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Den seneste tid har i den grad 
været præget af COVID19. I be-
styrelsen håber vi alle medlemmer 
klarer sig godt gennem krisen, 
og at vi snart får mulighed for 
at mødes og spille på anlægget 
udendørs.

Foreløbig håber vi stadig på en 
tidlig standerhejsning: 

LØRDAG DEN 18. APRIL KL. 12 
ved banerne på Bjerre Strand 
(forårsklargøring kl. 10) 

Vi ved godt, at det er i stor risiko 
for at måtte aflyses. Vi vil i så fald 
hurtigst muligt melde ud med en 
ny dato ! 

I givet fald vil vi vurdere mulighed 
for at åbne helt eller delvis for 
udendørs spil under hensyntagen 
til de til enhver tid værende ret-
ningslinjer og påbud, som måtte 
indføres.

Og selv med en mulig forsinkelse 
vil vi holde en festlig stander-
hejsning med et glas ”næsten 
champagne” samt landets absolut 
bedste flødeboller fra Frellsen til 
alle. Bagefter holder vi åbningstur-
nering, hvor juniorer og seniorer 
spiller på kryds og tværs. Trænere 
og bestyrelse er der, vi har gode 
klubtilbud på tøj m.v. og holder 
åbent hus for nye. Med andre ord: 
vi holder en standerhejsning, hvor 
alt er som det plejer at være – og 
som det skal være.

Men alligevel vil alt i 2020 ikke 
være helt som det plejer. Først og 
fremmest er vi nu blevet en Tennis 
og Padelklub. Til oktober åbner 
vi to nye padeltennisbaner ved 
siden af tennishallen i HiC. Padel-
tennis er en ny og voksende del 
af tennissporten, som vi i Øresund 
Tennis i mange år har ønsket at 
integrere i klubberne. 

FORMANDENS 
KLUMME

Det er nu lykkedes, og vi glæder 
os utroligt til at komme i gang 
med at spille padeltennis, som 
man fra 2021 også vil kunne spille 
i både Nivå-Kokkedal og Fredens-
borg Tennisklubber.

På et andet punkt er der også for-
andringer. Vi udvider og intensi-
verer samarbejdet med Nivå-Kok-
kedal Tennisklub i Øresund Tennis 
regi. Samtidig fortsætter det gode 
samarbejde med Fredensborg, 
som dog fra sommersæsonen i 
år have vil have egne trænere. 
Men vi fortsætter samarbejdet 
om fælles brug af baner og hallen 
som hidtil. 

På trænerfronten er der også 
nye ansigter. En stor tak til vores 
sportschef Kim for utrættelig 
indsats gennem 5 ½ år, og Markus 
som var ansat på fuld tid i 2 år 
og skabte stor begejstring. I er 
savnede, men heldigvis vil Markus 
stadig træne seniorer mandag 
aften og Kim spille på vores + 60 
hold. Vi er glade for fortsat at have 
jer i klubben! Samtidig er Farzad 
kommet ”tilbage” som fuldtids-
træner og gledet fantastisk ind i 
klubben og trænerteamet.

Alt dette og meget mere kan I 
læse om inde i bladet. Og I er 
altid velkomne til at kontakte un-
dertegnede, den øvrige bestyrelse 
eller trænerne med gode input og 
spørgsmål.

Vel mødt til endnu en 
spændende sæson!

LARS DAHL GULMANN
Formand 

formand@oresundtennis.dk

Følg med – 
www.facebook.com\oresundtennis

ANNONCE - WEBSHOP
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ØRESUND TENNIS 
-  S E T  F R A  T R Æ N E R S I D E

Carl Bergman, Carsten Krag-
hede og Farzad Sadeghi for-
tæller, om hvordan livet er som 
træner i ØT og deres tanker for 
fremtiden. Det tegner godt!

2019 har været endnu et godt år 
for både Øresund Tennis og os 
som trænere. Det har også været 
et omskiftningens år, idet vi har 
sagt farvel til sportschef gennem 
5 år Kim Horneman samt Markus 
Gulmann, som har været træner 
de sidste to år. Både vi og Øre-
sund Tennis skylder dem begge 
en kæmpe tak for deres store 
indsats og engagement.

Til gengæld er Farzad jo tiltrådt 
1. oktober, og det har været en 
fornøjelse fra dag 1. Farzad træner 
i vinter minitennis i Fredensborg 
om fredagen og indgår med de 
øvrige trænere i HIC de øvrige 
dage. Vi har i vinter sat et miniten-
nisprojekt i gang i Nivå-Kokkedal 
med Carsten som ansvarlig træ-
ner, og det forventer vi os meget 
af i fremtiden. Her er et kæmpe 
potentiale.

sjov. Vi vil samtidig arbejde med, at tennis 
er en sund konkurrencesport, hvor hold-
turnering – fuldstændig som i fodbold og 
håndbold - er en naturlig del af træningen 
og sporten. Vi vil derfor lære juniorerne i en 
tidlig alder at tælle og komme ud at spil-
le holdkampe. Mange tror man skal være 
frygtelig dygtig for at spille kampe. Men det 
er en misforståelse, da der er holdkampe 
på alle niveauer. Det er rigtig sjovt og giver 
endnu mere sammenhold blandt børnene. 
Samtidig vil vi lave interne stævner og fort-
sætte med søndagstennis minikampspil (og 
på orange bane) både i Nivå-Kokkedal og 
Humlebæk.

Og så vil vi i 2020 arbejde med, at trænings-
kulturen bliver endnu bedre. Vi har i teamet 
besluttet 5 grundværdier: respekt, ansvar-
lighed, at man er flittig, bidrager til fælles-
skabet og træner med kvalitet. Når disse 
værdier efterleves kommer vi nemlig tilbage 
til vores overordnede ideal; træningen er 
sjov og man lærer noget og bliver bedre. 
Det gælder både bredde og elite.

Vi glæder os til at se jer alle på banerne 
igen!

CALLE, CARSTEN OG FARZAD

Som trænerteam har vi et fanta-
stisk samarbejde, hvor vi sup-
plerer hinanden godt og virkelig 
trives i hinandens selskab. OG 
vi er virkelig glade for den store 
opbakning, vi møder fra både 
spillere, forældre og ikke mindst 
voksenmotionisterne, hvor der 
virkelig bliver gået til den mandag 
aften indendørs og flere aftener i 
sommersæsonen.

Og netop denne opbakning og 
den gode stemning er det, som 
vi synes, gør Øresund Tennis 
til noget specielt. Her er ingen 
finere end andre. Det er en særlig 
klubkultur, hvor 1. holdspillerne 
som det naturligste i verden spiller 
med børnene, når de har tid. Og 
de større børn og bedste turne-
ringsspillere spiller altid gerne en 
time ekstra med yngre børn uan-
set niveau. Den kultur er unik, og 
den skal vi bevare som fundament 
for alt vi laver.

Det skal vi samtidig med, at vi 
også har ønsker om fortsat sports-
lig fremgang for vores bedste 

spillere. Vi tror på, at vi kan udvikle 
en klubkultur, hvor det er naturligt 
at gøre sit bedste, men det kan al-
drig blive på bekostning af andre 
eller fællesskabet.

Årets klubturnering er vel det 
bedste eksempel på det. Der var 
mere end 130 deltagere, og alle 
de bedste var med og utrolig 
mange både motionister og børn, 
som ikke alle var lige erfarne eller 
øvede. Det er en fælles tennisfest, 
og for os var finaledagen den nok 
bedste dag på anlægget i 2019. 
Og i den forbindelse en stor tak 
til Jørgen Holm og Lars Gulmann, 
som for år tilbage insisterede 
på, at man naturligvis skal spille 
finaler på finaledagen. Vi har en 
klubturnering, som ingen klubber 
i Danmark kan måle sig med. Og 
vi ved det, for vi har været i mange 
klubber.

Vores ønske for fremtiden er, at 
denne kultur og sammenholdet 
fortsætter, og det vil vi arbejde for 
hver eneste dag. Det er et motto i 
Øresund, at træningen skal være 
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TILMELDING 
TIL JUNIORTRÆNING 2020 
Tilmeldingen til træning er nu åben. Vi har rigtig 
mange børn på træningen i alle aldre. Og kvali-
tetstrænere på alle hold! 

Man kan faktisk starte til tennis, allerede når man 
er 3 år. Vi har nogle fantastiske mikrotennishold 
med masser af liv og engagement og god stem-
ning også blandt forældre, som kigger på side-
linjen på de gode sommerdage. 

Der er træning for juniorerne (i alle aldre) man-
dag – fredag i Humlebæk og tirsdage og torsdage 
i Nivå-Kokkedal. Alle hold sammensættes ud fra 
alder og niveau, så alle sikres en god oplevelse til 
træning. Der vil også være forskellige initiativer, 
hvor børnene på træningen kan spille i weekender-
ne. Nogle er allerede planlagt og kan ses andet-

steds her i bladet - andre melder vi løbende ud 
om. Arrangementer kan f.eks. være forældre/børn 
tennis, kampspilsdage, Pizzatennis og meget andet. 
Og der er selvfølgelig også en række sociale arran-
gementer i løbet af sommeren. Det planlægger vi 
undervejs, så følg med på hjemmeside og FB.

Træningen starter mandag den 27. april. Vi regner 
med 175 børn på træningen og satser naturligvis 
på at have plads til alle. Og vi garanterer plads til 
alle, som har meldt sig senest 15. april.

Vi har rigtig mange børn på træningen, jo 
hurtigere man tilmelder sig, jo større 
chance for at man kommer på lige 
præcis det hold som passer 
allerbedst.

TILMELDING 
TIL SENIORTRÆNING 2020

Tilmelding sker i halbooking under bjælken 
Øresund Tennis. Der er et beskedfelt ved til-
meldingen, og her er det vigtigt at angive tider, 
man IKKE kan træne. 

Husk, at man skal være medlem og have betalt 
kontingent for at kunne tilmelde sig træning.

Alle hold er nærmere beskrevet på 
www.oresundtennis.dk under fanebladet træning.

1 time 2 timer 3 timer

kr. 800,00 kr. 1.225,- kr. 1.650,-

Juniortræning 10-18 år :

Mikrotennis, 3-5 år : 1 gang (45 min.) kr. 250,- 
Minitennis, 6-10 år : 1 time  kr. 750,-
   2 timer   kr. 875,-
   3 timer   kr. 1.100,-

PRAKTIK OG PRISER

Masser af kvalitetstræning i højt humør – både aften og 
formiddag. Tilmelding via halbooking.

Vi har de sidste år haft rigtig mange på seniortræning. Vi har 
både hold for helt nye, let øvede og meget øvede. Trænin-
gen foregår i 2020 mandag aften i Humlebæk (48 pladser), 
og torsdag aften i  Nivå-Kokkedal (24 pladser). Det er Calle, 
Markus og Tobias, som er trænere i Humlebæk og Farzad og 
en mere i Nivå.

Og der vil være formiddagstræning igen hver fredag formid-
dag for de heldige, som har mulighed for det med Carsten 
som træner. Dette foregår i Humlebæk. Man kan naturligvis 
tilmelde sig træning både i Humlebæk og/eller Nivå-Kokke-
dal alt efter, hvad der passer i kalenderen.

Vi har som regel udsolgt meget tidligt særlig på aftenholde-
ne. Vi vil derfor om muligt udvide deltagerantallet og/eller 
lave supplerende træningstilbud i løbet af sæsonen for de 
mange interesserede seniorer ! F.eks. en seniorcamp.

Får du ikke plads på den faste træning - så laver vi særlige FB 
grupper til de udsolgte hold, hvor deltagere bedes melde 
afbud, hvis de ikke kan komme - så kan reserver her se om, 
der skulle være afbud, så man kan købe en plads ad hoc.

Og der er naturligvis stadig træning for 1. holdene (efter 
invitation fra trænere) tirsdag aften i Humlebæk.

Følg med på hjemmeside, FB og aktivitetskalenderen.

Tennis er meget 
mere end træning

Alle kan spille 
holdkampe uanset niveau. 

Og det er gratis, 
når man er medlem i ØT. 

Er du ikke allerede udtaget 
til holdkampe: 
Skriv til Carsten

@oresundtennis.dk

FØLG MED
WWW.FACEBOOK.COM/ORESUNDTENNIS
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Der sker en masse i Øresund Tennis. Og det kræver en 
stor indsats fra trænere og mange frivillige. Derfor er vi 
utroligt glade for, at der med virkning fra 1. januar 2020 
er nedsat et nyt juniorudvalg i Øresund Tennis.

Rikke Lyby Larsen, Carina Brodin og Gorm Bang Madsen 
vil fremover stå for en masse gode arrangementer for 
vores juniorer og samarbejde med trænerne om camps 
og meget andet.

Rikke, Carina og Gorms børn spiller alle tennis og er 
vilde med det. De spiller på vores u8, u10 og u12 hold 
og bruger med forældrenes ord ”en krig af tid på det”. 
Motivationen for at gå ind i juniorudvalget er at skabe 
nogle gode rammer for alle juniorerne, ikke mindst de 
mindste, så de oplever der er et godt klubliv, fortæller 
Rikke, som selv er vokset op med foreningsidrætten og 
har brugt rigtig mange timer i en håndboldhal som barn. 

Gorm supplerer med, at juniorudvalget vil være med til 
at bakke op om ØT-visionen om fælleskab (vores klub 
frem for min klub) og en udviklingskultur drevet af passi-
onen for at spille tennis (og ikke blot ”gå” til tennis).

En af de ting, juniorudvalget derfor særlig gerne vil støt-
te op om er, at juniorer og seniorer ikke er adskilte grup-
per, men at der er godt klubliv, hvor man kender hinan-
den. Derfor planlægges bl.a. aktiviteter som pizzatennis 
m.v. i tæt tilknytning til nogle af 1. holdenes kampe, så 
juniorer kan støtte op om dem.

I kan se flere af arrangementer på side 31, og flere kom-
mer sikkert til, så følg med på Facebook.

Mange arrangementer kræver mange hænder! Det er 
derfor muligt, at juniorforældre og andre vil få en hen-
vendelse fra det nye juniorudvalg, og vi opfordrer alle til 
at tage godt imod dem, så vi kan fortsætte med at være 
Danmarks bedste tennisklub.

Og er der nogle, som har gode ideer, så tøv ikke med at 
kontakte Rikke på tlf. 4140 4884.

NYT 
JUNIORUDVALG

HJÆLP 
OS MED AT SKAFFE HOLD-

SPONSORATER M.V.
Nem mulighed for at tjene penge 
til dit hold eller klubben
Toiletpapir, tennis OG penge på en gang… Det 
lyder lidt som en joke og/eller for godt til at være 
sandt. Men det er det faktisk ikke. Det er derimod 
en fantastisk mulighed for, at dit hold kan få et 
holdsponsorat. 

Øresund Tennis har nemlig indgået et samarbejde 
med et lokalt firma, SupportUs, som tilbyder et 
koncept, der giver mulighed for at tjene penge til 
holdtøj m.v. på en hurtig og nem måde. Det foregår 
helt enkelt ved, at spillerne sælger toiletpapir og 

køkkenruller – og da det er noget alle mennesker har behov for, er det faktisk ikke 
spor svært. 

Konceptet kan bruges til mange ting, men er særlig velegnet til 
at skaffe tøjsponsorater til dit hold
Det fandt et U14 pigehold fra HIK hurtigt ud af, efter at de på ganske få dage havde 
tjent omkring 20.000 kr. blot ved at sælge til familie, venner og bekendte. Og her i 
Humlebæk tjente Humlebæk Boldklubs U12 drenge på et par uger 12.000 kr.

Regnestykket ser således ud
En sæk toiletpapir med 56 ruller koster 400 kr., klubbens fortjeneste er 200 kr. 
En sæk med 28 stk. køkkenruller koster 350 kr., klubbens fortjeneste er 170 kr.
Et hold består typisk af 6-8 spillere, dvs. hvis hver spiller sælger 5-6 sække 
hver har holdet tjent mellem 5.000-10.000. Det vil normalt kunne dække et tøj-
sponsorat for holdet, så spillerne kan stille op i Øresund Tennis klubtøj!

Det er meningen, at det er spillerne selv, der skal sælge, men det er klart, at der for 
de yngre hold skal være en holdkaptajn eller en anden forældrer, der står for det 
praktiske. 

Det er naturligvis også muligt at tjene penge til andet end holdrelaterede formål. Til 
standerhejsningen lørdag d. 18 april tager vi hul på samarbejdet og sælger derfor 
både toiletpapir og køkkenruller. Pengene tjent ved standerhejs-
ning skal gå til indkøb af diverse Padel-udstyr, så alt er klart til 
indvielse af banerne i efteråret. 

Hvis du har lyst til at læse eller høre mere om konceptet, kan 
du orientere dig på www.supportus.dk

Vil du deltage aktivt som holdkaptajn eller på anden måde 
hjælpe bliver vi superglade : Tag kontakt til Dorthe Rytter på mail: 
dortherytterf@gmail.com eller mobil: 2670 7794.
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MANDAG DEN 17. JUNI 2019 MØDTE FOR-
MANDEN FOR DANSK TENNIS FORBUND, 
HENRIK THORSØE OP PÅ HUMLEBÆK 
SKOLE FOR AT OVERRÆKKE EN PRIS TIL 
SKOLEN OG ØRESUND TENNIS. PRISEN ER 
UDDELT AF DANSK TENNIS FORBUND OG DGI 
I FÆLLESSKAB. BEGRUNDELSEN FOR PRISEN 
ER VORES SAMARBEJDE OM SKOLETENNIS. 

I overværelse af bl.a. borgmester Thomas Lykke, 
skoleleder Hans Frøslev og Dorthe Rytter fra 
tennisklubbens bestyrelse, sagde Henrik Thorsøe 
ved overrækkelsen af prisen bl.a., at det er et 
fantastisk og visionært samararbejde tennisklub-
ben og skolen i fællesskab har lagt i at få børn 
og unge til at bevæge sig i skoletiden. Thorsøe 
sagde, at såvel tennisforbundet som DGI er 
meget imponerede over den store og kvalifice-
rede indsats, der lægges i dette. Forbundet og 
DGI tror og håber, at mange børn på den måde 
vil få fortsat interesse for sporten og dyrke den i 
mange år.

Baggrunden for prisen er et helt specielt forløb, 
som vi startede på Humlebæk Skole i 2016. Det 

indebærer, at alle børn der startede i 0. klasse 
dengang de følgende 3½ år har gennemgået 
et struktureret ”idrætsforløb i tennis”, hvor vores 
trænere har undervist sammen med idrætslærer-
ne. Forløbet afsluttedes i foråret 2019, da bør-
nene gik i 3. klasse, og de har nu alle de basale 
tennisfærdigheder. 

Tilsvarende forløb startede på Langebjergsko-
len i 2017, hvor den daværende 0. klasse som 
den første årgang vil have gennemført det fulde 
forløb i foråret 2020.

Det har været en enorm succes på begge skoler. 
Børnene og skolerne er populært sagt helt vilde 
med det. Skoleforløbet har med sikkerhed været 
en del af baggrunden for vores store vækst 
blandt de yngste, hvor vi har fået mange nye 
medlemmer. 

Vi går nu i gang med at udbrede lignende forløb 
i Nivå-Kokkedal. Og har selvfølgelig stadig talent-
træning i skoletiden, hvor talenterne på de lokale 
skoler ofte træner mellem 7-9 om morgenen og/
eller om formiddagen.

NY I TENNIS – ELLER LYST TIL TENNIS – SÆT KRYDS 
I KALENDEREN 2. MAJ, HVOR VI HOLDER TENNIS-
PORTENS DAG I HUMLEBÆK OG NIVÅ-KOKKEDAL. 
ER DU ALLEREDE MEDLEM – TAG GODE VENNER 
OG FAMILIE MED TIL TENNIS SPORTENS DAG.

Her kan man møde trænere, bestyrelse og prøve at 
spille tennis og få svar på en masse spørgsmål:
Hvordan kan man som ny finde rundt i banebooking, 
holdtilmelding m.v.? Hvornår er der træning,? Hvad 
koster det? – og hvornår og hvordan kan man melde 
sig ind?

Alt dette og meget mere kan man finde ud af på 
Tennissportens Dag lørdag den 2. maj, som vi holder i 
Humlebæk og Nivå-Kokkedal. 

PROGRAMMET ER SOM FØLGER I HUMLEBÆK :
10.00-10.30 :  Informationsmøde for nye juniorer og 

deres forældre

10.30-13.00 : Åbent hus hvor man bl.a. kan 
- Låne ketchere og spille med vores trænere
- Møde andre nye (og potentielle nye) medlemmer
- Møde bestyrelsen, ledere og trænere
- Deltage i konkurrencer og vinde præmier
- Melde sig ind og tilmelde sig træning m.v.
-  Købe tennisudstyr til fordelagtige priser

Der er gratis kaffe, kage, mad fra grill, sodavand m.v. 
til alle. Efter kl. 13 er banerne reserveret til nye med-
lemmer, som har lyst til at prøve at spille videre i løbet 
af eftermiddagen. 

OFFICIEL 
ANERKENDELSE AF VORES 

SKOLETENNIS

TENNISSPORTENS DAG
 2. MAJ
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DROP-IN indendørs i HIC hver 
torsdag mellem kl. 11-13 er blevet 
en god tradition med deltagere 
fra alle tre klubber. Hver torsdag 
kommer de trofaste og sammen 
med dem, som kun kommer en 
gang imellem, bliver der spillet 
masser af tennis, altid med skiften-
de makkere. Vi spiller på tid, ca. 30 
minutter pr. kamp. Målet er, at alle 
skal have de bedst mulige kampe. 
Man skal blot møde frem, gerne 
et kvarter før start, men det er dog 
ikke et krav. Sidder man fast på 
motorvejen - eller har man bare 
sovet rigtig længe - så kommer du 
bare med i runde 2. 

Og nu nærmer udesæsonen sig 
– og så skal vi selvfølgelig have 
HYG IN hver onsdag aften kl. 18 i 
Humlebæk – doubler på kryds og 
tværs og efterfølgende spisning 
for interesserede. Alle er velkom-
ne - man møder bare op med 
ketcher og selvfølgelig med  godt 
humør.

Som noget nyt vil der fra i år ude 
også være DROP IN FOR NYE 
MEDLEMMER (fra 2018-2020) hver 
lørdag formiddag i Nivå-Kokkedal, 
hvor man kan få nye makkere at 
spille med på kryds og tværs af de 
to klubber. Vi glæder os!

DROP IN OG HYG IN 
FAST TRADITION OG NYT TILTAG FOR NY(ERE) 

MEDLEMMER LØRDAG FORMIDDAG
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HOLDKAMPE 2019
ET GODT ÅR 

FOR ØTS 22 HOLD
ØT havde 22 hold med i både DTF og Tennis Øst’s rækker i 2019. Mas-
ser af gode holdkampe for vores spillere i alle aldre og på alle niveauer. 
Her er en oversigt over de mange hold og deres resultater. Særlig om-
tale af 1. holdene i 1. division og vet. 40 holdet, som fik sølv i DM, findes 
andet steds i bladet. Fra redaktionens side glæder vi os til at dække 
mange gode kampe igen i 2020. Vores nye hjemmeside indeholder en 
fuldstændig oversigt over alle holdkampe og tider i 2020. Og der vil på 
FB være løbende reportager fra alle kampe.

Veteran 50+ mix 1 hold
Række: 2. division
Rangering: 4. plads
Jan Holck
John Vissing
Christian Bang Henriksen 
Nicolai Sørensen
Hans Jørgen Pagh
Peter Salmon
Connie Flint-Petersen
Lone Christensen
Birgit Carlsen
Helle Hornemann
Ole Vissing 
Solveig Wiinblad 
Claus Allerup

Veteran 60+ 1 hold mix 
Række: 2. division
Rangering: 2. plads 
(tæt på oprykning til bedste 
række)
Connie Flint-Petersen
Birgit Carlsen
Jørgen Theisen Schmidt
Peter Frøslev Pedersen
Pelle Timmermann
Charlotte Holm
Mogens Schou
Kim Horneman
Jørgen Kragerup
Jesper Scharff
Carsten Dreyer 

Motionist mix 1 hold
Række: kategori 4
Rangering: 4. plads
Thomas Baltzersen
Klaus Baltersen
Torben Albrink
Morten Gass
Bodil Jørgensen
Henrik Simonsen
Lillian Harboskov
Bo Bentsen
Brian Verner Johansen
Jette Brøchner
Verner Jørgensen

Senior Herrer 4
Række: Liga 5
Rangering: 5. plads
Jacob Raundal
Marcus Rytter 
Brian Verner Johansen
Lars Busk
Steen Søndergaard 
Jacob Emmanuel
Frederik Vinther Reimer

Senior Damer 1
Række: 1. division
Rangering: 6. plads
Sophie Engelsbak
Malene Frei
Ulrikke Bryde-Nielsen
Maria Tjellesen
Sofie Thomsen
Line Yorklai Jensen
Amalie Ritzau Pagh

Senior Damer 2
Række: Liga 2
Rangering: 5. plads
Freja Honore
Stine Frei Madsen
Line Yorklai Madsen 
Hannah Højby Ladekarl
Amalie Ritzau Pagh
Ammalie Toft

Veteran 40+ mix 1 hold
Række: 1. division
Rangering: 1. plads og 
kom i mesterskabsspilet 
hvor det blev til en flot 2. 
plads. Næstbedste hold i 
Danmark! Se særlig omtale 
andetsteds i bladet.
Nikolaj Sletten
Christian T.schmidt
Sophie Engelsbak
Sune Bang
Hans Jørgen Pagh
Malene Frei
Henrik K. Christensen
Ulrikke Bryde-Nielsen

Resultat oversigt - Senior

Senior Herrer 1 
Række: 1 division 
Rangering: 2. plads. Reelt 
få point fra oprykning til 
elitedivisionen. Se omtale 
andetsteds i bladet.
Carl Bergman
Nikolaj Sletten 
Stanimir Petrovic
Christian Vilslev-Rossen
Henrik K.Christensen
Niels Trier 
Christian T.Schmidt

Senior Herrer 2
Række: Liga 3
Rangering: 1. plads og 
oprykning til liga 2. 2020 
kommer til at byde på 
stærk modstand og gode 
kampe!
Tue S. Møllegaard
Christian T-Schmidt 
Palle Andersen
Tobias Andersen
Mikael Lytzen
Hans-Jørgen Pagh
Christian Max Hansen
Thomas Schiff Krogh
Lasse Brandt

Senior Herrer 3 
Række: Liga 4
Rangering: 2. plads
Christian Max Hansen
Martin Røssel
Mikkel Ørsted Lund
Thomas Schiff Krogh
Tue S. Møllegaard
Lasse Brandt
Frederik Max Feddersen
Brianna Galatius
Lauritz Kristian Truelsen

Resultat oversigt - Junior

U8 mix skumtennis
Række: M/K
Rangering: 6. plads
Oscar Lillesø
Cecilie Berrak Ergun
Sofia Boeri
Arthur Plesner 
Mimi Brodin Nielsen

U10 mix 1 hold
Række: A-rækken
Rangering: I slutspillet med 
en flot bronzemedalje
Malthe Lyby Larsen
Anton Himmelstrup
Mikkel Sander Petersen
Matthew Lauritzen
August Schyberg
Lasse Himmelstrup

U10 mix 2 hold
Række: B-rækken
Rangering: 2. plads
Storm Kierulff
Erik Reed Galatius 
Oskar Sondrup
Mathhew Lauritsen
Mathias Madsen
Jakob Cohrt
My Brodin Nielsen
Bertill A. Abildhauge
Silas Voetmann
Alvin Sahlholt Meyhoff

U12 Drenge 
Række: DH
Rangering: 4.plads
Karl Otto Geisler Madsen
Alexander Boeri
Cornelius Wildfang
Hampus Højby Ladekarl
Alexander Slott Henriksen

U12 mix 
Række: B-rækken
Rangering: 2. plads
Clara Jessen
Frida Sveistrup
Alma Lavesen

Niels Trier 
Maria Tjellesen
Mikael Lytzen
Pia Sinikka

Veteran 40+ mix 2 hold
Række: 4. division
Rangering: 3.
Jacob Emmanuel Ferre
Martin Røssell
Christian Ma Hansen
Jørgen Theisen Schmidt
Lone Christensen
Helle Hornemann
Lars Holten
Steen Søndergaard
Jacob Raundahl
Anne Wiberg
Cristina Bohmann
Maria Røssel
Lars Busk
Solveig Wiinblad
Pernille Mau
Christine Theisen
Palle Andersen
Peter Brabrand 

Veteran 40+ Damer
Række: Serie 1
Rangering: 4. plads
Christine Theisen
Lone Christensen
Dorthe Rytter Feddersen
Anne Wiberg
Helle Hornemann
Maria Røssel
Pernille Mau
Gitte Winter Graugaard
Sofie Ladekarl
Randi Sveristrup
Lis Gregersen
Solveig Wiinblad

Tristan Houborg
Camilla Skov Andreasen 
Alexander Slott Henriksen
Louis Bedard
Mollie Marie Huniche 
Hansen

U14 Piger 
Række: A-rækken
Rangering: 1. plads og kom 
i slutspillet, hvor det blev til 
en fin 3. plads.
Stine Frei Madsen
Hannah Højby Ladekarl
Freja Honore
Ammalie Toft 

Mynte Balzersen

U14 mix 
Række: B-rækken
Rangering: 2. plads 
Sofia Kyriakidis
Victor Linius 
Mikkel Rosenstand 
Bjørk Welner 
Jonas Sølbeck-Nielsen
Asger Johan Sørensen 

U16 Drenge
Række: A-rækken
Rangering: 4. plads
Mikkel Ørsted Lund

Frederik Max Feddersen
Tue S.d Møllegaard 
Lauritz Kristian Tuelsen
Jonatan Estes 
Oliver Sinnerup
Albert Storr-Christensen

U16 Piger
Række: A-rækken
Rangering: 5. plads
Line Yorklai Jensen
Hannah Ladekarl
Amalie Ritzau Pagh
Stine Frei Madsen
Emilie Sofie Jøker 
Cecilie Mollerup Clausen
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Første sæson for Øresunds 
Tennis Herrer i 1. division 
udendørs

BERETNING FRA: NICOLAJ SLETTEN

Man kunne tydeligt mærke eufo-
rien, stoltheden og glæden over 
klubbens oprykning til 1. divisi-
on, da jeg i slutningen af forrige 
udendørssæson selv startede med 
at spille i Øresund Tennis. Jeg var 
selv hverken spilleberettiget eller i 
tennisform til  at kunne bidrage på 
holdet på daværende tidspunkt, 
men til træning fik jeg altid et fyl-
digt referat af weekendens kampe 
krydret med imponerende historier 
om hvordan modstanderne var 
blevet ”mast”. Fra starten kunne jeg 
mærke den gode stemning og ikke 
mindst glæde ved tennis, som er 
meget kendetegnende i klubben.
I foråret 2019 var vi klar til at prøve 
kræfter med 1. division. Målsætnin-
gen var klar; vi skulle etablere os 
stabilt rækken og undgå nedryk-
ning. Vi har et rutineret hold og i 1. 
division lå vi fra starten klart nr. 1 
i rækken målt på alder med vores 
gennemsnitsalder på 40 år (Be-
klager Calle, Stanimir og Rossen, 
men selvom I er unge, så kan I ikke 
trække den længerede ned end 
detJ). Så det skulle blive spænden-
de at teste hvor ”balancen” ligger 
mellem erfaring og hurtighed.

Efter de 3 første runder var vi ube-
sejrede og lå nr. 2 i rækken! 
Stemningen var i top og det var i 

dén grad sjovt at 
komme i klubben, hvor ikke 

blot alle omkring holdet snakke-
de om den gode start, men også 
på anlægget kunne man mærke 
interessen og opbakningen. To 
overbevisende sejre over Rødovre 
og Vanløse samt en tæt kamp mod 
Hillerød, som endte med sejr i 
sidste kamp i Match Tiebreak efter 
mørkets frembrud.

De næste to kampe tabte vi! 
Ovenikøbet efter Golden Match 
Tiebreak… Vi havde simpelthen 
ikke marginalerne og vi begyndte 
at tænke, at vi nok hørte til i midten 
af rækken.

De sidste to kampe skulle nemlig 
spilles mod ATK (nr. 1 og ubesejret) 
samt Ryvang (som lå lige over os).

Vi vandt begge kampe! 
Vi var godt klar over vi skulle have 
marginalerne tilbage til Øresund 
– og det lykkedes. Vi mødtes på 
ATK´s anlæg i København i silende 
regn og det stod hurtigt klart, at vi 
måtte gå indendørs. Vi var i tvivl om 
det ville være til vores fordel, men 
da tennisdagen var ovre havde vi 
vundet 4-2 på en solid fight.

Efter sejren over ATK, som lå nr. 1, 
var vi pludselig i spil til oprykning 
til Elitedivisionen! En sejr over 
Ryvang i sidste runde i kombination 
med at ATK tabte til Birkerød, ville 
betyde oprykning. Scenariet var 
ikke utænkeligt, da vi havde en fair 

chance mod Ryvang og Birkerød 
også godt kunne true ATK.

Det blev ikke til oprykning! Vi skul-
le spille mod Ryvang på hjemme-
bane og kulissen var helt fabel-
agtig med solen skinnende fra en 
skyfri himmel og tennisanlægget 
på Gl. Strandvej fyldt med tennis-
glade tilskuere. Vi kunne ikke svigte 
og det blev da også til en 4-3 sejr 
efter en Golden Match Tiebreak. 
ATK viste dog styrken og vandt 
over Birkerød og rykkede dermed 
fortjent op i Elitedivisionen

Første sæson i Elitedivisionen 
endte med en 2. plads! Det er 
mere end godkendt at kunne spille 
med om oprykningen i 1. division i 
første sæson. Det blev først afgjort 
til allersidst – og vi fik vist at vi med 
erfaring, sammenhold, opbakning 
fra klubben og klubbens medlem-
mer samt ikke mindst spilleglæde 
sagtens kan kæmpe med om 
sejrene mod de yngre kræfter og, i 
nogle tilfælde, større klubber.

Tak for den store opbakning og 
mange fantastiske tennisoplevelser 
i løbet af sæsonen til klubben og 
klubbens medlemmer, til trænerne 
og ikke mindst alle på og omkring 
holdet og træningerne.

På holdet spillede følgende spille-
re: Carl Bergman, Stanimir Petrociv, 
Christian Rossen, Henrik Kristian 
Christensen, Nikolaj Sletten, Chri-
stian Theisen Schmidt og Nils Trier

BERETNING FRA 1. HOLDENES 
KAMPE I 1. DIVISION 2019
FOR FØRSTE GANG I KLUBBENS HISTORIE HAVDE ØRESUND TENNIS I 
2019 UDE BÅDE ET HERRE- OG DAMEHOLD I 1. DIVISION. MASSER 
AF TOPTENNIS, UNDERHOLDNING OG MANGE TILSKUERE PÅ 
ANLÆGGET. LÆS DE LEVENDE BERETNINGER FRA VORES TO 
DEBUTANTER, 15. ÅRIGE LINE JENSEN HOS DAMERNE, 
OG DEN LIDT MERE RUTINEREDE NICOLAJ SLET-
TEN HOS HERRERNE.

DAMEHOLDET – TAGER ENDNU 
EN SÆSON I 1. DIVISION. 

BERETNING FRA: LINE JENSEN

Øresund Tennis’ 1.damehold lig-
ger i 1.division både indendørs og 
udendørs. Det er den næstbedste 
række i landet. Ret flot placering 
for en klub, der for få år siden 
var en sommer-klub uden inden-
dørsbaner. Den sommerklub, jeg 
startede i, da jeg var 6 år gammel. 
Den gang så vi ikke så meget til 
1-holdene. Hverken deres kampe 
eller deres træning.
 
Nu som 15-årig er Øresund Tennis 
en stor del af min hverdag. Det 
er her jeg er til træning og her 
jeg er træner. Det er også her jeg 
er sammen med mine venner og 
veninder i klubhuset eller i hallen. 
Hele året rundt. Øresund Tennis 
har fået enorme træningskapaci-
teter, der rummer alle spillere. Det 
er den træningskapacitet, der står 
bag et damehold der i 2018 ryk-
kede op i 1.division. Et hold som 
jeg har spillet enkelte kampe for 
som reserve de sidste 2 år, men 
denne sæson har jeg har været 
med i endnu flere kampe.

Selvom jeg er den absolut yng-
ste spiller på 1.holdet og med til 
kampe når der mangler spillere, 
har jeg altid følt mig rigtig godt 
tilpas og som del af holdet på lige 
fod med de ”rutinerede” spillere. 

Både til kampe og til træning.
 Jeg har lært og lærer stadig en 
hel masse af både at være med på 
seniortræningen med de rutinere-
de både herre og dame 1.holds-
spillere og trænere, men også i 
kampene hvor jeg har fået rigtig 
god coaching og inspiration og 
som har udviklet mig meget som 
spiller.
 
Sommersæsonen var hård og vo-
res overlevelse i 1.division skulle 
afgøres i sidste runde og krævede 
mindst 1 vunden kamp. Den sidste 
holdkamp blev spillet mod B93 
samtidig med herreholdets sidste 
kamp. En skøn sommerdag hvor 
anlægget i Humlebæk igen var 
proppet med tilskuere der hep-
pede og støttede op om os. Ikke 
noget man ser så tit i dansk tennis, 
men som altid lykkedes det Øre-
sund Tennis at stable et arrange-
ment på benene, der gør, at både 
tilskuere og modstanderhold 
elsker at være på anlægget. Men 
også det, der gør Øresund Tennis 
så unik: der bliver støttet op om 
holdene af både familie, venner, 

klubkammerater og trænere. Så 
selvom jeg er den yngste på 1.hol-
det, støtter mine tennisvenner ved 
at møde op og heppe.
 
Heldigvis klarede vi skærene og 
næste sæson bliver derfor også i 
1. division. Sophie og Maria hev 
nemlig en sejr hjem i deres doub-
le, så selvom holdkampen blev 
tabt 1-5 bliver holdet i 1.division 
endnu et år. Det bliver endnu et 
spændende år, hvor jeg glæder 
mig til at være med på 1. holdet, 
når der er brug for det.
 
Kampene i 1.division er hårde. Det 
er nogle rigtig dygtige modstan-
dere og vi bliver alle presset til 
at yde vores bedste i alle kampe. 
Både mentalt, teknisk og taktisk 
men vi er klar og vi har evnerne 
og lysten til at blive i 1.division. 
Det er sjovt at være med
i så høj en række.
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Klubmesterskaberne 2019 var igen en 
kæmpe succes. Det var en fantastisk 
dag på det smukke udendørs anlæg 
på Gl. Strandvej i Humlebæk. Solen 
skinnede hele dagen, og det var på 
alle måder en positiv dag! Der blev 
afviklet mange spændende tennis-
kampe i alle aldersgrupper – lige fra 
u8 til +60. Med en fantastisk start på 
dagen med de små u8 og u10’ere, 
som spillede på minibanerne og 

bane 5-6, mens veteraner samtidig 
afgjorde de mere rutinerede spilleres 
mesterskab på de andre baner.

Inden selve finaledagen var der 
blevet afviklet et hav af kampe på 
alle tre anlæg (Nivå, Fredensborg og 
Humlebæk). Der var virkelig mange 
deltagere – redaktionen har talt, at 
der var 133 personer tilmeldte. Så 
igen en flot afvikling af KM i Øresund 
Tennis 2019. 

Blandt mange bemærkelsesværdige 
resultater vandt Calle ikke overra-
skende mesterrækken for 3. år i træk. 
Tidligere tredobbelte vinder (som 
i mellemtiden er blevet national 
mester i Nepal!), Nicolai Raastrup, 
vender hjem til sommer, og mon ikke 
de to skal spille et brag af en finale i 
2020? Men selvfølgelig, der kan ske 
overraskelser både i denne række og 
i de andre 24 rækker, der plejer at 
være for spillere i alle aldre og på alle 
niveauer. 

Det skal også nævnes, at 15 årige 
Line Jensen fik sit gennembrud som 
seniormester med sejre over mange 
1. holdspillere fra 1. division under-
vejs – men som en af dem bemærke-
de, var de stadig stærkest i double.

Alt i alt en fantastisk dag og et 
fantastisk klubmesterskab! 
Redaktionen ønsker vinderne tillykke 
og en stort tak til alle deltagere, 
frivillige og turneringsledelsen for 
endnu en super klubturnering. 

MESTERRÆKKEN
Herresingle Calle Bergmann vs Henrik Kris. Christensen 61 61

Herredouble Calle Bergmann / Carsten Kraghede vs Michael Lytzen / Christian Thaisen 62 63

Damesingle Line Yorklai Jensenn vs Maria Tjellesen 61 76 (1)

Damedouble Malene Frei / Ulrikke Bryde-Nielsen Stine Frei Madsen / Line Yorklai Jensen 62 64

A-RÆKKEN
Herresingle Martin Røssell vs Jacob Emmanuel Ferré 60 64

Herredouble Thomas Skovengaard / Christian Videnkjær vs John Vissing / Jan Holck 63 60

Mixdouble Mikala Heinsen / Christian Videnkjær vs Martin Røssel / Maria Røssel 64 61

B-RÆKKEN
Damesingle Randi Sveistrup vs Lis Gregersen 61 63

Herresingle Erik Holmskov vs Ricki Colombo 76 76

Damedouble Louise Sander Nielsen / Mikala Heinsen vs Dorthe R. Feddersen / Randi Sveistrup 62 61

Herredouble Erik Holmskov / Jesper Østergaard vs Christian Max Hansen / 
Steen Søndergaard

60 63

OLD BOYS +40-45
Herresingle Jan Holck vs John Vissing 62 56 

Rtd.
Herredouble Jesper Østergaard / Erik Holmskov vs Jørgen T. Schmidt / Lars Holten 60 62

Damedouble Connie Flint / Birgit Carlsen vs Dorthe Rytter / Pia Sinikka Houby 61 46 
10/6

Mixdouble Kim Hornemann / Connie Flint vs Jørgen T. Schmidt / Karen Schmidt 16 63 
10/5

OLD BOYS
Herresingle John Herold Madsen vs Lars Holten 60 64

FamilieDouble Christian M. Hansen / Frederik M. Feddersen vs Tue Søndergaard / Steen Søndergaard 67 60 
10/1

JUNIORER
U8 Single, 
kønsneautral

Oscar Lillesø vs Valdemar Møller Schyberg 42

Double Oskar Lillesø / Valdemar Møller Schyberg vs Sofia Marie Boeri / Jacob Bodin 42

U10 Single, 
kønsneautral

Malthe Henrik Lyby Larsen vs Mikkel Sander Petersen 40 43 (3)

Double Malthe H. Lyby Larsen / Anton Himmelstrup vs August M. Schyberg / 
Mikkel S. Petersen

41 42

U12 Pige, 
single

Alma Lavesen vs Clara Jessen 26 76 (8) 
10-5

Pige double Clara Jesen / Mollie Hansen vs Frida Sveistrup / Alma Lavesen 63 64

U12 Drenge, 
single

Karl Otto Geisler Madsen vs Alexander Jeppe Boeri 63 63

U12 Drenge, 
double

Karl Otto G. Madsen / Hampus H. Ladekarl Alma Lavesen/ Alexander J. Boeri 62 63

U14 Piger 
single

Hannah Højby Ladekarl vs Stine Frei Madsen 63 63

Pige double Hannah H. Ladekarl / Stine F. Madsen vs Ammalie Toft / Mynte M. Baltzersen 62 61

U14 Single 
drenge

Karl Otto Geisler Madsen Vs Mikkel Thisted Rosenstand 60 61

U16-U18 
Single drenge

Tue Søndergaard Møllegaard vs Mikkel Ørsted Lund 62 61

U16-U18 
Double 
drenge

Tue S. Møllegaard / Frederik M.Feddersen vs Mikkel Ørsted Lund / Oliver Sinnerup 61 62

KLUB
MESTERSKABER

2019
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Fredag den 31. januar mødte mere end 30 børn op til overnatnings-
camp i HIC. Der blev spillet tennis, lavet gymnastik, spist pizza og lavet 
en masse sjov. Og også en god del fysisk træning. De veloplagte træ-
nere havde sørget for en masse konkurrencer, og Ignacio kiggede forbi 
med endnu en konkurrence om at tælle, hvor mange bolde, der var i et 
opstillet rør. 

De sidste børn gik vist til ro kl. 00.15, og næste morgen startede mor-
gentennis allerede kl. 6.30. Super humør og alle var godt sultne og 

glade, da der kl. 9.00 blev serveret brunch samtidig med, at man 
på storskærm kunne se Australien Open finalen i tennis. 

En super camp, hvor de mest energiske tog hjem ca. 12.30 
– og kom igen kl. 14.00 for at heppe på Calle og Farzad, 
som spillede holdkamp med 1. holdet. Mon ikke de to 
herrer var bare lidt trætte lørdag aften?

For første gang i klubbens historie sendte vi et hold 
af juniorer sydpå på træningslejr til Barcelona.  

5 fantastiske dage med Calle, Carsten og Markus. 
Morgenløb fra kl. 6 om morgenen, 4 timers træning 
i dejligt solskin, masser af god stemning og gode 
fællesskaber på tværs af årgangene. Og som noget 
ekstra, var der mulighed for at komme ind og se 
Barcelona Open med bl.a. Nadal, Thiem m.fl., som 
endda gav autografter til vores spillere. 

I 2020 tager vi til Skummelslev, men vi vender helt 
sikkert tilbage sydpå, når Corona virus m.v. gør rejse-
situation lidt mere sikker.

OVERNATNINGSCAMP 
MED BRUNCH OG 

AUSTRALIEN OPEN FINALE

BARCELONA 
2019
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ØRESUND TENNIS VAR FOR FJERDE ÅR I TRÆK VÆRTER VED TENNIS 
ØST MESTERSKABERNES FINALEDAGE. SOM SÆDVANLIG BLEV 
SENIORERNES FINALER HOLDT I HUMLEBÆK OG SOM NOGET NYT 
VAR JUNIORERNES RYKKET TIL NIVÅ-KOKKEDALS DEJLIGE ANLÆG. 

Selve afviklingen foregik som altid 
i højt humør med rigtig mange 
glade mennesker på begge an-
læg, ikke mindst i Nivå-Kokkedal, 
hvor formand Helena Lytton og et 
helt team stod klar og forkælede 
alle spillere og gæsterne med god 
stemning og lækker café og grill. 

Sportsligt gik det på juniorsiden 
bedst for ØT i u12, hvor Cornelius 
Wildfang vandt en spændende 
finale over Hampus Ladekarl.

I Humlebæk var der mere end 200 
tilskuere til finaledagen, og mange 
mesterskaber og finalepladser 
til ØT spillere, heriblandt Henrik 

KC, Hans-Jørgen Pagh (vel da-
gens længste finale mod Thomas 
Rosenmeier), Martin Røssel og 
mange andre.

En meget festlig dag med vores 
gode juniorer som boldbørn i fi-
nalerne i mesterrækken, som blev 
vundet af Christian Sigsgaard og 
Karen Barritza, der begge spiller 
på landsholdet (Davis Cup og Fed 
Cup).

Vi takker Tennis Øst for at have 
hold mesterskaberne nu i 4 år i 
træk. I år afholdes finalestævnet i 
Dragør Tennisklub. Der er noget at 
leve op til!

SM FINALER
2019

FØLG MED  – WWW.FACEBOOK.COM/ORESUNDTENNIS

For første gang havde Øresund 
Tennis kvalificeret sig til at gå i 
DM slutspil. ØTs 1. hold er også 
et solidt hold bestående af rigtig 
stærke veteraner i alderen 40-50 
år. Flere af dem spiller også på 
klubbens ’rigtige’ 1. og 2. hold 
(seniorrækken). I løbet af somme-
ren havde hold i hele Danmark 
kæmpet om at få fat i de 4 slutspil 
pladser, som hvert år dyster om 
DM over to hele dage – i år var det 
på KBs anlæg. 

Desværre tabte ØT i finalen til et 
meget stærkt HIK-hold. Et hold, 

der er sprængfuldt af tidligere ten-
nisstjerner, heraf bl.a. den hårde 
nyser, Christian Saceanu, som har 
spillet sig til 3. eller 4. runde i alle 
4 grand slams og sluttede sin kar-
riere i start 90’erne. Hellerup-
veteranerne har med sejren over 
ØT nu vundet hold-DM (40+) 
de sidste 10 år i træk. Tillykke til 
HIK.

HVORDAN KOMMER MAN 
I SLUTSPIL?
Der er 4 hold med i slutspil. To 
hold fra Sjælland, et hold fra Fyn 
og et fra Jylland.

Før sommerferien 2019 blev der 
spillet holdkampe i hele Danmark. 
På Sjælland var der to puljer. De 
to bedste hold fra hver pulje (i alt 
4 hold) dystede i august om de to 
pladser, der er reserveret til 2 sjæl-
landske hold i slutspillet. Det blev 
HIK og Øresund Tennis.  Hvidovre 
og HRT gik ikke i slutspil. Fra Fyn 
kom Fruens Bøge og fra Jylland 
kom det århusianske hold, Risskov.

HVILKEN LIGA? 
40+ holdet spiller i 1 division. Den 
højeste liga inden for veterantennis.

ØT 40+ HOLDET: 
Ulrikke Bryde-Nielsen, Hans-Jørgen Pagh, Christian Theisen, Sophie Engelsbak, Maria Tjellesen, Mikael Lytzen, 

Nikolai Sletten, Malene Frei, Henrik K.C., Sune Bang, Pia Sinikka , Nils Trier

VETERAN-DM FOR HOLD 
SØLVMEDALJE TIL ØRESUND 40+

DM RESULTAT

Guld HIK  (Hellerup)

Sølv Øresund Tennis

Bronze Risskov(Århus)

4. plads Fruens Bøge (Fyn)
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Lørdag den 21. september 2019 holdt vi i Fredens-
borg vores traditionelle afslutning for juniorerne, 
som samtidig var et farvel til vores sportschef gen-
nem 5 ½ år Kim Horneman.

I alt ca 100 juniorer var mødt op til en skøn afslutning 
på udendørssæsonen og for at sige farvel til Kim. Der 
var som altid sjove minitenniskampe, hvirvelvind, spe-
cielle konkurrencer og meget mere tennis for sjov. 

De vigtige kåringer blev foretaget: tillykke til Hjalte 
Hansen som årets træner, Tue Møllegaard som årets 
junior, og Dorthe Rytter årets holdkaptajn. 

Men den største hyldest på dagen tilfaldt helt klart 
Kim. En utrættelig indsats gennem 5½ år, og hvilken 
forskel på ØT dengang og i dag.    

Tusind tak for indsatsen fra alle os i ØT!

JUNIORAFSLUTNING

ÅRETS JUNIOR :

TUE MØLLEGAARD
ÅRETS TRÆNER :

HJALTE HANSEN
ÅRETS HOLDKAPTAJN : 

DORTHE RYTTER

En af årets store traditioner i Øresund Tennis på 
juniorsiden er årets juleafslutning, hvor ca. 100 børn 
møder op, spiller tennis, danser om juletræet, møder 
borgmesteren og julemanden - som altid kommer 
lige når borgmesteren er gået. I år ingen undtagelse, 
og julemanden delte gaver ud til de glade børn, og 
sagde, at han måske også kommer til åbningen af 
padelbanerne næste år!

Der er mange frivillige, som bakker op om juleafslut-
ningen, som samtidig er chancen for at sige tak til 
vores fantastiske trænerteam, som alle modtag ekstra 
julegaver i form af biografbilletter.

Tak til julemanden for at kigge forbi igen i år – og 
tak til alle for den dejlige afslutning på et fantastisk 
tennisår.

JULEAFSLUTNING 
2019   
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DEN 19. NOVEMBER 2019 VAR I AL 
UBEMÆRKETHED EN HISTORISK DAG 
FOR ØRESUND TENNIS. EN EKSTRA-
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
BESLUTTEDE, AT VI FREMOVER IKKE KUN 
ER EN TRADITIONEL TENNISKLUB, MEN 
EN TENNIS- OG PADELTENNISKLUB. 

OG HVORFOR NU DET, OG HVAD ER 
PADELTENNIS EGENTLIG?
Baggrunden er, at Øresund Tennis i flere år 
har haft et godt øje til padeltennis. Det er 
en særlig tennisform på mindre bane, som 
spilles med store ”bat”, og som udelukken-
de spilles som double. Sporten er vokset 
enormt i sydeuropa i de senere år og også 
markant i Sverige, hvor der nu er mere end 
1.000 padelbaner.

Padeltennis er en meget social form for 
tennis, som spilles som double og det har 
også den fordel, at man kan spille også 
selvom man har skader m.v. som betyder, at 
man ikke kan spille tennis på de almindelige 
større tennisbaner.

I 2017 blev padeltennis optaget som en del 
af Dansk Tennis forbund. Dengang var der 
15 baner i Danmark. Nu er der 100 baner og 
det tal forventes 3-dobblet i år.

Øresund Tennis har siden padeltennis kom 
til landet arbejdet for, at det også skal blive 
en del af vores tennisklubber, og det er jo 
nu lykkedes!

I 2020 opføres to udendørs padelbaner ved 
siden af indendørs tennisbanerne i HIC . 
Senere opføres baner ved de andre tennis-
klubber, så der kommer i alt 5 padelbaner.

Vi vil informere meget mere om dette, og 
naturligvis vil der være både introduktion, 
instruktion og mulighed for både at spille 
selv og deltage i sociale arrangementer som 
drop in m.v. også i Padel.

Ø R E S U N D 
T E N N I S  O G  PA D E L
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K A M P S P I L 
FOR 6-12 ÅRIGE

SOMMERCAMPS 2020

AF: HANNAH GULMANN

Hver søndag, når klokken lige har slået 12, 
løber omkring femten 6 til 12-årige børn ind 
på indendørsbanerne i HIC fuldstændig klar 
til at spille kampe. De næste 2 timer er hallen 
fyldt med børn, der har det sjovt og får spillet 
en masse kampe på både små og store baner. 
Inden kampene går i gang, laves der altid op-
varmning med høj intensitet. 

Som en fast del af opvarmningen, bliver bold-
sikkerheden også trænet, når spillerne skal se, 
hvor mange bolde, de kan få over i træk. Her er 
koncentrationen høj, og rekorden er hele 1200 
bolde over i træk (godt gået My og Mikkel!). 
Midt i timen er der en frugtpause, og efter kl. 14 
fortsætter legen ofte ude i bordtennisrummet. 

Kampspil begyndte i indendørssæsonen for et 
halvandet år siden og har snart kørt i 2 inden-
dørssæsoner. Formålet var, at børnene skulle 
lære at spille og tælle point selv, og det har 
langsomt udviklet sig til, at spillerne de fleste 
søndage bliver delt op i to hold, der spiller 
holdkamp mod hinanden. Her får spillerne spil-
let mod hinanden på kryds og tværs, stor mod 
lille og øvet mod mindre øvet. For hver kamp 
man vinder, bliver der givet point til ens hold, 
og til sidst på træningen er der derfor en intens 

stemning, når de afgørende kampe bliver 
spillet. Her kan man også score ekstra point til 
holdet, hvis man er særligt god til at heppe på 
sine holdkammerater.
 
Derudover er der er individuelt pointsystem, 
hvor spillerne hver søndag kan få point ved at 
være på det hold, der vinder holdkampen, men 
ligeså vigtigt bliver der også tildelt point for 
at fighte, fairplay m.v. Pointsystemet gør især 
spillerne ekstremt opmærksomme på fairplay, 
og det gør, at spillerne tænker, at de for alt i 
verdenen må komme hver gang, for ellers kom-
mer de jo bagud i point. 

I slutningen af hver måned er der stor spæn-
ding blandt alle, når månedens spiller og måne-
dens fighter skal kåres, den der henholdsvis har 
tjent flest point i løbet af måneden, og den der 
har været ekstra god til at fighte eller hjælpe 
sine kammerater. Vinderne får overrakt en lille 
præmie og vinder derudover en enetime med 
Farzad, hvilket bliver meget højt værdsat. 

Alle børn i alderen 6-12 år kan komme til Kamp-
spil. Det kræver bare, at man kommer, når man 
kan og mobilepayer 25 kr. pr. gang til Øresund 
tennis på 16 248.

Vi glæder os til at se jer i næste sæson.

Der er selvfølgelig masser af 
tennis i sommerferien. Først og 
fremmest er der mange ledige 
baner, så der er rig mulighed for 
at spille selv for både seniorer og 
juniorer.

Og alle juniorer : Vi holder natur-
ligvis sommerCamps i ferien, så du 
kan holde tennis vedlige, have det 
sjovt i 4 dage med vores hoved-
trænere. Det koster kun 800 kr. for 
4 dage, hvor vi spiller tennis hele 
dagen, og klubben sørger for frugt 
m.v. i pauserne. 

Camps er for ALLE – vi har mange 
trænere med, og holdene indde-
les efter niveau, så man får den 
træning, som passer bedst. Og 
samtidig får spillet lidt på kryds og 

tværs, og der er fælles aktiviteter 
for alle i pauserne.

Vi holder Camp i både starten af 
ferien og i slutningen af ferien – og 
vi opfordrer alle, som har mulig-
hed for det til at deltage i begge 
Camps! 

De afholdes 
• I uge 27 i Nivå-Kokkedal
• I uge 32 i Humlebæk

Det er Calle, Carsten og Farzad, 
som leder begge camps. 
Tilmeldingen sker i halbooking. 
Der er 30 pladser på hver Camp, 
og det er først til mølle som altid.
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DER SKER EN MASSE I ØT. HER ER OVERSIGT OVER DE VIGTIGSTE DATOER OG BEGIVENHEDER 

18. april  Forårsklargøring kl. 10 og standerhejsning kl. 12 

22. april  Hyg Ind starter. Åbent for alle seniorer. Fortsætter hver onsdag kl. 18 hele sæsonen

23.-26. april Juniortræningslejr i Skummelslev

27. april Udendørs træning starter

2. maj Tennissportens dag

3. maj  Kampspil for juniorer op til 12. år starter i Nivå kl. 10. Hver søndag hele foråret 

(undtagen holdkampsdage)

9. maj  SeniorDropIN for nye i Nivå-Kokkedal starter

10. maj Holdkampe starter

13. juni  Juniorudvalget og NKTs seniorudvalg afholder stor fællesdag med brunch,  

pizzatennis og event. Bagefter spiller begge 1. hold hjemmekampe, og man kan 

spille med spillerne i pauserne

26. juni  Sidste træningsdag inden sommerferie

26. juni  Allersidste tilmeldingsfrist til Klubmesterskaber 

29. juni-2. juli  SommerCamp for alle juniorer (afholdes i Nivå-Kokkedal)

4. juli In House starter. Fortsætter hver lørdag hele juli måned

1. august Klubmesterskaber starter 

3.-6. august  SommerCamp for alle juniorer (afholdes i Humlebæk)

9. august  Første almindelige træningsdag efter sommerferien

5.-6. september Luksus Seniortræningslejr i Båstad

12. september Finaledag i klubmesterskaberne

19. september Juniorafslutning

Der kommer løbende nye aktiviteter : 
Følg med – www.facebook.com\oresundtennis

OVERSIGT OVER 
DE VIGTIGSTE DATOER

KONTAKT-
INFO

FORÅR / SOMMER 2020

www.
facebook.com/
oresundtennis

Der er mange mennesker, som får Øresund Tennis til at være et fan-
tastisk sted. Du er altid velkommen til at kontakte os med forslag og/
eller, hvis du skulle have lyst til at give en hånd med.

Hus og bane

Sven-Erik Madsen
svenerikmadsen@mail.dk 

Tlf. 3011 1011

Udviklingschef

Carsten Kraghede 
(administrativt ansvarlig for 
juniorer i Humlebæk)
carsten@oresundtennis.dk 
Tlf. 4070 5404

Næstformand

Claus Geisler Madsen
claus.madsen@mail.dk 

Tlf. 5154 1703 

Kasserer (ansat)

Erik Vegeberg
Erik.vegeberg@hotmail.dk 
Tlf. 5146 1961

Kasserer

Thomas Mark
thomas.mark@mindshareworld.com 

Tlf. 3031 7142

Elite- og turneringsansvarlig 
samt for seniormotionster 

Carl Bergman 
bergmancarlarvid@gmail.com
Tlf. 5380 1087

Seniorer og veteraner 

Pia Sinikka
pipsen_@hotmail.com 

Tlf. 2840 5004

Fuldtidstræner

Farzad Sadeghi 
(ansvarlig for Nivå-Kokkedal)
farzad@oresundtennis.dk 
Tlf. 5364 4224

Formand

Lars Gulmann
Formand@oresundtennis.dk

Tlf. 6120 8758

Hjemmeside m.v.

Steen Søndergaard
steens@umwelt.dk 
Tlf. 603 53001

BESTYRELSE

Sponsoransvarlig

Dorthe Rytter Feddersen
dortherytterf@gmail.com 

Tlf. 2670 7794 

Formand 

Rikke Larsen 
Rikkelarsen71@hotmail.com
Tlf. 4140 4884 

JUNIORUDVALG



32


