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Dansk Tennis Forbund (DTF) og DGI Tennis ønsker at anerkende den
fremtrædende rolle, som tennisklubber i Gladsaxe spiller i den positive
udvikling af både tennissportens kultur og medlemsudvikling i Danmark
over de seneste seks år.
DTF og DGI Tennis udtrykker udelt opbakning til foreningssamarbejdet
mellem de tre lokale tennisklubber og deres fælles projekt for en indendørs
tennisfacilitet. Det fælles projekt kaldes TiG (Tennis i Gladsaxe) og er et
samarbejde mellem Gladsaxe Tennisklub, Bagsværd Tennisklub og AB
Tennis.
Foreningssamarbejdet TiG, hvor tre lokale og sportsligt konkurrerende
klubber går sammen om at skabe en fælles merværdi omkring sporten i
lokalsamfundet, er til inspiration for dansk tennis og idræt generelt.
Herudover har man i Gladsaxe foregangs-klubber, når det kommer til
udvikling af aktivitetsformer på tennisbanen for nye målgrupper, såsom
familietennis, fitness tennis, mobilt skoletennis og rekruttering af voksne
nybegyndere. Hertil kommer arbejdet med at rekruttere medlemmer fra hele
lokalområdet.
TiG-klubberne har haft en medlemstilvækst på mere end 22 pct. i aktive
udøvere (baseret på tal fra medlemstal.dk). Det ser vi i høj grad som et
resultat af et målrettet arbejde i foreningerne med at styrke den frivillige
indsats og det sunde fællesskab som grundlag for sportslig og personlig
udvikling.
Klubbernes trænere er herudover en ressource som undervisere på DTF’s og
DGI’s træneruddannelse og ved Nationalt Tennisseminar i februar 2022 holdt
en TiG-klub oplæg om rekruttering og udvikling af trænere og frivillige unge
ledere. Derudover er nationale anerkendelser og nomineringer løbende
tilfaldet TiG-klubber, bl.a. Årets Trænerteam i hele DGI (2017) og Årets Ildsjæl i
dansk tennis 2020.
Fra DTF’s og DGI’s sportslige synspunkt er der en indlysende
uoverensstemmelse mellem fraværet af indendørs tennisfaciliteter i
Gladsaxe Kommune og tennisklubbernes store bidrag til tennissporten,
foreningslivet og lokalsamfundet. Gladsaxe Kommune er den ene af blot to
kommuner i landet helt uden reelle indendørs tennisfaciliteter. Manglen på

