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FORMANDENS BERETNING HUMLEBÆK TENNIS OG PADELKLUB ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

ÅRET 2020 var for Humlebæk Tennis og Padelklub et ekstraordinært år på to meget forskellige måder
-

Det var året, hvor Fredensborg Kommune i samarbejde med tennis- og padelklubben igangsætte
den proces, som færdigbehandles på byrådsmødet 25. maj med plan om opførelse af ikke mindre
end 4 nye baner senere på året i form af 2 helårstennisbaner og 2 padeltennisbaner

-

Det var året, hvor Corona og ikke mindst Corona-restriktioner satte nogle helt nye rammer for
afvikling af vores dejlige sport

I overblik og med tennisøjnene først : så VAR det et godt år. Mange nye medlemmer, endnu mere træning
og aktivitet og løfte om 4 nye helårsbaner, som opføres i år. Det er nok få år, som vil kunne måle sig med
det!
Corona satte helt nye rammer for særlig trænernes arbejde
Det var også et for både bestyrelse- og trænere et år, som arbejdsmæssigt set slog alle rekorder. Dels tager
det tid at forhandle nye baner med kommunen – tid vi gerne bruger (!) – og dels, så betyder flere
medlemmer og mere aktivitet, naturligvis mere arbejde.
Læg hertil, at vi har valgt, undtagen en meget kort periode hvor landet var lukket 100 % ned sidste forår, at
holde klubben åben uanset hvad der ramte os af restriktioner og gennemføre al den aktivitet, man
overhovedet har kunnet, undertiden under meget vanskelige betingelser. DET kræver bare, særlig for
trænere, sindssyg meget ekstra planlægning: blot som et eksempel at skulle lave nye træningsprogrammer
14 dage af gangen – og væsentlig længere dage på banen med mange flere hold sidste sommer, da der
måtte være færre på banen. OG for os andre, er der hele tiden nye retningslinjer fra
kommune/tennisforbund m.v., som skal implementeres.
Vi understreger dette indledningsvis, fordi man udefra set nemt kan misforstå situationen som om at
klubben var lukket ned, og så var der ikke noget at lave. Og det er vigtigt for os at understrege, at vores
trænere sidste år (og i vinter) ydede en fuldstændig ekstraordinær indsats. Og vores gode værdier og
sammenhold viste sig i øvrigt, da Carstens kone blev syg og Calle samtidig stoppede, hvor Farzad bare
trådte ind (sammen med Jakob og vores fantastiske ungdomstrænere) og ”var den” og tog et utal af timer
på minitennisbaner i kulde og frost hele vinteren.
Vi kan illustrere det ved at fortælle, at da vi skulle ansætte nogle nye trænere i februar/marts havde vi dem
til prøvetræning i minus 7-8 grader og med sne på banerne. De havde aldrig prøvet noget lignende og
troede alle at det var noget vi sagde for sjov - men det var dagligdag for Farzad og co. Og børnene (også de
ældre) – og senere seniorerne – syntes faktisk at man kunne få rigtig meget mere ud af at spille på

minibanerne end man skulle have troet. Vi håber at generalforsamlingen vil være med til at anerkende det
har været ekstraordinært og en fantastisk indsats af trænerne !
Men for at komme tilbage til de øvrige punkter i beretningen med fokus på begivenhederne i 2020.
Nye tennis- og padelbaner
Det absolut vigtigste for vores klub i 2020 var naturligvis, at der blev indledt en proces, som betyder at der
om kort tid (i år) kan stå ikke bare to nye padeltennisbaner, men både to padeltennisbaner og
helårsgrusbaner klar ved HiC. Vi forudses at bidrage økonomisk, og det er vores økonomi efter bestyrelsens
opfattelse konsolideret til at kunne klare, hvilket vi har arbejdet på i mange år og på gentagne
generalforsamlinger hensat til investeringer.
Betydningen af denne kapacitetsudvidelse kan næsten ikke overvurderes og vil betyde bedre spilletid til
alle, ikke mindst medlemmer som har svært ved at booke, når der er holdkampe, træning mv. Og
padelsporten er fantastisk og vi glæder os til, at den bliver en integreret del af klubben. 2 spritnye baner
med lys giver grundlag for masser af spil og fælles nye aktiviteter.
Samtidig har det været afgørende i processen at sikre at både padeltennis- og nye tennisbaner bliver
helårsbaner, så vi udvider kapaciteten i vinterhalvåret. Denne vinter beviste, om ikke andet, at man faktisk
kan spille udendørs store dele af vinteren. Og tænk på solrige marts dage, varme efterårsdage m.v., hvor
det er skønt at kunne spille ude. Og ekstra lange augustaftener med lys på banerne (begge
padeltennisbaner og den ene grusbane).
Og så ligger der jo altså også en gardering mod de, tennismæssigt set, værste konsekvenser af det ingen af
os håber på – nemlig endnu en nedlukning. De få helårsbaner der var i landet i vinter, blev i den grad brugt,
og det vil også i dette worst case scenarie være ekstremt værdifuldt !
Vi vender tilbage til dette punkt under budget, og derfor vender jeg mig nu mod året 2020 i øvrigt:
Anderledes opstart
For første gang i mere end 30 år startede sæsonen ikke med standerhejsning, verdens bedste flødeboller
fra Frellsens og vores traditionsrige åbningsturnering. Men det var ikke desto mindre en glædens dag, da vi
en tirsdag i april kunne åbne banerne til ”forsigtig” spil med maksimalt 4 pr. bane iht. de generelle
retningslinjer for sport – 4 spillere er trods alt et noget heldigt tal for tennis
I starten af sæsonen var som altid masser af aktivitet, mange medlemmer som spillede tennis og banerne i
fuldt brug. Vi havde vist alle brug for at komme ud og dyrke vores dejlige sport, og vi har vel – som så
mange andre – også lært at værdsætte glæden ved noget, man før tog for givet. I vores tilfælde
tennisspillet.
Hvor dejligt det end var at komme i gang, så manglede der alligevel noget. Vi kunne ikke bruge klubhus og
køkken, og i starten kunne man slet ikke spille Hyg Ind pga forsamlingsforbuddet på kun 10 mennesker. Det
løsnede sig som bekendt, men for første gang i mange år blev det et Hyg Ind år uden fællesspisning og
madlavning. Det håber vi kan ændre sig snart i indeværende år! Det er altså en anelse mærkeligt at komme
i klubben en onsdag ved 20 tiden, og vores faste Hyg Ind gruppe IKKE sidder og spiser og hygger sig. Lad det
ændre sig, hellere før end senere !

Banerne og anlæg var blevet bedre end i 2019, men bane 5-6 er desværre ved at være godt udslidte, og det
kan man også mærke, at de er i år.
Vi lægger meget energi i alle baner, men det er klart, at bane 5-6 står på liste over dialog med kommunen –
men lad os lige få de nye baner op at stå først! Samtidig vil vi sige en stor tak til alle medlemmer, som
faktisk bruger tid på, uanset hvilken bane man spiller på, at vande før spil i tørt vejr, at skrabe banen og
lappe huller og endelig: ja, man har hørt det før: feje HELT ud til hegnet efter spil.
Anlægget har vi i øvrigt gjort ekstra meget ud af skal stå pænt. Al ukrudt rundt om baner er fjernet, så man
kan se sten rundt om bane 5-6 og fliser renset ekstra pænt, og gode frivillige har vasket markisen ned og
fjernet den udgåede ”bamuslignende” hæk bagminibanerne Den generelt høje standard vil vi gerne skal
holde fremover, så vi er kendt for at sted, der er lækkert at være.
Klubhus og Køkken
Den høje standard vil vi gerne have generelt både inde og ude. Det kræver også noget investering i klubhus
og køkken. Dem brugte vi desværre ikke sidste år. Og endnu er de desværre ikke åbnet i år.
Vi har nedsat et husudvalg, som skal se på den fremtidige opgradering af dette – noget kan vi gøre selv,
men den grundlæggende vedligeholdelsespligt påhviler kommunen, og der er ret strenge retningslinjer for
ændringer m.v. Dorthe er chef for husudvalget, så dermed er det i de bedste hænder, og det ender helt
sikkert rigtig godt.
Lidt skete der sidste år, hvor gulvene blev slebet og de – på sidste generalforsamling drøftede – skabe har vi
rykket ind på kontoret. Vi havde en meget konstruktiv dialog med fritidsklubben i foråret, inden der blev
lukket ned og vi ikke måtte bruge lokalerne.
Vi arbejder videre i år, og har afsat midler til det i budgettet, og det er også vores opfattelse, at det må vi
løbende afsætte midler til de kommende år. Og så vil vi efterfølgende se på badefaciliteter, men vi må også
være ærlige at sige, at skal vi have ”hul igennem” til kommunen, så kan for store projekter ødelægge det
hele, så vi vælger altså en del af gangen.
Træning
Juniortræningen gik i gang som planlagt, og var fra starten en succes – som altid kan man vel sige. Men
også her mærkede vi i den grad Corona, da der i starten kun måtte være 4 spillere og en træner pr. bane.
Det er altså noget andet end ca. 20 minitennisbørn på en stor bane. Det kunne løses ved at ”strække”
dagene, da børnene samtidig havde fri meget tidligere end normalt. Men det betød, at den
minitennistræning man normalt kunne gennemføre på en time, nu måtte strække sig fra kl. 12-17. Vores
trænere havde nogle ekstraordinært lange dage sidste sommer!
Det løste sig alt sammen, og i løbet af sæsonen blev kravene slækket – men så var det vanskeligt at rykke i
børnenes tider, som nu var afstemt med familie, gymnastik og mange andre aktiviteter. Men det lykkedes –
og både junior og seniortræning forløb med masser af god stemning, kvalitet og godt humør.

Og i sommerferien var kravene lempet så meget, at vi kunne gennemføre vores juniorcamps helt som
normalt, både i Humlebæk og Nivå-Kokkedal.
Seniorerne efterspørger i højere og højere grad træning, og det er nu sådan at træningen bliver udsolgt
inden for den første 15 minutter efter den er frigivet. Her har vi simpelthen ikke kapacitet nok, men
heldigvis bevirker nogle gode afbudsordninger og reservelister, at det faktisk lykkedes alle at komme med tl
træning i et vist omfang. Og så blev der holdt en seniorcamp tre dage i ferien, hvilket var en stor succes.
Træningslejre i udlandet er en tradition efterhånden for både juniorer og seniorer, men det blev i 2020
ikke til noget, og er noget vi må se frem til igen, når verden bliver mere normal.
Skoletennis
En særlig form for træning, er vores skoletennis. Vi har i mange år haft et superbt samarbejde med de to
skoler i byen. Vi kører et ”dannelsesforløb” for alle børn i 0-3. klasse på både Humlebæk og Langebjerg
Skole udarbejdet helt efter principperne i skolereformen. Alle elever får over de første skoleår 10. lektioner
og lærer de basale slag, banens geometri og lidt om point m.v. Dette arbejde fik både vi og Humlebæk
Skole i 2019 en pris for af DGI og Dansk Tennisforbund, da den daværende 3. klasse som den første klasse
havde afsluttet det fulde forløb.
Vi startede et år senere på Langebjergskolen, som så sidste år havde deres 3. klasse igennem hele forløbet,
som den første årgang, som opnåede det. DGI og Tennisforbundet syntes simpelthen, at Langebjergskolen
fortjente en tilsvarende pris, og dermed også tennisklubben, som fik prisen for 2. år i træk.
Det blev fejret med besøg af borgmesteren og tennisforbundets formand. Og de to herrer kunne ved
selvsyn se, hvad sådan et samarbejde kan betyde. På denne 3 årgang går ikke mindre end 7 børn, som har
spillet med på vores u 10 hold, der som det første hold juniorhold nogensinde i klubbens historie har
vundet bronze ved juniorDM. De 7 drenge fik også spillet et par bolde mod borgmesteren, og vi har lovet
sidstnævnte ikke at fortælle, hvem der vandt
Sportslige resultater
Dette må man selvfølgelig også runde. Fremtiden er jo sikret, som det allerede er omtalt med u 10 holdet,
der vandt bronze ved DM. Men de endnu yngre kan også – vores u 8 hold blev sjællandsmestre i den
stærkeste række med sejre over alle de store klubber.
Vores lidt ældre kan også: Birgit Carlsen har så mange DM guld, at ingen længere kan tælle hvor mange.
Det er vist tæt på 60 medaljer, og selvfølgelig vandt hun 2 guldmedaljer ved DM for veteraner i Helsingør i
uge 29. Sophie Engelsbak blev dansk mester i 40 + single, Ulrikke Bryde-Nielsen i 45 + single og hun vandt
også mix-double sammen med Chr. Theisen-Scmidt. Og Pia Sinikka er vi meget stolte af at have med i
bestyrelsen, hun vandt igen igen guld i 40 + double med sin makker fra Holte.
Herudover har en række juniorer opnået gode resultater, mest bemærkelsesværdigt vandt Line Jensen SMA rækken for seniorer udendørs, og sammen med Stine Frei Madsen vandt hun også
Sjællandsmestersaberne i double i u 16 kat. 1.
Tillykke til alle, og vi glæder os til at følge jer og mange andre de kommende år.

Cheftrænerens farvel
Sidste sommer blev Calles sidste sæson som cheftræner i klubben. Kvaliteten i træning og den generelle
begejstring har taget et ordentlig hop i de 5 år Calle var her, og vi er super taknemmelige for al den energi
Calle har lagt i klubben. Calle er 1. februar startet på uddannelse som fysioterapeut i Lund, og vi ønsker
Calle al mulig held og lykke og glæder os til at se ham også i fremtiden.
Det er selvfølgelig tanken, at Calle skal komme og blive fejret til sommer – men også her skal de liige kunne
spille ift. Corona-regler og restriktioner. Så det bliver mest sandsynligt på den anden side af sommerferien.
Men vi glæder os til at se Calle, uanset hvornår det bliver.
Heldigvis har vi ansat to meget kompetente erstatninger (på deltid) i stedet for Calle : Torben Ernst og
Jimmy Bøjgaard, som allerede er blevet populære på træningen både her i Nivå-Kokkedal.
Sociale arrangementer kom igang senere
Nu går vi lidt tilbage til vores dejlige klubliv.
Det blev en forårssæson med lidt færre sociale arrangementer end normalt. Men holdkampe kunne
heldigvis gå i gang, og her kunne man følge vores mange hold, og ikke mindst 1. holdene i 1. division i
aktion. Begge hold spillede en række gode kampe og bevarede pladsen i 1. division. Ud over det jo bare er
dejligt at se så god tennis, er det også en fornøjelse at se at vores træning og de unges store dedikation
bærer frugt – på dameholdet spiller Line Jensen på 16 år fast, og på herresiden har Tue på 17 år fået debut
på førsteholdet sidste år. Og flere andre teenagere ligger og lurer på at tage pladsen fra de ”lidt” ældre
spillere.
Da sommerferien nærmede sig blev der åbnet mere op.
Hyg Ind startede som nævnt op igen i løbet af maj måned, og om end uden spisning, så var det som altid en
dejlig stemning og en masse gode doubler hver onsdag. Og der er startet et motionisthold rundt om Hyg
Ind igen, det skaber også godt socialt liv på anlægget – foruden en række forrygende doubler selvfølgelig.
Hyg ind bruger en del baner hver onsdag aften. Det er en del af vores fællesskab, som er en grundværdi,
som vægtes højt. Uagtet vi alle gerne vil spille meget, så er det altså sådan at et åbent fællesskab med en
30 årig lang historie er en del af vores DNA, og Hyg Ind har selvfølgelig også i år de baner, de har brug for.
In House blev igen afviklet alle lørdage i juli måned, og det med masser af social hygge for spillere i alle tre
klubber under ledelse af Pia Sinikka – nogle gange fjernledelse, da DM for Veteraner, som Pia er meget
involveret i (også det) på grund af Corona blev afviklet midt i sommerferien, og så kunne Pia ikke være til In
House hver lørdag.
Det var 5. år In House blev afholdt, og herfra en opfordring til alle seniorer uanset alder i niveau til at huske
at melde sig i år. Det er super socialt og hyggeligt og virkelig god mulighed for at spille med andre, end dem
man kender til dagligt.
Klubmesterskaberne fortjener en helt særlig omtale. 183 deltagere – ny rekord – deltog i ikke mindre end
37 rækker. Det understreger klubbens værdi, om at her er plads til ALLE uanset niveau og alder. Deltagerne
var både rutinerede, lidt mindre rutinerede, yngre og lidt mindre yngre, men alle havde en ting til fælles :

begejstring og engagement. Efter mere end 300 spillede kampe var alt klar til finaledagen den 19.
september, hvor der skulle spilles 37 finaler (og afvikles puljekampe for alle de små på minibanerne).
Ingen nævnt, ingen glemt – men måske nogle husker, hvem der vandt 45+ herredouble efter comeback
efter 4 års skadespause og valg af en ekstraordinært stærk makker. Eller at Sophie Engelsbak i en virkelig
velspillet damefinale mod Line Jensen fik markeret, at hun stadig er den bedste, i hvertfald nogle år endnu.
Virkelig god tennis!
Og så skal vi måske have med, at i herrerækken mødte Calle og Raastrup hinanden i ”mestrenes kamp.”
Raastrup, som vandt i 2014-16 (før Calle var med), tog i 2017 til Nepal og havde dermed – med egne ord –
nærmes foræret Calle sejren de følgende tre år. Det ville Calle modbevise, hvilket lykkedes med en
finalesejr i to sæt, men med god modstand. Og for lige at markere, så vandt Calle også begge
doublerækker, begge med Raastrup på den anden side af nettet. Alt dette har fået Raastrup til i årets
klubblad at foreslå, der indføres en regel, som forbyder svenske fysioterapeuter at stille op i fremtiden
Den kan vi jo sende videre til turneringsledelsen. Og det er en god anledning til at nævne, at når KM var så
stor en succes skyldes det ikke mindst en hel ekstraordinær indsats af turneringsledelsen – ved Palle Juhl
Andersen og Thomas Krogh. Nye turneringssystemmer, opdateret resultatservice dagligt samt diverse liveevents på facebook med lodtrækninger m.v. Helt unikt, og med til at gøre turneringen til den fanatiske
begivenhed, den er.
Samarbejde NKT og FTK
FTK udtrådte af samarbejdet omkring træning med virkning fra 1. maj sidste år og har haft deres egne
trænere siden da. Træningssamarbejdet er fortsat sammen med Nivå-Kokkedal Tennisklub, og det fungerer
tilfredsstillende er det vurdering blandt både trænere, bestyrelse og oplevelsen hos deltagerne i træning.
Banefællesskabet blev sidste år begrænset til at man kun kan booke 48 timer frem, og i år er Fredensborg
helt udtrådt at dette udendørs, men det er fortsat med NKT – teknisk er det hele dage man kan booke
fremad, og det er så 1 dag ud over den dag, man foretager bookningen.
Sociale arrangementer er fortsat fælles i udgangspunktet, bl.a. In House, hvilket som nævnt er sommerens
største succes. Der er tegn på, at de sociale initiativer, særlig med Nivå-Kokkedal intensiveres i år med bl.a.
Øresund Tennis Leauge for kvinder 40 + .
Generelt ift. kommune er samarbejdet og koordination intakt alle tre klubber i mellem, og vi er fortsat 100
% fælles om tennishallen, som vi har været hele tiden. Det er en meget vigtigt prioritet for klubben, at
samarbejdet om disse ting fortsætter på samme måde som hidtil.

Efteråret
Vi nåede at spille indendørs det meste af 2020 inden nedlukningen. Mundbind måtte man også i hallen
vende sig til, men det forhindrede ikke mange gode dage, og der blev bl.a. et nyt initiativ med Drop In
søndage som supplement til torsdag formiddag.
Da nedlukningen ramte i december, genåbnede vi 2 baner udendørs, og det lykkedes faktisk at få spillet en
del på dem i et par uger, inden vinterkulden for alvor satte ind.

Det har samtidig givet den indsigt, at der fremover ikke vil være grund til at lukke alle baner ned i oktober.
Selvom de måske ikke står lige så godt som helårsgrusbaner viser erfaring også fra andre klubber, at
almindelige grusbaner kan være åbne en stor del af vinteren. Derfor vil vi så vidt muligt holde ca 3 baner
åbne den kommende vinter – eller i hvertfald i efteråret. Det kræver selvfølgelig noget banepasning (og
ansvarlighed fra medlemmer), og begge dele skal vi nok klare. Vi vil også åbne flere baner tidligere igen
næste år af sammen årsag – vi skal selvfølgelig kunne spille så meget tennis som muligt!

Padeltennis
Selvom padeltennisbanerne endnu ikke er opført, er vi allerede en padelklub.
For at sikre spilletid indtil banerne ved HiC opføres indgik vi derfor i december en aftale med X-padel i
Helsingør om, at medlemmer af klubben kan booke baner med rabat i padeltenniscenteret. Vi nåede lige
akkurat at skrive ud om tilbuddet og et opstartsarrangement, som var planlagt i januar inden landet inkl.
padelcenteret blev lukket ned!
Men vi nåede at få mange henvendelser og tilmeldinger, hvilket jo siger noget om interessen også for
padel.
Centeret er netop genåbnet og man kan booke baner der igen, som vi netop har skrevet ud om. Hvis nogen
vil høre mere efter generalforsamlingen, kan I tage en snak med Dorthe om, hvordan man booker.
Kommunikation
Vi synes i bestyrelsen, at vi gør hvad vi kan for at kommunikere om aktiviteter og hvad der sker i klubben.
Vi lavede sidste år 38 nyhedsbreve, som alle findes på hjemmesiden. Vi er aktive på facebook – faktisk blev
vi nr. 2 i Danmarksmesterskabet for tennisklubber på Facebook kun overgået af KB.
Det siger vi ikke for at prale, men fordi det dels understreger et aktivt klubliv, hvor der sker mange ting.
Men også fordi vi i bestyrelsen og trænerne også meget gerne vil informere og altid gerne modtager input
også – hvad rigtig mange heldigvis kommer med løbende, og det er vi super glade for. Bliv endelig ved med
det.
Fællesskab og Frivillige
Det sidste vi vil komme ind på i beretningen er vores fællesskab og mange frivillige. De ting hænger
sammen – man er fælles om at være frivillig, og det giver en god fælles klubfølelse.
Men fællesskabet er mere end det – det er også, at vores trænere kender børnene og også snakker med
dem, når der ikke er træning. Det er, når der spilles holdkampe, og mange forskellige medlemsgrupper
kommer og hepper både på 1. holdene, men også bliver og ser andre kampe.
Fællesskabet er også det, der skete en dag i foråret, hvor Farzad, Carsten og Jakob fjerner ukrudt, Vipsen,

Marianne og Lisbeth vasker markisen, juniorer gør rent. Intet af det planlagt på forhånd: det skete bare i
god fælles stemning fordi man nu var der – og så tog man i øvrigt også lige et snigkig ind af vinduerne og
kunne på TV’et se at Clara Tausen vandt sin kamp i den WTA turnering hun vandt i foråret, hvilket ikke
gjorde dagen dårligere. Men mere generelt; det er den stemning og klubånd, hvor vi ”gider” hinanden på
tværs af alder og tennismæssig erfaring og de ”grupper” vi normalt tilhører, som kendetegner en klub med
fællesskabsfølelse.
Og så selvfølgelig det meget store frivillige arbejde. Vi var tidligere inde på klubmesterksaberne. Et så stort
arrangement som klubmesterskaber kræver frivillige – også ud over den fantastiske turneringsledelse.
Turneringsvagter, ældre juniorer som hjælper de yngre med at tælle, hjælpere i Cafe og frivillige, som
hjælper med at passe på baner i løbet af dagen. Og meget mere.
Og netop frivilligheden er bare et kendetegn, vi er stolte af i bestyrelsen. Det er altid muligt at få frivillige til
arbejdsdage, til at hjælpe med konkrete aktiviteter og turneringer, skaffe nye holdkaptajner og meget
meget mere. Og vores juniorer deltager helt strukturelt som frivillige hjælpetrænere praktikanter, når de
starter med at være hjælpetrænere – at være en del af vores klubs aktiviteter indebærer også frivillighed.
Her vil jeg blot nævne endnu et andet blandt virkelig mange eksempler – 3 arbejdsdage og mere end 50
frivillige til virkelig tungt arbejde med at sætte baner i stand i kulde og blæst i marts måned. Og Edward og
Anita, som kører mindst 15 ture med grus til genbrugspladsen. Det er en god klubkultur, som vi fortsat vil
værne om.
Tak til alle jer – og alle i øvrigt i og omkring klubben. Tak til trænere og bestyrelse for en fantastisk indsats
og dejligt samarbejde.
Og tak for ordet
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