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Bemærk mindre justeringer kan forekomme – og det er det talte ord, som gælder]

FORMANDENS BERETNING HUMLEBÆK TENNIS OG PADELKLUB ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022
En speciel start på året.
Året 2021 blev som det foregående år præget af Corona. Årets første 4 måneder måtte man ikke dyrke
idræt indendørs.
Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, siges det jo. Og under nedlukningen viste klubbens
trænere og medlemmer i handling nogle af de ting, som gør os til et fantastisk sted at være.
Vi holdt nemlig åbent i det omfang man overhovedet kunne
•

•

•

Trænere gennemførte træning på minitennisbanerne i op til 10 minusgrader, i blæst, senere massiv
regn. Helt fantastisk indsats af trænerne og virkelig seje børn – og seniorer – som mødte op til
denne alternative træning.
Ældre medlemmer tog minitennis til sig – udendørs og også i frostvejr. Typisk spil om formiddagen
inden trænere og juniorer tog over. Også godt for fællesskabet, at vores meget unge og lidt ældre
mødte hinanden tit
Udendørs banerne blev åbnet i marts måned for første gang i klubbens historie.

Det sidste kunne kun lade sig gøre fordi mere end 50 medlemmer mødte op til to ekstraordinære
arbejdsdage og udførte den nødvendige klargøring af banerne, som Adam eller HP normalt gør. Helt
fantastisk indsats til glæde for os alle sammen.
Og så fik vi tør jeg - uden at have været med i alle klubbens leveår – godt sige, klubbens første
”sneskovleansvarlige”
Den nævnte fantastiske frivillige indsats viste sig nemlig også ved at forældre – særlig Andrew Grant
Christensen – helt uopfordret blev klubbens første sneskovler nogensinde. Hver morgen hvor det havde
sneet tog Andrew ned og skovlede banerne rene, så de var klar til ”formiddagsdamerne” og efterfølgende
træning. I de få tilfælde han ikke kunne ringede han, og sikrede at det blev koordineret så trænere eller
andre kunne udføre det.
Opstart uden standerhejsning
Banerne opnåede tidligt, men mange restriktioner var stadig i plads. Og det blev derfor endnu en
sæsonåbning uden standerhejsning – men vi fik listet endnu en forårsklargørings/arbejdsdag igennem i
”skiftehold”, så alt blev gjort klart og godt. Og så glæder vi os til i år, hvor vi skal have traditionel
standerhejsning påskelørdag den 16. april.
Årets gang i klubben
Årets gang i klubben blev til gengæld ret hurtigt ”næsten” normalt.
Hyg Ind kunne hurtigt genoptage aktiviteter og ret hurtigt kunne vi endda åbne køkkenet, så man kunne
genoptage madlavning og fælles hygge bagefter.

Jeg har igennem mange år her på GF traditionelt følt det nødvendigt at ”forsvare” Hyg Inds ret til at bruge
banerne hver onsdag, og det bliver så sidste gang, at jeg får den fornøjelse. Og det gør jeg med glæde!
Bestyrelsen har i al min tid bakket op om fællesskaber, herunder Hyg Ind, og når der er fuld aktivitet på alle
baner, så giver det så god mening.
Så havde jeg helt ærligt i den anledning også glædet mig en anelse til i dag at kunne sige til de medlemmer
der ikke deltager i HyG Ind,
”men nu vil der altid være to ledige baner onsdag aften ved HiC samt to padelbaner”.
Det får den kommende formand så lov at sige næste år, men jeg kan dog sige, at det er min klare
forventning at det vil være tilfældet allerede fra midt i sommer
Tilbage til årets gang og Hyg Ind – der blev heldigvis lukket så meget op, at Hyg Ind kunne genoptage den
årlige tur til Sverige, som denne gang gik til Hallevik. Tak til Lisbeth og co. for god beretning og billeder til
både facebook og nyhedsbreve, så vi andre kunne følge med.
Træningen gik i gang til normal tid, men med speciel corona start med få på banerne af gangen – det gav
vores trænere nogle meget lange arbejdsdage i starten. Men som altid (fristes man til at sige) en stor
succes, masser af børn på juniortræningen. På seniorsiden er vi udfordret af, at der er flere som
efterspørger træning, end vi kan imødekomme. Og mindre populært bliver det vel næppe af at Sophie
Engelsbak bliver ny træner sammen med Markus og Tobias om mandagen. Vi har udvidet med flere
formiddagshold og seniorsommercamp og afbudsordninger og prøver den vej rundt at få så mange som
muligt med.
Der var fuld knald på ikke mindre end 3 sommercamps for juniorerne og en enkelt seniorcamp. Det
gentager vi naturligvis i år, idet der i visse camp vil være en hel eller havld dag afsat til introduktion af
paddeltennis.
Glædeligt var det også, at vi i december endelig igen kunne tage på træningslejr til Båstad med juniorerne.
3 fantastiske dage både træningsmæssigt og socialt. På turen havde vi både besøg af Calle som
gæstetræner og mødte nogle svenske spillere fra Söndrum TK ved Halmstad. Denne klub har vores tidligere
træner Joachim Føller som sportschef og vi ser nu på at lave en række samarbejder med klubben, som kan
blive en ny venskabsklub med muligheder for rigtig mange forskellige medlemsgrupper.
Trænere. Det var et arbejdsmæssigt noget hårdt år. Carsten mistede jo sin kone og havde et svært år, men
kom og gjorde det rigtig godt efter omstændighederne. Han forlod os jo i oktober og siden har vi ledt efter
den rigtige konstellation. Jeg er selv blevet ansat som klubchef/sportschef med mange administrative timer
men også træner på banen. Vi har Farzad som yder en kæmpe indsats og så Jakob på næsten fuld tid her i
foråret, hvorefter han dog stopper for at læse. Derfor er vi super glade for at have ansat Sophie Engelsbak
som træner for seniorerne. Og vi er i dialog med en fuldtstræner som afløser for Jakob/Carsten og meget
tæt på at kunne offentliggøre noget om dette.
Skoletennis. På grund af Corona har vi i 2021 haft meget vanskeligt ved at gennemføre vores normale – og
prisbelønnede – forløb med skoletennis på de lokale skoler. Det har haft en vis betydning, idet vi kan se at
der er færre af de mindste u 8’ere på træning og som vil spille kampe. Derfor er det glædeligt, at Sophie
Engelsbak også har taget dette som ansvarsområde, så vi i en forhåbentlig helt coronafri sommer får dette
tilbage på skinner. Det er utrolig væsentlig for den fortsatte kontiunitet.

In House kørte på nu 7 sæson fantastisk hver lørdag i ferien. Det er de bedste lørdage hjemme i ferien med
super kampe og hygge under ledelse af Pia Sinikka, som dog måtte delegere en del, da hun undervejs havde
alt for travlt med at vinde en masse guld ved DM for veteraner. Nye turneringsansvarlige blev lært op, og
det bliver der fortsat brug for i år, hvor In House ændrer en lille smule format – stadig hver lørdag. Følg
med i nyhedsbreve og på FB.
Klubmesterskaberne blev igen i 2021 en kæmpe succes : næsten 200 deltagere og 300 kampe blev – en del
i sidste øjeblik – afviklet inden den store finaledag den 11. september med ikke mindre end 37 finaler og en
helt fantastisk stemning på anlægget. Kæmpe tak til turneringsledelsen, i særdeleshed Thomas Schiff Krogh,
som desværre tager en pause i år. Men Andrew Grant Christensen tager over og man kan allerede tilmelde
sig i det nye UTR format, som er super brugervenligt og gør det let at følge med.
Sportsligt holdkampe. Vi er lige ved at lave årets nyhedsbrev med omtale af alle vores mange hold sidste
sommer. Og vi må bare sige. at for en gangs skyld er der på seniorsiden ikke et eneste hold, der rykker op.
Men derimod er det nærmest utænkelige sket derved, at dreamteam i 40 + og vores bedste veteranhold i
60 + rykkede ned. De er begge under ledelse af et medlem af familien Theisen Schmidt og man vil i det
kommende klubblad kunne læse, at de lover umiddelbar oprykning og også, at endnu en Theisen Schmidt
(holdkaptajn for det bedste 40+ hold i 1. division) er meget tæt på at love DM guld i år. Det kan kun blive
godt! Og så er vi sikre på, at vores mange andre senior, veteran og motionisthold får endnu en god sæson,
på og uden for banen!
I toppen af seniorrækkerne gik det heldigvis sådan sidste år, at både herre og dameholdet sikrede sig endnu
en sæson i 1. division – indendørs ligger begge hold i 2. division i nærværende vinter, men damerne har
netop her i januar også sikret sig oprykning til 1. division.
På juniorsiden har vi utrolig mange hold som gør det flot – allermest stolte er vi af volumen. Vi har mange
juniorhold, og det fordi børn hos os kan lide at spille kampe og være en del af klublivet også uden for
træning. Det ER stort. Og så skal vi da lige nævne at u 12 drenge vandt sølv i den stærkeste række i
sjællandsmesterskaberne!
Sportslige resultater i øvrigt Veteranerne vandt igen så mange guld og sølvmedaljer ved DM og SM, at det
er svært at holde tal på. Men Malene Frei, Ulrikke Bryde-Nielsen, Pia Sinikka, Sophie Engelsbak, Nikolaj
Sletten og Birgit Carlsen kan vist godt gøre klar til endnu en reception på rådhuset til efteråret, når
kommunen fejrer danske mestre og sjællandsmestre i kommunen.
Og nævnes skal det selvfølgelig, at Nikolaj Sletten formåede at blive udtaget til landsholdet i 45 + som
spillede VM i Kroatien.
På juniorsiden var særlig Line Jensen stærk med flere gode resultater, og vi tager med som et af de
allerflotteste resultater, at hun kom helt til kvartfinalen ved UM (DM for juniorer) inde i efterårsferien.
Samme Line stod også ved klubmesterskaberne for et generationsskifte, da hun i en særdeles velspillet
kamp som den første de sidste 20 år i klubben kunne besejre Sophie Engelsbak. Det bliver spændende af
følge Line og Tue Møllegaard samt vores mange andre store talenter de kommende år.
Padeltennis. Vi har en samarbejdsaftale med X-padel, så vi kan tilbyde baner med rabat deroppe indtil vi
får vores egne. Dette har mange benyttet sig af og vi får gode og tilfredse tilbagemeldinger, om at det bare
er sjovt at spille padeltennis. Vi nåede desværre ikke at lave egentlige arrangementer i X-padel i 2021, men
har haft et enkelt i januar og har endnu et i april.

Der kommer meget mere fokus på padel i løbet af foråret, og man kan som medlem her stadig henvende
sig til Dorte Rytter og booke baner i X-padel.
Baner og anlæg (ude)
Banerne var igen i 2021 gode at spille på. Adam (og lidt undertegnede) passer godt på dem – men vi må
erkende at bane 5-6 er ved at være godt slidte. Så snart det andet projekt med de nye baner ved HiC er helt
i mål, sætter vi fuld fokus på at få disse baner renoveret (lagt om).
I øvrigt har vi sat stor fokus på at gøre anlægget pænt – der er stort set ikke ukrudt på banerne, og bag om
bane 1-4 og rundt om bane 5-6 er sten gravet fri, så vores anlæg ser lækkert og indbydende ud. Årets
projekt er et blomsterprojekt, som Maria Tjellesen har været så venlig at ville stå i spidsen for
Det er fortsat en udfordring, at området er populært for andre end medlemmer – det er på sin vis dejligt og
hyggeligt med mange som kommer forbi på vej til stranden, men lidt mindre med glasskår og affald, som
det undertiden flyder med i weekenderne. Vi er dog i god dialog med SSP m.fl. og det er som om, at
problemet er blevet lidt mindre.
Fornyelse af klubhus
Denne GF holdes jo på Kulturstationen. Men vi ER i gang. Klubhuset er malet, gulve slebet og nye møbler er
indkøbt. Det hele skal blot samles og sættes op, så er det klar og står flot og klart til standerhejsning den 16.
april.
Vi er imidlertid løbet ind i den udfordring, at vi ikke kan bruge kælderen til almindelig opmagasinering og
derfor måtte bruge klubhuset til dette i vinter. Det er en udfordring vi prøver at løse i fællesskab med
kommunen ved at få lov at bygge et mindre skur – men det er helt ærlig en anelse tungt, men vi gør alt vi
kan.
Og så er næste step i fornyelsesplanen jo at rive væggen ned mellem køkken og klubhus og i forlængelse
heraf opgradere køkkenet. Vi har også søgt om mulighed for at få ekstra vinduer mod banerne, men det er
ikke lovligt, hvorimod der altså ikke er forbud mod at rive væggen ned, blot den understøttes korrekt.
Kommunen kan ikke bidrage med midler, så derfor er der afsat et ikke ubetydeligt beløb til dette i
budgettet, idet vi også søger fonde.
Nye padel og tennisbaner
Det blev ikke i 2021, at banerne blev indviet. Men licitationen er nu i gang og man forventer at have
entreprenønaftale klar i marts, som efter endnu en politisk behandling, betyder at man starter arbejdet i
starten af maj. Herefter er byggeprocessen hurtig, og den 25. juni skal der efter planen være indvielse.
Der vil komme en masse mere information om de nye baner : helt kort her blot: padelbanerne er en
integreret del af klubben og man skal ikke betale ekstra for at spille på banerne, men alle 4 som spiller på
en bane skal selvfølgelig være medlem. Både tennis og padelbaner bliver helårsbaner, men der er ikke
gebyr for at spille om vinteren. Der kommer særlig fsa padel en masse mere information og intro og senere
selvfølgelig også træning og sociale arrangementer.
Vi fik ikke anvendt de budgetterede midler til vores del af investeringen sidste år, og de indgår derfor i
dette års budget i stedet, hvor vi bruger af den gennem mange år opsarede kapital hensat til dette.

Samarbejde med NKT og FTK
Samarbejdet med NKT om træning er forlænget for de kommende år. Banemæssigt kan vi stadig booke hos
hinanden, dog kun 1 dag frem, så der er en form for ”fortrinsret” for egne medlemmer. Dette vil naturligvis
også gælde de nye baner, inkl. padeltennis.
Banesamarbejde med Fredensborg ophørte sidste år, og der er ikke umiddelbart udsigt til at det
genoptages.
Indendørs med hallen er alt som det plejer i fællesskab alle tre klubber i mellem, og her kan man booke
uafhængigt at klubtilhørsforhold på kryds og tværs, og der er fælles drop in for seniorer m.v.
Faste banetider gik sidste år i fornyet udbud ved et arrangement i NKT i august, da klubbernes fælles politik
er, at ingen skal vinde hævd på tider igennem generationer. Og heldigvis fik stort set alle som ønskede det
en bane!
Dog vil vi medgive, at selve afviklingen af lodtrækning om banetider i NKT i august – om end til dels
hyggeligt med mange mennesker og god vin – arrangementsmæssigt kan gøres smartere. Det gør vi næste
gang, som heldigvis først er om en del år!
Klubbens kultur og værdier
I denne min sidste beretning som formand vil jeg tillade mig her til sidst kortvarigt at komme lidt ind på
nogle af de værdimæssige ting, som kendetegner vores klub, og som jeg med en vis stolthed overlader til
den nye formand og bestyrelsen i øvrigt
Jeg har været formand i 15 år, og der i den tid er ved bestyrelsens og mange andres enorme indsats opnået
en hel del målbare fremgange i form af indendørs baner, medlemssfremgang og sportslig succes. Det er på
mange måder fantastisk. Men intet af dette betyder i min optik noget uden en sund kultur.
Jeg husker da jeg kom til klubben i 2002, at der var en mindre god tone mellem juniorer og ældre
seniorer/motionister.
Det har bestyrelsen i al min tid arbejdet målrettet på at ændre, og at se hvordan ”formiddagsdamerne”
sidste forår under Corona fortæller at det er så hyggeligt, at juniorerne kom bagefter dem, synes jeg er
ideelle illustration på, at der igennem lang tid nu, er et fællesskab og en sund kultur alle medlemsgrupper i
mellem. Vi er en klub for alle aldre, niveauer og ambitioner, både tennis og padel snart i øvrigt! OG vi skal
give plads til at have respekt for hinanden på tværs af netop alder og niveau.
Selvom vi vokser, vil vi altid være en mindre klub – men med ambitioner om at have en hel masse
arrangementer, gode trænere m.v. Det kan kun lykkes, hvis vi samtidig er dygtige.
Da jeg startede i bestyrelsen, og vi arbejdede på at få en tennishal op at stå, drøftede vi dette i bestyrelsen i
mere generelle termer. Og en af mine daværende bestyrelseskollegaer sagde, at vi skal altid arbejde med
foreningshjerte og for medlemmerne, men gøre det på en professionel og effektiv facon. Dette har virkelig
sat sig i mig, og det synes jeg at jeg kan tillade mig at sige at vi har gjort, og jeg giver med glæde stafetten
videre til en bestyrelse, som vil gøre netop dette.
Tak for ordet og i særdeleshed 15 fantastiske år som formand til bestyrelse, trænere og alle medlemmer.

Jeg glæder mig til fortsat at bidrage i en anden funktion.
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