anerkendelse, når en person går ind i et arbejde, hvor medlemssituationen er et 

drastisk fald på 200 medlemmer fra cirka 600 medlemmer årene før Louise trådte til i 395 i 2015. I dag 

(2017) er Aarhus1900 på vej op igen med 500 medlemmer (se figur nedenfor). Desuden var den 

økonomiske situation tilnærmelsesvis håbløs og personressourcer i form af personale og frivillige havde af 

forskellige grunde søgt andre muligheder. Grundlaget for udvikling skulle derfor bygges op gennem 

etableringen af et nyt fundament. Dette har Louise Aastrøm formået at gøre sammen med sin bestyrelse, 

personale, frivillige og medlemmerne i klubben. Et andet persontræk ved Louise er nemlig, at hun er en 

person som er ”integrerende og samlende”, og desuden er hun ydmyg. Spurgte man Louise om hendes 

bidrag til processen, vil hun til enhver tid give andre æren for de resultater, Aarhus1900 har opnået siden 

2015.  

JTU indstiller på denne baggrund Louise Åstrøm til DTF’s lederpris.   

Figur 1. Medlemsudvikling i Tennisklubben Aarhus1900 for perioden 2010 til 2017 
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