BERETNING 2019 GENERALFORSAMLING 23 FEBRUAR 2020
Kære alle sammen,
Det er en fornøjelse at kunne holde den første beretning på vegne af bestyrelsen for vores Tennis og padel
klub.
Det med padel er jo ikke gået så meget i gang på banerne endnu, så det vender jeg tilbage til. Men starter
med den mere traditionelle tennisdel !
Året startede med standerhejsning og den traditionelle åbningsturnering den 22 april. Det hele startede
festligt som altid med godt fra Frellsen og en god start på sæsonen.
Bestyrelsen må sige, at det har været endnu et godt år, og foruden året 2019 isoleret, så har der over de
seneste år været en udvikling, der overordnet kan beskrives sådan
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Vi er blevet mange flere medlemmer, ikke mindst på juniorsiden med mere end 350 juniorer, så der
nu flere juniorer end seniorer. Indberettet medlemstal er 703, heraf 357 juniorer.
Vi har masser af aktiviteter for ALLE medlemsgrupper. Fra Hyg Ind for de (lidt) ældre til mikrotennis
for de yngste på 3-5. Klub for alle og åben for samarbejder med andre klubber, og vil at vores
medlemsgrupper hygger sig sammen
Vi har masser af aktiviteter med holdkampe for alle aldre.
Social seniorturnering (Øresund Inhouse) i sommerferien.
Pizzatennis med 1. Holdkampe (lagt i Nivå i 2019).
Masser af sportslig succes med 1. hold i 1. division og mange gode junior- og veteranresultater
Træningslejr for juniorerne, for første gang nogensinde sydpå til Barcelona.
Masser af uformelle og hyggelige aftener som arrangeres af spillere selv.
Danmarks klart bedste klubmesterskaber med 133 deltagere og mere end 70 mennesker på
finaledagen.
En særlig pris modtog vi fra DGI og Dansk Tennisforbund for vores skoletennis.
En kultur, der har udviklet sig over årene, hvor der er et godt klubliv og samarbejde mellem de
forskellige typer medlemmer og medlemsgrupper. Det er vi som bestyrelse virkelig glade for og
lægger meget stor vægt på.
Samtidig med udvikling - er der mange traditioner, som fortsætter. Hyg Ind, Nordturnering og et
fast Damehold, som spiller selv hver lørdag morgen med Dorthea m.fl., som fejrede et uformelt 20
års jubilæum sidste år.
En sund økonomi, der muliggør flere aktiviteter og investering i anlæg m.v.
Til sidst og ikke mindst, vi er nu også en padelklub. Et afgørende punkt i klubbens historie for det
forgangne år.

Det var et lille overblik over årets gang og udvikling i perspektiv.
Det er en fornøjelse til standerhejsning og andre arrangementer at se så mange frivillige. Sidste år var vi
stort set klar kl. 11, da der mødte ekstremt mange op, ikke mindst juniorer og forældre, som gav en hånd
med. En speciel tak til de høje mænd, som igen i år gjorde at formanden slap for læhegnene, der er en alt
for hård opgave for ham. Men i den seriøse afdeling – der er få klubber, om nogen, hvor der er så stor
frivillig opbakning, som hos os. Det skal vi holde fast i, både inden for og på tværs af vores forskellige
medlemsgrupper.

Banerne var i 2019 stadig gode at spille på. Men måske ikke helt så gode som i 2018, hvor de dog var
ekseptionelt gode. Men vi skal selvfølgelig fortsat have gode baner. Desværre har Adam ikke tid til den
daglige pleje længere. Vi ser os derfor efter en forstærkning for 2020, hvilket der er afsat penge til. Men vi
skal tænke os om her. Vi har tidligere betalt dyrt for dårlig service. Det koster både penge og kræfter og er
svært at skille sig af med dårlige løsninger. Vi skal sikre os kvalitet.
En anden ting om baner - og det må alle gerne betragte som en lille opsang. Vi må bede om at alle – hver
gang man spiller – bruger den nødvendige tid på banepleje. Det kan man læse om på de ikke helt billige
skilte, som hænger fast igennem vind og vejr. Men allervigtigst, og det som få gør – FEJ HELT UD TIL
HEGNET NÅR I HAR SPILLET. Juniorer, 1. holdet, deltagere på mandstræningen, Hyg Ind og almindelige
medlemmer. Det vil gøre en kæmpe forskel, hvis 2020 kunne blive året, hvor alle tager ansvar frem for blot
at bede om, at andre skal gøre det. Og det gælder også at undlade at spille på baner, som er for våde.
Så er vi færdige med opsange – for der er bare mest at være glad for i vores klub, fællesskab og mange
frivillige
2019 startede med et rigt klubliv med gode aktiviteter. Vores gode baner var fuldt booket til træning,
holdkampe, Hyg Ind og almindelige banebookninger. Banekapaciteten udnyttes fuldt ud. Kig f.eks. ned en
søndag eftermiddag, og der er booket på alle baner.
Det er der også tit lørdag formiddag, hvor det er fantastisk at se Dorthea og alle hendes venner nu har
spillet fast i 20 år. Imponerende !
Fællesskab er en grundværdi hos os, og her en god anledning til at fremsætte den traditionelle bemærkning i beretningen - Ja, der er afsat alle baner til Hyg Ind folket onsdag aften. Hver onsdag aften! Med den
nuværende bestyrelse forbliver det sådan, så længe vi har deltagere nok, og det har karatker som et åbent
arrangement. Der er nogle enkelte dage, hvor vi er udfordret i eftermiddagstimerne, og må booke alle
baner til træning i enkelte timer. Skolereformen gør det undertiden umuligt at planlægge uden om.
Men vi gør hvad vi kan. Hyg Ind, trænere og holdkaptajner frigiver baner, når de er ledige. Hyg Ind frigiver
f.eks. baner fra kl. 20.30. Man kan naturligvis ikke planlægge hverken vejr eller enkelte udfald i deltagerantal. En vis overbookning på forhånd er nødvendig, da man ikke kan sende et udehold fra Nakskov
hjem, hvis kampen er forsinket f.eks. på grund af regnvejr. Eller på forhånd kan vide, om der helt
undtagelsesvist måtte være stort frafald til Hyg Ind, hvad jeg dog nærmest ikke kan huske at have hørt om.
Vi er og skal være en forening med et fællesskab og deraf følgende aktiviteter. Så længe den nuværende
bestyrelse er der, laver vi ikke om på det. Vi gør alt vi kan for at være fleksible, samtidig med at tager
hensyn til fælles aktiviteter, skolereformen, og at der er 40 mennesker, der ønsker at bruge alle baner
onsdag aften.
Fællesskab tror vi i bestyrelsen også på i samarbejde med både kommune, de andre klubber, skolerne m.fl.
Det kommer jeg tilbage om.
Aktiviteter
Der er et væld af aktiviteter. Jeg vil gå dem en anelse mindre slavist igennem, end jeg måske plejer på GF.
Igen i år holdt vi finalestævne i sjællandsmesterskaberne. Et fantastisk arrangement med toptennis og
bredde-tennis oveni i hinanden. Super mange Frivillige gjorde det igen til en fantastisk weekend, ikke
mindst en række boldbørn og mange voksne, som tog lange vagter i vores cafe. Det har være sjovt, og vi

har tjent lidt penge hvert år, men nu har vi afholdt finaleweekenden i 4 år, og det må være på tide at lade
stafetten gå videre til andre klubber – også selvom Tennis Øst har rost os til skyerne for arrangementet.
Jeg vil som nævnt ikke gå alle arrangementer igennem. Alle her kender vist Hyg Ind onsdag aften, men jeg
vil fremhæve vores sommerturnering Øresund InHouse, som er en super festlig sjov og social lørdagsturnering i sommerferien for alle niveauer. Meget festlig arrangeret af Pia, som lægger super mange
kræfter her ! Det gentager vi selvfølgelig i 2020.
Den allerstørste succes, også ud fra vores værdier om fællesskab og sammenhold, er nok vores klubmesterskaber. Formentlig landets største med 133 deltagere og en fantastisk finaledag, hvor de små u8 -10
spillere fra morgenstunden på minibanerne, mens veteranrækkerne afgøres på nogle af de andre baner.
DET er et godt fælles klubliv. En kæmpe indsats af både trænere og mange frivillige. Vi bliver helt stolte i
bestyrelsen, når vi har en kultur, hvor f.eks. 4 af vores 12-13 årige piger hjælper fra 9 morgen til kl. 18.30
aften med alt fra at tælle point for de små børn, sælge kaffe, hjælpe med salg af klubtøj, feje baner osv.
Sådan er det at være hos os, man bidrager og er glad! De 4 piger nævnes, fordi det var ekseptionelt. Men
mange, mange, både juniorer og seniorer, hjælper til ved disse arrangementer.
På den sportslige side skal det nævnes, at på seniorsiden blev klubmesterskaberne et gennembrud for Line
Jensen på blot 15 år, som vandt i god konkurrence med mange af vores højere rangerede førsteholdsspillere. På herresiden vandt Calle ikke så overraskende, men det forlyder, at Nicolai Raastrup vender hjem
fra Nepal for at udfordre ham. Tillykke til alle vindere, men først og fremmest tak til alle deltagere. I 2020
bliver det en endnu større fest, idet Palle og Thomas bl.a. med en satsning på et nyt IT-system, vil sørge for
at alle altid kan følge med i alle kampe indtil finalerne. Livestreaming m.v. Det bliver godt !
Vi er som led i at hverve og fastholde medlemmer begyndt at have et mindre udslag af klubtøj, som kan
købes af trænerne ved betaling til klubbens MobilePay. Sortimentet indeholder også et særligt start-kit for
nye. Det viser sig, at det er medlemmerne glade for. Og, det er lige det ”sidste”, der kan hjælpe til, at nye
får lyst til at melde sig ind, og i øvrigt får en fællesskabsfølelse, når deres første tennistøj er vores klubtøj.
Særligt børn, der spiller holdkampe, er glade for den mulighed.
Træning og Sommercamps
Et fantastisk trænerteam sørgede for endnu et super år. Fantastisk træning for alle aldersgrupper, og
begejstring, ikke mindst mandag aften, når Calle, Markus og Tobias står for voksentræning. Det bliver godt
nok gået til den.
Derudover var det første gang i klubbens historie, at vi har sendt en række juniorer sydpå til Barcelona på
træningslejr. En fantastisk oplevelse for dem og god træning i varmen.
På trænersiden valgte vores sportschef Kim efter 5½ års utrættelig indsats at sige, at nu ville han gerne
geare lidt ned og holde en pause. Samtidig måtte vi sige farvel til Markus, som skal ind og studere. Dermed
var vi to mand nede ift. at dække træning i alle tre klubber, og vi så os derfor om efter forstærkning i form
af en ny klubchef og/eller træner. I første omgang har vi ansat Farzad, og han er gledet utrolig godt ind i
klubben og de 2 andre klubber. Farzad er jo en gammel kending, og vi er super glade for at have ham
tilbage. Vi vil i øvrigt i et vist omfang se Kim og Markus på banerne til sommer. Markus vist nok kun mandag
aften, men Kim måske lidt mere afhængig af hans ønsker, og også hvad vi får at behov. Han vil også spille
med på + 60 holdet.
Sportslige resultater

Foruden førsteholdenes succes i 1. division, hvor herrerne faktisk var få bolde fra at kunne rykke i
elitedivisionen, har vi haft flere og flere, der har markeret sig.
En række Danmarksmestre og Sjællandsmestre hos Veteranerne, herunder Henrik KC, Sophie Engelsbak,
Ulrikke-Bryde Nielsen, Nils Trier og vores tilbagevendte Birgit Carlsen, som jo altid rydder bordet i de
rækker, hun er med i! På juniorsiden var der også mange med helt fremme i mange rækker. Stine Frei
Madsen vandt endnu en gang Sjællandsmesterskabet i single indendørs i u 14, og Cornelius Wildfang vandt
SM ude med finalesejr over Hampus Ladekarl ved finalestævnet i Nivå-Kokkedal.
For første gang nogensinde havde vi et u12 hold i den allerøverste række (DH rækken), hvor de spillede en
række gode kampe mod de bedste spillere fra KB, HIK m.fl.
Endelig har Jørgen Theisen lige hevet et 70+ Sjællandsmesterskab hjem i januar. Det er lidt snyd at tage
med i beretningen, men vi nævner lige dette 2020-resultat, da han er ny i rækken af ØTere med et
Sjællandsmesterskab på CV’et.
Skoletennis
En meget stor del af fremgangene de senere år skyldes, at vi har et struktureret samarbejde med skolerne.
Alle børn i 0-3 klasse gennemgår et skoletennisforløb, og det er super populært. Skolerne og børnene er
vilde med det, og det har naturligvis givet mange børn og familier lyst til at fortsætte med tennis.
Det har fanget både Dansk Tennis Forbund og DGI’s interesse. Den 17. juni sidste år modtog tennisklubben
og Humlebæk skole en pris overrakt af Tennisforbundets formand, Henrik Thorsøe. Det skete ved et
arrangement på skolen, hvor Dorthe Rytter også holdt en tale. Dorthe og borgmester Thomas Lykke
spillede med mange af børnene i løbet af den festlige dag.
Det er naturligvis en ret stor ære at modtage en sådan pris, og det giver både os og trænere stor motivation
til at fortsætte dette og udbygge i fremtiden.
Faciliteter
Vi ønsker, naturligvis, at vi har rigtig gode faciliteter ude og inde.
Den største succes er selvfølgelig tennishallen og nu de kommende padelbaner.
Men, vi har også de senere år optimeret ude med nyt materiel til banerne, nye hegn, dommerstole osv.
Ligesom vi har gjort meget ud af, at der skal være pænt og særlig mindre ukrudt. Vi har også indkøbt nye
borde og bænke udenfor, der dog ikke er leveret endnu. Vi overvejede en renovering af eksisterende
møbler, men de var simpelthen for gennemrådne.
Man kan vel lidt populært sige, at nu er tiden kommet til igen at kigge på klubhuset m.v. Vi har på
budgettet for 2020 afsat midler til om nødvendigt at købe nye borde og stole i klublokalet.
Vi må have en dialog med kommunen om køkkenet, hvor der har været problemer med rotter. Reelt set
burde køkkenet udskiftes helt eller delvist, og der burde også foretages en gennemgang af stuelokalet (og
baderummene). Ud over en økonomiske udfordring, er dette ikke tiltag, klubben selv kan tage, da det jo er
en fredet ejendom. Men vi sætter stærkest mulige team på sagen, med Sven-Erik i spidsen for dialogen
med kommunen om disse ting.
Faciliteter og klubbørns adgang er der jo fremsat et beslutningspunkt om senere, så jeg tænker at henvise

til dette til sidst.
Det skal jo dog nævnes, at det fortsat er ambitionen, at vi skaber mere kapacitet i form af flere baner
og/eller omlægger bane 5-6 til det såkaldte redplus (grusbane som man kan spille på hele året)
Fællesskab med Fredensborg og Nivå
Meget af ØTs udvikling er jo sket i samarbejde med Nivå-Kokkedal og Fredensborg. Det handler dybest set
om at sætte medlemmerne i en situation, hvor der er flest muligheder. I stedet for at kunne booke 6 baner
udendørs kan man booke på 20. Inde er der meget bedre muligheder for, at mange kan spille ved at man
deles om banetiden. Fælles adgang til aktiviteter giver flere muligheder for at være med, og det samme
gælder holdkampe og kvalitet i træning.
Samarbejdet fungerer på nogle grundprincipper, vi er enige om, herunder at kontingenter harmoniseres, så
man ikke spekulerer i at være medlem af den ene klub frem for den anden, og at der er lige adgang til alle
medlemmer for alle de aktiviteter, der er fælles.
Nivå-Kokkedal har historisk set været lidt mere på ”sidelinjen”, men ønsker nu at træde dybere ind i
samarbejdet. Der er lavet en ny to-årig aftale med dem, om at træning er fælles. Vi er samtidig ved at
planlægge flere fælles begivenheder for dem, som har lyst til at være med, herunder ikke mindst senior
drop in for nye lørdag formiddag og kampspil for de yngste juniorer søndag formiddag. Begge dele på NKTs
dejlige anlæg, og det bliver godt at møde og kende deres medlemmer endnu bedre.
Samarbejdet med Fredensborg fortsætter på langt de fleste punkter. Men de har over de senere år ønsket
en lidt mere selvstændig profil og udtrådte sidste år af interessentskabet. De vil nu ansætte egen træner til
sommer. Det respekterer vi fuldstændigt, og fortsætter med at samarbejde om de øvrige ting til glæde for
medlemmerne i videst muligt omfang. Der er naturligvis nogle detaljer, som lige skal drøftes færdigt over
de kommende uger. Sikkert er det, at den væsentligste forskel er, at træning i udendørs sæsonen ikke
bliver fælles, og der bliver muligvis også ændringer i fælles holdkampe, idet FTK formentlig tilmelder egne
hold. Men det skal vi drøfte færdig.
Både vi og Fredensborgs bestyrelse er indstillet på det bedst mulige samarbejde fremover, og er sikre på, at
vores medlemmer stadig vil have glæde af fællesskaber på mange måder. Hallen er vi naturligvis 100%
fælles om i ØT, som hidtil.
Padel
Ja, på den ene side lidt surrealistisk. PÅ den anden side er det jo lige om lidt.
Padel er en fantastisk hurtigt voksende del af tennissporten. En stor del af grunden er, at det er en social og
meget nem sport at spille. Man kan spille, når man er for skadet til tennis og blive ved meget længere.
Niveauforskelle udlignes mere end i tennis, bl.a. derved at der ikke skal løbes så meget, men også ved at
alle kan få bolden over, uden at skulle have haft et stort antal træningstimer først.
Der er nu omkring 900 baner i Sverige opført inden for de seneste 5-6 år, og i Spanien har det overhalet
tennis. I Danmark var der i 2018, 25 baner, p.t. omkring 100 baner, og det forventes fordoblet eller
tredoblet i 2020.
Det har vi arbejdet for at blive en del af. Og det bliver vi ! Der kommer to baner i Humlebæk i år, og næste
år i Nivå-Kokkedal og Fredensborg og senere en bane mere.

Tidsplanen var oprindelig sådan, at banerne skulle være klar til april. Men der skal undersøges diverse
jordbundsforhold m.v, så åbningen af banerne forventes at blive ca. 1. oktober. Det er jo lidt specielt, da
det er udendørsbaner. Men på den anden side er det helårsbaner, og man kan også sige, at når de ligger
ved HiC, kan der være noget synergi i, at tennisspillere bliver opmærksom på muligheden, når man alligevel
er i HiC.
Det vil være sådan, at man som medlem af tennisklubben, som nu også er padelklub, automatisk også er
padelmedlem og kan booke banerne. Vi har investeret i noget udstyr, man kan bruge hvis man ikke har i
starten. Den nærmere praktik, herunder adgangsforhold, vil vi vende tilbage til hen over sommeren.
Men vi glæder os og vender stærkt tilbage med mere info!
---000--Til allersidst, tak til alle for et godt år – Tak til bestyrelsen for et fantastisk samarbejde, og tak til trænere,
frivillige og alle i andre. Vi ser frem mod endnu et spændende år, både ude, inde og på padelbanerne fra
oktober.
I hører mere fra os til foråret i forbindelse med det årlige postomdelte klubblad, der forventes uddelt i
slutningen af marts. Det uddeles naturligvis af vores frivillige og flittige juniorer, og her kan man læse
(næsten) alt om både sidste sæson og kommende sæson. Skulle der mangle noget i klubbladet, er vi altid
aktive på Facebook, i nyhedsbreve per mail, og man kan se en fuldstændig oversigt over arrangementer på
vores nye hjemmeside, som Steen har lagt mange kræfter i. Den er også flot, og vi synes det er vigtigt, at
man kan se, hvad der foregår i klubben.
Har man i øvrigt spørgsmål, kan man ALTID kontakte os i bestyrelsen. Vi er ikke kun tilgængelige på
generalforsamling og standerhejsning. Vi er altid glade for input og er især glade, hvis nogle skulle have lyst
til at give en hånd med :-)
Vi ser nu meget frem til forårsklargøring og standerhejsning, som i år bliver lørdag den 18. april, og
dermed næste gang vi alle ses på en gang.

Tak for ordet !

