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Det er umuligt at kigge tilbage på 
året 2020 uden at komme ind på 
corona-restriktioner, som des-
værre stadig er i kraft, mens disse 
linjer skrives. Men lad os slå fast 
med det samme: Restriktionerne 
forhindrede ikke 2020 i at blive et 
rigtig godt tennisår for Øresund 
Tennis. Og lad os lige så hurtigt 
slå fast, at det skal heller ikke 
forhindre, at 2021 bliver et godt 
tennisår.

I virkeligheden illustrerer restrik-
tionerne måske meget godt den 
klubånd, der lever hos os. Udfor-
dringer er til for at overkommes. 

Det viser virkelig vilje til tennis, når 
man i december kunne se mange 
af vores medlemmer spille uden-
dørs på bane 1-2, som vi åbnede, 
da hallen blev lukket. Senere er 
flere restriktioner kommet til, men 
vi har spillet minitennis, arrangeret 
løbetræning, on-line undervisning, 
lavet udfordringer på facebook 
og meget mere. Alt sammen med 
respekt af gældende restriktioner, 
men med en enorm lyst til fortsat 
at være sammen, bevæge os og 
spille så meget tennis som muligt. 

I bestyrelsen har restriktionerne 
medført en ikke ubetydelig ekstra 
arbejdsbyrde, men det tager vi 
med glæde for at holde vores klub 
i gang. Samtidig arbejder vi hårdt 
for, at de mange medlemmer, 
vi efterhånden er i klubben, skal 
have bedre rammer og faciliteter i 
fremtiden. Status på dette arbejde 
er, at to padeltennisbaner (med 
lys) samt to nye helårsgrusbaner 
ved HIC (forhåbentlig med lys) 
opføres i løbet af i år og næste år. 

Det bliver et kæmpe løft til klub-
ben og giver bedre mulighed for 
at spille på de ”pressede tider” om 
sommeren, samt om vinteren, hvor 
hallen slet ikke kan rumme alle tre 
klubbers medlemmer. Samtidig 
vil vi investere i opgradering af 
klubhus og køkken.

FORMANDENS 
KLUMME

Der er med andre ord meget at 
glæde sig til – ud over en sommer 
med forhåbentlig væsentlig færre 
restriktioner, masser af tennis, 
træning, Hyg Ind, holdkampe og 
meget andet godt. 

På trænersiden har vi måtte sige 
farvel til Calle i vintermånederne. 
Calle er startet på en uddannelse 
som fysioterapeut 1. februar i år. 
Vi ønsker Calle al mulig held og 
lykke og siger tak for fem virkelig 
gode år her i ØT. Calle forlader 
os dog ikke fuldstændig. Vi vil se 
ham ind i mellem 
og vil holde 
en reception 
for ham til 
sommer i for-
bindelse med en 
holdkamp. Vi er ved 
at ansætte erstatning 
og melder ud, så snart det 
er helt på plads. Calle har en 
artikel inde i bladet, hvor man 
kan læse meget mere om 2020, 
herunder om det største klubme-
sterskab i klubbens historie med 
fantastisk finaledag i september. 
Og så er der overblik over de ting, 
vi glæder os til i 2021, herunder 
træning, sociale aktiviteter og 
meget andet.

Vi kan p.t. ikke oplyse, om der vil 
være standerhejsning. Men vi har 
et lille håb om, at det kan være 
den 17. april, hvor vi starter med 
forårsklargøring som sædvanlig. 
Og banerne håber vi allerede er 
åbne, når dette blad uddeles!

Til allersidst vil jeg på bestyrelsens 
vegne sige en kæmpe tak til de 
virkelig mange frivillige, som har 
hjulpet i årets løb til klubmesterk-
skaber, ekstra løbetræning, 
1.-holdsspillere som træner med 
juniorerne – og til sidst her har vi 
haft frivillige, der har hjulpet med 
snerydning på minitennisbanerne 
samt klargøring af udenørsbaner-
ne og anlægget i øvrigt. Kæmpe 
tak til jer alle. 

Vi ses på banerne!

LARS DAHL GULMANN
Formand 

formand@oresundtennis.dk

Følg med – 
www.facebook.com\oresundtennis
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TILMELDING TIL JUNIORTRÆNING 2021

Tilmeldingen til træning er nu åben. Træningen i 
ØT sker ud fra nogle klare værdier og principper 
for træningen, som altid skal være af høj kvalitet, 
og derfor er der kvalitetstrænere på alle hold.  

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

De lidt større børn fra 6-10 år spiller minitennis. I 
den alder hjælper det rigtig meget at træne to gan-
ge om ugen. Derfor er træningstime nr. 2 helt gratis 
for alle minitennisbørn. For de endnu større børn 
foregår træningen på de store baner, og her er der 
storrabat på ekstra timer ud over den første time. 
For alle hold gælder, at glæden er i højsædet, og at 
man lærer noget til hver eneste træningstime.

Der er træning for juniorer (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. 

I løbet af sommeren vil der, med forbehold for re-
striktioner, være forskellige sociale arrangementer, 
f.eks. forældre-børn-tennis, pizzatennis og meget 
andet. Der vil også være mulighed for, at børnene 
kan spille små kampe mod hinanden på kryds og 
tværs i weekenderne. Kampe er en naturlig del af 
tennis, og i ØT sker det på en god, sjov og social   
 måde, hvor alle kan være med 

og får en god oplevelse. 

Vi informerer meget 
mere om de forskelli-
ge aktiviteter ud over 
træningen i løbet af 
sæsonen. De allere-
de planlagte datoer 
kan ses bagerst i 

bladet, herunder da-
toer for vores populære 

sommercamps. Vi glæder 
os til en fantastisk sæson.

Mange hilsner 
TrænerTeamet

Tilmelding sker i halbooking under bjælken Øresund 
Tennis. Der er et beskedfelt ved tilmeldingen, 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. 900,00 kr. 1.300,- kr. 1.700,-

Juniortræning 10-18 år :

Mikrotennis, 3-5 år : 45 min.   kr. 275,- 
Minitennis, 6-10 år : 2 x 1 time   kr. 900,-

PRAKTIK OG PRISER
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TILMELDING TIL SENIORTRÆNING 2021

Masser af kvalitetstræning med 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 øve-
de. Træningen foregår i 2021 man-
dag aften i Humlebæk (40 pladser) 
og torsdag aften i Nivå-Kokkedal 
(24 pladser).
 
Der vil være formiddagstræning 
igen hver fredag formiddag for de 
heldige, som har mulighed for det. 
Dette foregår i Humlebæk. Man kan 
naturligvis tilmelde sig træning både 
i Humlebæk og/eller Nivå-Kokkedal 
alt efter, hvad der passer i kalende-
ren. 

Vi har som regel udsolgt meget 
tidligt, særlig på aftenholdene, og 
derfor kan man i udgangspunktet 
kun melde sig til en aftentræning, 
så flest muligt kommer med. Vi vil 
derfor om muligt udvide deltager-
antallet og/eller lave supplerende 
træningstilbud i løbet af sæsonen for 
de mange interesserede seniorer. 

Får du ikke plads på den faste træ-
ning - 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. 

Endelig laver vi en fantastisk senior-
camp i sommerferien med afslutten-
de middag.

Følg med på hjemmeside, FB og 
aktivitetskalenderen.

SKAL DIN SERV BLIVE 
BEDRE – OG VIL DU HAVE 
DET SJOVT SAMTIDIG?
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I 2019 modtog Øresund Tennis og Humle-
bæk Skole i fællesskab en pris for det unik-
ke skolesamarbejde, som vi udviklede i 
fællesskab i 2016. Prisen som blev overrakt 
af Dansk Tennisforbund og DGI i fælles-
skab blev givet i forbindelse med, at den 
daværende 3. årgang havde gennemført 
hele forløbet fra 0.-3. klasse og dermed 
nu har en officielt anerkendt uddannelse i 
tennisportens grundelementer.

I 2017 indledte vi et tilsvarende samar-
bejde med Langebjergskolen. Sidste år 
afsluttedes det første fulde forløb, hvor 
eleverne fra 0-3. årgang havde været 
igennem alle lektioner med vores trænere 
og lærerne. 

Forløbet blev afsluttet en indendørs recep-
tion en tidlig torsdag morgen i september, 
hvor vi desværre ikke kunne have hele 
årgangen og forældre med pga Corona. 
Men der var fint besøg af Tennisforbun-
dets formand Henrik Thorsøe, DGI’s ten-

nisskole ansvarlige Jonas Hansen, borg-
mester Thomas Lykke som deltog sammen 
skoleleder Søren Jakobsen, de ansvarlige 
lærere og nogle af årgangens børn, som 
almindeligvis træner på det tidspunkt. 

Netop de pågældende børn viser, hvor 
meget et sådant samarbejde kan. Øresund 
Tennis u10 hold består af 5 drenge fra 
årgangen, som i 2020 vandt bronze ved 
Danmarksmesterskaberne for hold. Det 
er det bedste resultat nogensinde for et 
juniorhold i ØT. Og hvad var mere passen-
de end at få bronzemedaljerne overrakt af 
tennisformanden og borgmesteren?

Fra klubbens side skal lyde en kæmpe tak 
til idrættens organisationer for den store 
anerkendelse samt til Langebjergskolens 
ledelse og lærere – og ikke mindst alle de 
fantastiske elever. 

Vi glæder os til at fortsætte skolesamarbej-
det mange år ud i fremtiden. 

ENDNU EN 
TENNISPRIS 

FOR VORES SKOLE-
SAMARBEJDE

Foto: D
G

I
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STØT ARBEJDET MED LYS 
PÅ BANE 7-8
KØB TOILETPAPIR, KØKKENRULLER OG ANKELSOKKER 
VIA SUPPORT US

Inden for de kommende to år vil der blive opført 2 helårs-
grusbaner ved HIC. Desværre indeholder den nuværende 
finansiering, som deles mellem kommunen og tennisklub-
ben, ikke lys til banerne. Lys vil kunne forlænge sommer-
aftererne væsentlig i sensommeren og betyder spil efter-
middage og evt. aftener både forår og efterår. Med andre 
ord: det vil gøre en kæmpe forskel!

Derfor håber vi, at mange medlemmer vil være med til at 
bakke op om dette ved at lægge de ”daglige” indkøb af 
toiletpapir og køkkenruller hos SupportUs gennem klub-
ben. En sæk med henholdsvis 56/28 ruller toiletpapir/køk-
kenrulle koster kr. 350, hvoraf de 150 kr. går ubeskåret til 
lys på bane 7-8. 

Tilsvarende kan bambussokker i virkelig lækker kvalitet 
købes for 175 kr. for 7 par hvide eller 5 par sorte (de sorte 
kommer i gaveæske og er ideel som gave). Heraf går 75 kr. 
ubeskåret til lys på bane 7-8. 

Man kan købe ved at henvende sig til Dorthe Rytter på 
dortherytterf@gmail.com eller ved at henvende sig til træ-
nerne i forbindelse med træningen. Vi søger også ”ambas-
sadører”, som vil hjælpe med at sælge til familie og venner, 
og her kan man henvende sig til Dorthe på mailen ovenfor. 
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Øresund Tennis har en meget bred 
og stærk trup veteranspillere, som 
år efter år vinder en masse guldme-
daljer ved DM for veteraner. 

Den største legendestatus har 
Birgit Carlsen med ikke færre end 
56 Danmarksmesterskaber!! 

Hun og de mange andre spillere 
havde et fantastisk DM i sommer-
ferien, hvor Helsingør Tennisklub i 
uge 29 lagde baner til mesterska-
berne. Helsingørs baner og anlæg 
var tip-top shinet, og klubben 
sørgede for en fantastisk stem-

ning hele ugen blandt de mange 
deltagere. Masser af god tennis, 
socialt fællesskab og gode resulta-
ter til Øresund Tennis. Birgit vandt 
helt ”rutinemæssigt” to guldme-
daljer, og Christian Theisen-Scmidt 
tilføjede en DM guldmedalje i 40+ 
til de mange bedrifter og succeser 
han og familien har haft i ØT og 
Humlebæk Tennisklub gennem de 
sidste mange årtier. Christian vandt 
guld i mix-double sammen med 
Ulrikke-Bryde Nielsen i 40 +. Ulrikke 
havde i det hele taget et fantastisk 
DM, idet hun også vandt DM i sing-
le i 45+.  Guld var der også til Pia 

Sinikka i 40+ double med sin faste 
makker fra Holte. Sophie Engelsbak 
vandt guld i Single 40+ på trods 
af en sæson, som har været noget 
skadesplaget. 

Mange andre ØT medlemmer var 
med som repræsentant for andre 
klubber: Peter Holst (en af klubbens 
gennem tiderne bedste spillere), 
Jørn Harder, Lars Bo Sørensen og 
Isamarie Sørensen vandt alle guld 
også. 

Kæmpe tillykke til alle, og vi 
glæder os til at følge jer fremover!

MASSER AF GULD TIL 
ØT VED DM 
FOR VETERANER
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Calle stoppede i al stilhed som 
cheftræner under lockdown 
31. januar. Calle har sendt os 
denne hilsen, hvor han ser tilbage 
på sine 5 år i ØT. Calle vil blive 
fejret ved en reception ved en af 
forårets holdkampe, som han 
stadig deltager i, hvis det ikke 
kolliderer med studierne.

Noget af det første, jeg husker fra 
min tid i Øresund Tennis, er fra min 
første sommer i klubben tilbage i 
2016. Det var mandag aften kl. 19 
og tid for motionisttræning. Det 
havde regnet en lille bitte smule 
og banerne var helt klare til at 
spille på. Men, der dukkede én 
deltager op. EN spiller! Jeg var en 
anelse rystet.

Så skruer vi tiden frem til somme-
ren 2020. Øsregnvejr hele dagen 
og 1 af 6 baner er klar til spil (og 
kun med meget god vilje). Der 
kom alle 12 tilmeldte spillere, og 
da det begyndte at regne igen-
nem, gik vi ud fra banen for at lave 
flugttræning ude på græsset. Jeg 
synes, det siger meget om, hvor-
dan klubben har udviklet sig i de 5 
år, jeg har været her. 

Det er en klub, som er vokset rigtig 
meget, og det er grundet den 
gode stemning, som er i klubben; 
det at alle hjælper til. Den gode 
stemning synes jeg er gennemgå-
ende i hele klubben fra de aller-
mindste helt op til 1. holdene. Der 
er mange ting, jeg synes er godt i 

Øresund Tennis, og som jeg kunne 
bruge tid på at fortælle om, men 
når jeg tænker over det, så er to 
ting, som jeg synes skiller sig ud; 
den gode stemning der er i klub-
ben og fællesskabet. Teenagers 
som er trænere for de mindste, 
som på den måde kender dem 
rigtigt godt og hilser, når man mø-
der hinanden i klubben, 1. og 2. 
holds-spillere som træner med de 
yngre, hvilket skaber et fællesskab, 
Drop-In, Hyg-In, seniortræning, 
Camp og ikke mindst Klubmester-
skaberne. 

Det er et stort fællesskab, hvilket 
vi også ser, når der er holdkam-
pe. Medlemmer som tager ud og 
kigger på hinanden, og når der 

FARVEL TIL 
CHEFTRÆNEREN
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er holdkamp, så er det fyldt op 
på vores anlæg. Jeg har spillet 
i Elitedivision i både Sverige og 
Danmark, hvor der typisk kom-
mer 10 tilskuere til en kamp, hvis 
det ikke er slutspil. Vi har mange 
gange været mere end 100 styk-
ker, som kommer og kigger, børn 
som både kigger på kampe og 
spiller minitennis, det er fuld liv på 
anlægget. Det er også noget, som 
er kendt blandt modstandere, og 
som var meget tydeligt, da vi 2018 
skulle spille oprykningskamp til 
1. division. Har var vi egentlig sat 
til udekamp, men modstanderne 
spurgte, hvis vi ikke kunne spille i 
Humlebæk, da der er meget bedre 
stemning der ...

Det tror jeg også er noget, som 
har bidraget til den store succes, 
vores to 1. hold har haft de sidste 
par år. Først var det jo vores dame-
hold, som viste vejen og spillede 
sig op i 1. division i 2017 og nu 
har været der i 3 år. Samme år 
vandt herreholdet Sjællandsserien 
og rykkede op i DTFs 2. division. 
Allerede året efter rykkede vi 

direkte videre til 1. division uden 
at tabe en holdkamp. Så blev der 
også ligestilling i klubben blandt 
førsteholdene..! Vores (herrernes) 
første sæson i Danmarks næst hø-
jeste division var en succes, hvor 
vi til det sidste havde mulighed 
for at rykke op til Elitedivisionen, 
men desværre så fik vi set os slået 
med 1 point til allersidst foran 150 
tilskuere. Og kendetegnende for 
Øresund Tennis en dag med fan-
tastisk stemning, selvom opryknin-
gen glippede.

Noget som må afslutte disse min-
der fra Øresund er vores Klubme-
sterskab, der også er et event som 
plejer at være en afslutning på 
udendørssæsonen. Selve turnerin-
ger undervejs er interessant (gøres 
interessant af turneringsledelsen, 
sidste år fantastisk ved Thomas 
og Palle), og det er sjovt at se alle 
komme ud og spille kampe på 
anlæggene, og igen er det flere 
medlemmer, som kommer og 
kigger på andre, når det er kamp. 
Her er muligheder for medlemmer 
at mødes og skabe nye kontakter, 

unge og ældre, mere rutinerede 
spiller sammen med næsten nye 
tennisspillere. Som træner er det 
sjovt at se vejen frem til finalestæv-
net, men alligevel så er finaleda-
gen årets højdepunkt for mig. 
Det er helt fyldt op på anlægget 
og alle er glade (undtaget er par 
stykker, som er lidt sure lige efter 
deres kampe), og der er topstem-
ning.  Og igen, vi har kampe og 
aktiviteter for de allermindste fra 
u8 op til de ældste +60. En fanta-
stisk dag med god stemning som 
jeg virkelig kan lide.

TIL SIDST, TAK TIL ALLE JER 
MEDLEMMER FOR FEM 
FANTASTISKE ÅR SOM ANSAT 
I KLUBBEN! 

Fra redaktionens side siger vi 
tak til Calle for både de 5 gode år 
og minderne, han beskriver. 
Vi kan tilføje, at de ”få sure” ved 
finaledagen muligvis kunne 
være nogle af de spillere, 
som uden succes havde 
mødt Calle i finalerne ... 
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Hvis man skulle pege på en god ting ved coro-
narestriktionerne, skulle det da være, at det har 
betydet, at der er blevet spillet meget udendør-
stennis rundt om i landet. 

Karlebo Tennisklub har en af de helårsgrusba-
ner, som vi får opført i 2022 ved HIC, og den har 
været i brug uafbrudt denne vinter. Flere af vo-
res medlemmer har lånt den, og tilbagemeldin-
gerne er samstemmende, at det er fuldstændig 
som at spille på en ”rigtig” grusbane. Og så  har 
det bare været en sjov og anderledes oplevelse 
at spille ude om vinteren.

Og udendørs tennis har der, om end i mindre 
omfang, også været spillet ved Bjerre. Da re-
striktionerne blev indført i december, åbnede vi 
bane 1-2 ude og flere nåede at have en god og 
sjov tennismatch udendørs i december. Siden 
satte frosten ind, og banerne måtte lukkes. De 
er, mens bladet skrives, ved at blive gjort klar til 
delvis åbning i slutningen af marts.

Samtidig har der været heftig aktivitet på mini-
tennisbanerne lige siden landet lukket ned. Der 
har været træning for 4 elever ad gangen om 
eftermiddagen, og juniorerne har været flittige 
til at spille kampe i weekenderne. Alle restriktio-
ner har naturligvis været overholdt. 

Det har været meget anderledes, men absolut 
en oplevelse både børn og trænere vil tænke 
tilbage på som noget helt specielt, når man 
næste vinter forhåbentlig spiller indendørs som 
normalt. 

Men udendørs tennis er kommet for at blive: 
Man vil kunne spille hele året på de nye uden-
dørs baner og padeltennisbaner ved HIC. 

Coronakrisen har vist, at det både kan lade sig 
gøre, og at det vil blive til gode oplevelser i det 
friske vejr!

VINTERTENNIS
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LINE JENSEN FIK SOM 16 ÅRIG SIT GENNEMBRUD 
PÅ 1. HOLDET I 2020 OG FORTÆLLER HER OM SINE 
OPLEVELSER MED HOLDET. 

Jeg har i nogle år været med på 1. holdet, når de har 
manglet spillere. Men i år blev jeg rykket op som fast 
1. holdsspiller, selvom jeg kun er U16 spiller. Derfor er 
jeg også den klart yngste på holdet.

At være en fast del af 1. holdet har givet mig nogle 
gode oplevelser. Jeg har spillet mod spillere og klub-
ber, som er rigtig dygtige, men vi har været rigtig gode 
til at bakke hinanden op. Også i de tætte kampe. Vi 
måtte kæmpe for at bevare vores plads i 1. division, så at 
spille på et hold, hvor vi alle støtter hinanden har været 
en stor hjælp for mig, og det lykkedes os at blive i 1. di-
vision. Så efter endnu en corona-pause skal vi igen spille 
i 1. division til sommer, og det glæder jeg mig til.

Det er meget inspirerende at spille med så erfarne 
spillere, der har hjulpet mig i mit spil. Deres erfaring 

på tennisbanen og deres mange kampe mod meget 
forskellige spillere har givet mig nogle tips til mine 
kampe, som har gjort, at jeg har vundet kampe, jeg 
ellers ville have meget svært ved. Jeg elsker at blive 
udfordret spillemæssigt.Der er et fantastisk sammen-
hold på vores hold, og det har hjulpet meget. Man bli-
ver støttet og heppet gennem alle sine kampe. Og så 
er det jo nogle helt fantastiske doubler, man får spillet 
sammen med de rutinerede spillere på holdet. 

Jeg er utrolig stolt over at være en del af holdet, og 
glæder mig meget til de næste mange sæsoner i 
divisionerne.

MIN FØRSTE SÆSON SOM 
1. HOLDSSPILLER
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ØRESUND TENNIS SPRUDLER AF 
LIV OG TALENT

BERETNING FRA: NICOLAI RAASTRUP

Øresund Tennis har fået ny energi. 
Opbakningen og interessen for 
klubben er stærk, og især ung-
domsafdelingen er fuld af vitami-
ner. Selvom der også er udfordrin-
ger, tegner de kommende år rigtig 
spændende. 

Sådan er indtrykket, efter at jeg 
i foråret vendte tilbage til Øre-
sund efter et par års træningslejr i 
Nepal. Jeg er kommet hjem til en 
klub, der har skruet op for både 
energi og ambitioner. Hvis man ser 
på vores bedste holds resultater, 
må man vel sige, at min hjem-
komst har været som at smide en 
ustemt rockguitar ind i et ellers 
velspillende symfoniorkester. Efter 
flere år med oprykninger har både 
dame- og herreholdene i år måttet 
kæmpe for at blive i rækkerne. 1. 
holdet for veteraner nåede i 2019 
DM-slutspillet, men det kiksede 
desværre i år. 

Jeg har selv i fin stil bidraget til 
problemerne ved at tabe alle mine 
singlekampe, bortset fra to, hvor 
modstanderne var skadet. Jeg sy-
nes egentlig jeg var i god form ef-
ter at have spillet masser af tennis 
i Nepal og suppleret med moun-
tainbike, terrænløb og styrketræ-
ning, men den berømte tynde luft 

i Himalaya har tilsyneladende haft 
større effekt på min selvopfattelse 
end på min form. 

Det skal dog ikke fjerne opmærk-
somheden fra, at det også har 
været en sæson med enormt 
mange positive elementer for di-
visionsholdene. Først og fremmest 
er humøret og engagementet 
helt i top, og vi har forsvaret vores 
placeringer i nogle af landets 
bedste rækker. Flere af klubbens 
unge talenter spiller med på vores 
bedste hold, og vi fik flere Dan-
marksmestre i veteranrækkerne, 
super flot. 

Af personlige highlights fra 
2020-sæsonen vil jeg nævne: 
•  Calles kamp mod en meget 

stærk svensker, der vist nok kort 
forinden havde slået Holger 
Rune, i 1. holdskampen mod 
KFUM i august. En kamp på et 
vanvittigt højt niveau. Calle tabte 
i to tætte sæt men spillede en 
fantastisk kamp.

•  Philip Bonkes start på 1. holdet. 
Philips rolige, venlige facon 
og kraftfulde spil er et kæmpe 
plus for klubben. Philip har den 
ambition og power, vi har brug 
for – i øvrigt helt konkret udtrykt 
ved, at mens vi er nogle, der 
fylder T-shirten lidt rigeligt godt 
ud omkring abdomen, så ser 
Philips T-shirts altid ud til at være 
et par numre for små om bryst 
og overarme. 

•  At det lykkedes mig at sende 
mig selv på bænken i seks uger 
ved at ødelægge min finger på 
et par cykelbukser. En bedrift 
formanden betegner som ”årtiets 
skade”.

•  Min kvartfinale i klubmesterska-
berne mod Tue Møllegaard. Tue 
gør enorme fremskridt og det 
var fedt at opleve en ung spiller, 
der både er teknisk og fysisk 
stærk og kan bruge hovedet. Jeg 
vandt denne gang i en tæt kamp, 
men det får snart en ende. 

•  Palles ”ekspert”-interview med 
Christian Theisen Schmidt 
forud for finalerne i klubme-
sterskaberne. Langt om længe 
fik man håndfaste beviser for 
Don T’s afslappede forhold 
til fakta og anstændighed og 
generelle afkobling fra vir-
keligheden (www.facebook.
com/588814897865611/vide-
os/327782358491117).

•  KFUMs 3. herresingle, der efter 
singlerne kom op til mig og 
sagde: ”Hej, du kan nok ikke 
genkende mig, men du tyrede 
engang en ketcher i knæet på 
mig i raseri. Jeg var 16 dengang, 
og jeg er 34 i dag, men jeg kan 
tydeligt huske dig”. Jeg huskede 
naturligvis udmærket situatio-
nen, der fandt sted under en 
holdkamp i Kløvermarken, og 
hvordan ketcheren, der efter en 
misset flugtning skulle have en 

ØRESUND BLOMSTRER MED 
DE UNGE I FRONT
ØRESUND TENNIS SPRUDLER AF LIV OG TALENTER, OG DET OVER-

SKYGGER EN SÆSON, DER PERSONLIGT VAR LIDT SKUFFENDE, SKRIVER 

NICOLAI RAASTRUP, DER I 2020 VENDTE TILBAGE TIL KLUBBEN EFTER 

3 ÅRS TRÆNINGSLEJR – OG ET PAR INTERNATIONALE SEJRE - I NEPAL. 
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tur i nettet, tog en flot bue over 
nettet og røg direkte ind i den 
unge mands knæ. Jeg huskede 
også de 4 timer, jeg tilbragte 
med ham på Bispebjerg inden 
jeg kørte op og afleverede ham 
til landstræneren på DTFs talent-
center.

•  Nikolaj Slettens og mine doub-
ler. Theisen mener godt nok 
der er tale om en ”Kan du høre 
hvad jeg ser”-konstellation, men 
Slettens gode humør og fremra-
gende tennisspil har skabt helt 
ny energi i doublerne, som ellers 
normalt ikke er min yndlings-
disciplin. Toppen var, da vi i 
holdkampen mod Tårbæk har 
matchbold i Nikolajs serv og som 
vanligt drøfter, hvor serven skal 
placeres. Jeg foreslår en serv ud 
af banen, men Nikolaj siger blot: 
”Jeg tror vi skal have et es ned 
ad linjen”. Hvorefter han hamrer 
et es ned ad linjen.  

Det, der dog har gjort størst ind-
tryk på mig efter min hjemkomst, 
er det nye liv, der er kommet i 
klubben. Indtil coronaen lukkede 
helt ned for spillet oplevede jeg 
flere mennesker på anlægget og i 
hallen, end jeg husker fra tidligere. 
Og der lader til altid at være hold-
kampe eller turneringer i gang. 
Planerne om nye baner og paddel 
er også stærke skridt fremad. 

Den nye opdrift er i høj grad truk-
ket af aktiviteterne i ungdomsafde-
lingen. Det er fantastisk at opleve 
så mange børn og unge, der 
knokler løs på banerne, og den 
enorme energi, der strømmer fra 
både spillere og trænere. Sletten 
og jeg træner ofte ved 7-tiden om 
morgenen, og næsten hver gang 
står der juniorer og spiller med 
enten trænere eller forældre ved 
siden af. 

Det er enormt positivt og et meget 
stærkt signal om klubbens stærke 
formkurve, at så mange unge har 
det sjovt med at spille tennis. Og 
de mange flotte juniorresultater, 
vi kan læse om på Facebook og 
på hjemmesiden, vidner om, at 
indsatsen også sportsligt giver 
resultater. Jeg glæder mig over 
alle de hårdtarbejdende unge på 
holdtræningen, og jeg ser frem til, 
at den nye generation helt over-
tager vores bedste hold – også 
selvom vi gamle ikke overgiver os 
uden kamp. 

Den kommende tid rummer 
udfordringer. Calle har spillet en 
enorm rolle både som spiller, 
dynamo og rollemodel i klubben, 
og det er enormt ærgerligt, at han 
nu stopper som træner. Calle har i 
høj grad været bannerfører for den 
styrkede ambition, der er i klub-
ben, og tak og respekt herfra for 
det. Jeg håber stadig at se Calle en 

masse i klubben, men mener også 
vi må have indført en regel om, at 
svenske fysioterapeuter ikke kan 
stille op til klubmesterskaberne.

Jeg er ikke i tvivl om, at vores dyg-
tige og engagerede trænerteam, 
anført af Carsten og Farzad, kan 
fortsætte den enormt positive ud-
vikling, klubben er i. Godt støttet 
af den fede energi, der kommer 
fra vores yngre spillere. For at 
bevare det gode momentum tror 
jeg det er vigtigt, at vi som med-
lemmer støtter op om klubben 
og at juniorarbejdet fortsættes, 
men også at vi har hold, der kan 
klare sig i landets bedste rækker. 
De unge skal have forbilleder og 
noget seriøst at aspirere til (og da 
jeg spillede klubmesterskabsfinale 
mod Calle kan jeg godt afsløre, 
at det ikke var mig, jeg kunne 
høre de yngste tilskuere sidde og 
hviske om).

Med den enorme indsats, der 
bliver lagt i klubben, især fra vores 
formand, men også fra mange an-
dre omkring ham, bliver Øresund 
en endnu federe klub 
at være medlem af 
de kommende år.

Go Øresund!
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HOLDKAMPE 
2020

Nicolai Lillesø
Palle Andersen
Jonas Boeskov
Martin Røssel

Herrer. Liga 3 
(4. plads, men rykker ned 
som følge af 2. holdets 
nedrykning)
Martin Røssel
Lasse Brandt
Thomas Schiff Krogh 
Frederik Max Feddersen 
Chr. Max Hansen
John Vissing
Jacob Ferré

Herrer. Liga 4 
(5. plads)
Frederik Max Feddersen
Jacob Ferré
Johan Håkonsson
Marcus Rytter
Lars Busk
Jacob Raundal
Laurits Kristian Truelsen 
David Kahr
Mads Kjærgaard
Mads Schyberg

Motionist - Kategori 4 - 
Pulje 2 
Nr. 4 i puljen
Morten Gass
Lone Nordstand

SENIORER

Damer 1. division 
(6. plads)
Sophie Engelsbak
Line Jensen
Sofie Thomsen
Malene Frei
Ulrikke Bryde-Nielsen 
Maria Tjellesen
Hannah Ladekarl

Damer. Liga 2 
(5. plads)
Maria Tjellesen
Hannah Ladekarl
Stine Frei Madsen
Amalie Pagh
Christina Bonnesen
Ammailie Toft

Herrer 1. division 
(5. plads)
Carl Bergman
Nicolai Raastrup
Farzad Sadhegi
Chr. Theisen
Nicolai Lillesø

Herrer. Liga 2 
(6. plads og nedrykning)
Farzad Sadhegi
Chr. Theisen
Mikael Lytzen
Tue Søndergaard

Peter Burrild
Ted Morgan
Carsten H. Rasmussen 
Benny Jense
Palle Bille Nielsen
Karen Vibeke Overbeck 
Marianne Severin
Susanne Trøck-Nielsen 
Stefan Kai Nielsen

Veteran 40+ Damehold - 
Serie 1 - Pulje 1
Nr. 2 i puljen
Christine Theisen
Randi Sveistrup
Helle Hornemann
Anne Wiberg
Lone Christensen
Maria Røssel
Gitte Winter Graugaard
Dorhte Rytter
Solveig Winblad
Christina Bohman

Veteran 40+. 1. division. 
Nr. 3
Christian Theisen Schmidt 
Nicolai Raastrup
Nikolaj Sletten
Sophie Engelsbak
Mikael Lytzen
Malene Frei
Maria Tjellesen
Nicolai Lillesø
Pia Sinikka

Farzad Sadeghi
Ulrikke Bryde-Nielsen
Palle Andersen

Veteran: 40+ 3. Division 
- Pulje 2 
Nr. 3 i puljen
Christian Max Hansen, 
Christina Bohmann, Jacob 
Emmanuel FerréMartin 
Røssel, Christine Theisen, 
Jakob Raundahl, Anne 
Wiberg, Pernille Mau, 
Lars Busk, Palle Andersen, 
Jørgen Theisen Schmidt, 
Lars Holten, Dorthe Rytter 
Feddersen, Maria Røssell, 
John Vissing

Veteran 50+. 2. division - 
Pulje 2 / Nr. 4 
Jan Holck
Peter Salmon
Thomas Huusom
John Vissing
Lone Christensen
Christian Max Hansen 
Christian Bang Henriksen 
Connie Flindt-Petersen 
Helle Hornemann
Thomas Mark
Ole Vissing
Jørgen Theisen Schmidt
Nicolai Sørensen



2020 var endnu et godt år for ØT med man-
ge hold i de forskellige holdturneringer, helt 
fra tre u8 hold på minibanerne til vores vet. 
60 + hold. 

Sportsligt var der størst succes på juniorsi-
den, særlig hos de alleryngste, hvor vores u8 
hold blev sjællandsmestre foran alle de store 
klubber og vores u10 hold vandt bronze ved 
hold DM. Samtidig kom vores u10 2. hold i 
slutspil om sjællandsmesterskabet. 

På seniorsiden beholdt begge 1. hold 
pladsen i 1. division, men vores ellers meget 
stærke 60+ hold måtte desværre forlade den 
bedste række, og sidste års DM sølvvindere i 
40 + nåede ikke slutspil i år. 

Uanset resultater har alle holdkampe, her-
under på det genopstandne motionisthold, 
været præget af højt humør, og en fantastisk 
stemning både til ude- og hjemmekampe. 

Veteran: 60+ - 1. division 
Nr. 6 og nedrykning
Birgit Carlsen
Connie Flindt-Petersen 
Solveig Wiinblad
Jørgen Theisen Schmidt
Mogens Thomsen
Lars Thomsen
Mogens Schou
Lars Holten
David Welner
Kim Horneman

JUNIORER

U8, A-rækken 
Sjællandsmestre 
Oscar Lillesø
Valdemar S. Møller
Mimi Brodin
Hugo Brask 

U8 Pulje 4 
Bliver nr. 3 i rækken med 
8 point
Thure F. Steensberg 
Magnus Boas Müller
Carl Louis Jessen
Solvej Kirk Madsen 

U8 Skumtennis - Pulje 3
Bliver nr. 2 med 6 point 
Carl Louis Jessen
Antonin Paulas
Solvej Kirk Madsen 

U10 DH-rækken for hele 
landet 
Vinder Bronze ved DM
Malthe Lyby Larsen, Anton 
Himmelstrup
Erik Galatius
Oscar Sondrup
Matthew Lauridsen
August Møller Schyberg 
Valdemar M. Schyberg

U10 B-rækken 
kønsneutral m/k - Pulje 2 
Nr. 1 i puljen og i slutspil
Jakob Cohrt
August Møller Schyberg 
Valdemar M. Schyberg 
Oscar Grant-Rosendahl
Vesna Krstajic

U10 B-rækken 
kønsneutral m/k - Pulje 6 
Nr. 3 i puljen
Victor Clausen
Valdemar M. Schyberg 
Sofia Marie Boeri
Cecilie Berrak Ergun 
Vesna Krstajic 

U12 B-række kønsneutral - 
m/k - Pulje 3
Nr. 3 i puljen
Rafael Kyriakidis
Eik Wulff

Isak Welner
Magnus V. H. Ungermann
Mads Meyer

U12 B-rækken køns-
neutral - m/k - Pulje 6
Nr. 4 i puljen
Hampus Højby Ladekarl 
Mikkel Sander Petersen 
My Brodin Nielsen
Tristan Houborg

U12 B-række kønsneutral 
- m/k - Pulje 7
Nr. 5 i puljen
Asger Emil K. H. Nielsen 
Vitus Frølund Eggert 
Louis Kristian K. Clausen
Jonathan B. Tharsgaard 
Max Wilhelm K. Clausen 
Lui Misfeldt

U12-14 C-rækken 
– m/k – Pulje 2 
Nr. 5 i puljen
Elvira Christensen
Freja Rhodes
Siena Caroline Berg
Alba Emilie Berg

U14 B-række kønsneutral - 
m/k - Pulje 1
Mollie Marie H. Hansen 
Sofia Helena Kyriakidis 

Alma Lavesen
Bjørk Welner
Clara Jessen
Frida Sveistrup

U14 B-række køns-
neutral - m/k - Pulje 2 
Nr. 4 i puljen
Alexander Boeri
Louis Bedard
Alma Lavesen
Karl Otto Geisler Madsen
Cornelius Wildfang

U16 Piger A-rækken 
Nr. 3 i rækken
Line Jensen
Hannah Ladekarl
Ammalie Pagh
Stine Frei Madsen
Hannah Gulmann
Ammalie Toft

U16 B-række kønsneutral - 
m/k - Pulje 1
Alexander Herløv-Nielsen
Xenia W. Christensen
Alexander Boerie
Andreas Have
Mikkel Rosenstand
Emil Nord. Clausen
Thomas Grimaud

17
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Årets KM fandt sted i Humlebæk – 
og til alt held uden at blive alt for 
påvirket af corona. Selve finale-
dagen blev afviklet stort set som 
tidligere med fuldt hus på lægterne 
gennem hele dagen helt nede fra 
bane 5 og 6, hvor ungdommen 
startede, ned forbi minitennisba-
nerne, hvor de helt små havde 
masser godt spil og masser grin 
og smil hele vejen rundt, mens alle 
forældrene stod og heppede, og 
så ned til bane 1-4 hvor senior og 
veteran kampene blev spillet hele 
dagen igennem.
 
Der var dog en del ændringer ift. 
tidligere år, da der var udnævnt en 
ny turneringsledelse i form af Tho-
mas Krogh og Palle Andersen, og 
det førte en del ændringer med 
sig efterhånden som turneringen 
løb af stablen:
Først og fremmest skal nævnes 
deltagerantallet: mere end 180 del-
tagere, hvilket er det højeste antal 
tilmeldte til et KM nogensinde, og 
rygterne siger faktisk også at det 
er et af de højeste antal tilmeldte 
på landsplan. Så tusind, tusind tak 
for den store tilmeldingsprocent 
og opbakning til KM 2020, som 
betød at der var der fuldt gang i 
banerne, med masser af sjove og 
”skæve” kampe til følge, helt fra juli 
og frem til september måned, hvor 
finalerne blev spillet. Men inden vi 
kom så langt, blev der afholdt (og 
livestreamet) en lodtrækning til 5 
udvalgte rækker. I bedste FIFA stil 
havde vi fået nogle af de yngre 
juniorer til at trække bolde med 

navne på, og et prominent panel af 
vores dygtige trænere og formand 
Gulmann fik den svære opgave 
at kommentere lodtrækningen 
efterhånden som brikkerne faldt 
på plads. Det skabte en masse sjov 
og liv på facebooksiden, og igen 
tak for den store opbakning til de 
nye initiativer. En anden ændring: 
for at gøre det nemmere at følge 
med i de mange kampe havde 
turneringsledelsen valgt et nyt 
mere overskueligt site (challonge.
com), hvor alle rækker løbende 
blev opdateret. En stor fordel for 
både spillere og arrangører – og så 
ikke ét ord om at sitet blev hacket 
undervejs og en del spillere mod-
tog mindre sobre beskeder som 
følge… Som et værdifuldt sup-
plement til resultatopdateringen 
blev facebook også flittigt brugt af 
de mange tilmeldte til videoer, li-
ve-score, supporterende såvel som 
udfordrende kommentarer – alt 
sammen med til at give turneringen 
liv, hvilket er super fedt, og så hå-
ber vi det fortsætter i dette års KM.

Med finaledagen i sigte var der 
også lejlighed til at lave ”previews” 
i form af video interviews med hhv. 
Christian Max og Christian Theisen. 
Theisens vel-tilslørende opbak-
ning til Nicolaj Raastrup og Max’ 
beskrivelse af sin familie-dyst mod 
Frederik…  på en grå corona-dag 
kan det varmt anbefales at gen-
besøge deres stærkt humoristiske 
bemærkninger, som gav et godt 
afsæt til kulminationen på eventet: 
finaledagen 19/9.

Finalerne blev afviklet med lidt 
ængstelige blikke mod både vejrli-
get og kampprogrammet; for at få 
alle finaler på én dag var der ikke 
meget buffer – men vejret holdt 
hele dagen og på nær en ærger-
lig skade i +60 blev alle kampe 
færdigspillet med godt humør som 
omtalt i starten af denne artikel.
Hvad angår resultaterne, er det 
svært at komme udenom Calle og 
Raastrup i mesterrækkerne. Begge 
havde kvalificeret sig i overbevisen-
de stil i samtlige de 3 rækker, de 
stillede op i (single, double og mix), 
og det gav 3 meget velspillede og 
spændende finaler – hvor Calle trak 
det længste strå i alle, med hjælp 
fra hhv. Carsten og Malene. Især 
herredoublen var tæt; de tabende 
finalister (Raastrup og Sletten) snak-
ker således her flere måneder efter 
stadig om en bold i 3. sæts tiebre-
ak ved stillingen 8-8 – ufatteligt at 
Calle nåede den…

Så var cifrene mere entydige på 
kvindesiden. Efter afbud sidste år, 
satte Sophie Engelsbak en tyk streg 
under sin status som klubbens bed-
ste med en flot sejr over Line Jen-
sen i en fantastisk flot spillet kamp. 
Af andre spændende kampe kan 
der fremhæves de to ”nye” piger 
Lisa Busk og Christina Bonnesen 
som gik hen og vandt DD i mester-
rækken. På turneringsledelsens 
vegne skal der endnu engang lyde 
en stor tak for den massive støtte vi 
oplevede fra deltagerne igennem 
hele eventet – det var en fornøjelse 
at arrangere.

KLUB
MESTERSKABER
REPORTAGE FRA:  TURNERINGSLEDELSEN, PALLE ANDERSEN OG THOMAS SCHIFF  KROGH
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FINALE RESULTATER

U8 M/K A  Valdemar Schyberg Møller – Oscar Lillesø 14-13

U8 M/K B Laurits Carøe – Vitus Svensson 10-7

U10 M/K-A Anton Himmelstrup – August Schyberg Møller 40 42

U10 M/K-B Sofia Boeri – Oscar Grant Rosendahl 43 42

U 10 Double Anton Himmelstrup/Matthew Lauritsen – August Møller/Jakob Cohrt 41 42 

U 12 DS My Brodin Nielsen – Vesna Krstajic 43 41

U12HS Hampus Ladekarl – Anton Himmelstrup 61 64

U12 HD Tristan Houborg/Hampus Ladekarl – Vitus Eggert/Asger Herløv-Nielsen 41 43

U14 DS Molie Huniche – Clara Jessen 62 76 (4)

U14 HS Karl Otto Madsen – Alexander Boeri 64 46 10-7

U 14 DD Alma Lavesen/Clara Jessen – Molie Huniche/Sofia Kyriakidis 63 64

U14 HD Karl Otto Madsen/Louis Bedard – Hampus Ladekarl/Tristan Houborg 60 63

U 18 DS Line Jensen – Hannah Ladekarl 61 62

U18 HS Tue Søndergaard Møllegaard – Frederik Max Feddersen 63 61

U18 DD Hannah Ladekarl/Amalie Pagh – Line Jensen/Stine Frei Madsen 62 63

U18 HD Hampus Ladekarl/Alexander Boeri – Frederik Max Feddersen/Laurits Truelsen 26 76 (5) 10-9

DS-M Sophie Engelsbak – Line Jensen 60 62

HS-M Carl Bergman – Nicolai Raastrup 63 63

DD-M Christina Bonnesen/Lisa Busk – Hannah Ladekarl/Amalie Pagh 46 76 (4) 11-9

HD-M Carl Bergman/Carsten Kraghede – Nicolai Raastrup/Nikolaj Sletten 26 63 10-8

MD-M Carl Bergman/Malene Frei – Nicolai Raastrup/Sophie Engelsbak 63 61

DS-A Ammalie Toft – Hannah Gulmann 63 67 (9) 11-9

HS-A Martin Røssen – John Vissing 63 63

DD-A Birgit Carlsen/Connie Flindt – Pia Sinikka/Dorthe Rytter 63 64

HD-A Christian Bang/Peter Salmon – Thomas Krogh/Palle Andersen 57 61 10-6

MD-A Christian Max Feddersen/Christina Bonnesen – Peter Salmon/Lone Christensen 76 (3) 61

DS-B Dorte Nordblom – Gitte Misfeldt 60 60

HS-B Frederik Vinther – Martin Holsøe 06 63 10-5

DD-B Dorte Rytter/Randi Sveistrup – Brianna Galatius/Kate Stallard 60 61

HD-B Martin Holsøe/Brian Verner – Frederik Vinther/Mads Schyberg 75 64

MD-B Martin Holsøe/Dorte Nordblom – Brian Verner/Lis Gregersen 63 76 (2)

HS 45+ John Vissing – Lars Busk 61 62

HD 45+ Lars Bo Sørensen/Lars Gulmann – Chr. Max Feddersen/Martin Røssel 63 64

HS 60+ Lars Thomsen – Jørn Harder 30 rtd

HD 60+ Kim Horneman/Lars Thomsen – Jørgen Theisen/Lars Holten 76 (5) 64

MD 60+ Birgit Carlsen/Jørn Harder – David Welner/Connie Flindt 61 62

Familiedouble Hannah/Lars Gulmann – Lisa/Lars Busk 63 63

2020
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FOR HVEM 
Medlemmer af HTK, FTK og NKT. Seniorer 
på alle niveauer, der er i stand til at spille 
1 sæt single og 2 sæt double. Man skal stå 
til rådighed fra 12.00-17.30 på de lørdage, 
man tilmelder sig.

KONCEPTET 
Et hold består af 4 spillere på forskelligt 
niveau. Du spiller mod en modstander på 
matchende niveau. 

Det ene sæt double er dog et mix af niveau-
er, hvor du kan være heldig at få en rigtig 
stærk makker. 

Hver holdkamp afsluttes med en lille hygge-
session (snacks + vand/vin/øl).

SKIFTENDE ANLÆG 
InHouse afvikles på et nyt anlæg hver lørdag 
(Humlebæk, Nivå, Fredensborg).

HVORNÅR
Alle fem lørdage i juli (1.2 - ca. 17.): 
3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/.7

SPØRGSMÅL
Spørgsmål til Pia: pipsen_@hotmail.com 
Tilmelding åbner op i juni.

SOMMERSJOV FOR DE VOKSNE  
INHOUSE 2021

ALLE FEM LØRDAGE I JULI

   INDIVIDUEL RANGLISTE PARTIER I ALT

1 Jette Krøner 59

2 Marianne Alsing 48

3 Mie Reenberg 47

4 Olga Nikroozi 46

4 Lis Gregersen 46

5 Pernille Mau 43

6 Lillian Mortensen 41

7 Cicilie Holm 39

8 Mikala Heinsen 38

9 Connie Flint 32

10 Magnus Maimonide 31

10 Edward Debski 31

10 Jacob Raundal 31

11 Niels Lubbe 28

11 Kate Stallard 28

12 Anette Buur Band 19

13 David Welner 18

13 Jan Holck 18

14 Lars Gulmann 15

15 Malene Frei 13

16 Anita 12

17 Per Schliemann 9

18 John Vissing 8

19 Christina Bonnesen 3

20 Dana Minbaeva 2
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InHouse 2020 - Finaledag



2020 blev et lidt hårdt år for 
Hyg Ind. I de første par måneder 
kunne man ikke spille på grund af 
restriktionerne, men i slutningen 
af maj kunne vi heldigvis starte 
igen. Dog uden brug af klubhus, 
som ikke måtte åbnes for medlem-
mer. Heldigvis var det godt vejr 
stort set hele sæsonen, så det blev 
til mange gode aftener på vores 
dejlige anlæg.

Og vi starter naturligvis op igen til 
foråret lige så snart, det er tilladt 
iht. gældende regler. Og lad os 
håbe det er det allerede i (slutnin-

gen af) april måned, så vi kan få en 
lang og god sæson.

For nye der ikke kender HYG IND, 
kan vi fortælle, at det er for alle 
seniorer hver onsdag aften kl. 
18, hvor man spiller et par timers 
doubler på kryds og tværs og 
afslutter med hyggelig spisning 
og samvær. Man møder bare op 
til før kl. 18, og det er gratis at 
spille. Ønsker man at spise med, 
betaler man et lille bidrag til mad 
og drikke. 

Kom glad!

HYG IND
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HYG IND
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I SOMMEREN 2019 BLEV DET BESLUTTET, AT DER 

ETABLERES TO UDENDØRS PADELTENNISBANER I 

HUMLEBÆK. DA DER IKKE MÅ BYGGES MERE VED 

ANLÆGGET PÅ BJERRE STRAND, SKAL BANERNE 

LIGGE VED HIC. EFTERFØLGENDE ER DET BE-

SLUTTET, AT DER VED HIC TILLIGE SKAL OPFØRES 

TO HELÅRSGRUSBANER, HVOR TENNISKLUBBEN 

BLIVER MEDFINANSIERENDE.

Vi har igennem længere tid drøftet den mere 
præcise placering af padel- og tennisbanerne 
med kommunen. Det har været en anelse mere 
kompliceret end forventet, da der skal tages 
højde for lokal- og kommuneplaner og andre 
organisationers ønsker til udvidelse, herunder en 
strandhåndboldbane, som opføres i år. 
Endelig beslutning om placering træffes i april 
måned, og det er herefter planen at enten 
tennis- eller padeltennisbanerne kan opføres i 
august/september måned i år. Det bliver fanta-
stisk!

Mens vi venter, kan vi spille tennis udendørs og 
padeltennis ved X-padel i Helsingør, som vi har 
indgået samarbejde med. Det er indendørs, og 
må derfor afvente, at restriktionerne lempes, hvil-
ket forhåbentlig sker en gang i foråret. X-padel 
er et lækkert padeltenniscenter med tre baner, 
og vi har forhandlet en pæn rabat på de almin-
delige banepriser. Kontakt formand@oresund-
tennis.dk for yderligere info om spil i X-padel.
Samtidig kan vi altså glæde os over snart at have 
4 nye tennis- og padeltennisbaner, som – for-
uden at man kan spille på dem hele året - om 
sommeren vil aflaste betydeligt i perioder med 
meget aktivitet. Der bliver et fantastisk supple-
ment med i alt 4 (inkl. padeltennis) baner man 
kan spille på hele året.

Der kommer naturligvis masser af information 
om padeltennis og de nye tennisbaner i løbet af 
året, så følg med på facebook, i nyhedsbreve og 
på hjemmesiden.

PA D E LT E N N I S 
O G  N Y E 
T E N N I S B A N E R
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Vi har masser af sommercamps i år. Der er Camps 
både for de unge, de endnu yngre, de meget rutine-
rede og begyndere. Kort sagt Camps for ALLE aldre 
og niveauer.

•  28. JUNI – 1. JULI :  
JUNIORCAMP FOR JUNIORER I ALDEREN 8-18 ÅR

•  5. – 7. JULI : 
MINITENNISCAMP FOR JUNIORER I ALDEREN 
5-11 ÅR

•  6. – 8. JULI :  
SENIORCAMP FOR ALLE NIVEAUER

•  2. – 4. AUGUST :  
JUNIORCAMP FOR JUNIORER I ALDEREN 8-18 ÅR

Følg med på hjemmeside, 
i nyhedsbreve og på 
klubbens facebookside.

Tillykke til:

ÅRETS JUNIOR    
MALTHE LYBY LARSEN

ÅRETS TRÆNER  
HANNAH GULMANN

S O M M E R CA M P S

2 0 2 1
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KONTAKT-
INFO

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

Udviklingschef

Carsten Kraghede 

carsten@oresundtennis.dk 
Tlf. 40 70 54 04

Næstformand

Claus Geisler Madsen
claus.madsen@mail.dk 

Tlf. 51 54 17 03 

Kasserer (ansat)

Erik Vegeberg
Erik.vegeberg@hotmail.dk 
Tlf. 51 46 19 61

Kasserer

Thomas Mark
thomas.mark@mindshareworld.com 

Tlf. 30 31 71 42

Suppleant 

Gorm Bang Madsen 
gorm.bang.madsen@gmail.com
Tlf. 60 43 09 26 

Seniorer og veteraner 

Pia Sinikka
pipsen_@hotmail.com 

Tlf. 28 40 50 04

Cheftræner

Farzad Sadeghi 
(Ansvarlig for Nivå-Kokkedal)

farzad@oresundtennis.dk 
Tlf. 53 64 42 24

Formand

Lars Gulmann
Formand@oresundtennis.dk

Tlf. 61 20 87 58

BESTYRELSE

Sponsoransvarlig

Dorthe Rytter Feddersen
dortherytterf@gmail.com 

Tlf. 26 70 77 94 

Juniorudvalgsformand

Rikke Larsen 
Rikkelarsen71@hotmail.com
Tlf. 41 40 48 84 

Hus og bane

Sven-Erik Madsen
svenerikmadsen@mail.dk 
Tlf. 30 11 10 11

Fuldtidstræner

Jakob Gulmann
jakob@oresundtennis.dk
Tlf. 71 75 93 80 
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DER SKER EN MASSE I ØT. HER ER OVERSIGT OVER DE VIGTIGSTE DATOER OG BEGIVENHEDER 

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

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

26. april  Udendørs træning starter

8. maj  Holdkampe starter

8. maj  Tennissportens dag i Mikkelborg i Nivå-Kokkedal

9. maj Rød bold turnering i Nivå-Kokkedal

8. juni  Allersidste tilmeldingsfrist til Klubmesterskaber

12. juni  Rød bold turnering i Nivå-Kokkedal

25. juni  Sidste træningsdag inden sommerferie

27. juni Klubmesterskaber starter

28. juni - 1. juli  SommerCamp for alle juniorer fra 8-18 år (afholdes i Nivå-Kokkedal)

28. juni - 4. juli DTF turnering for u8 – u18 i Humlebæk samt Ungdomsmesterskaber i KB

3. juli  InHouse starter. Fortsætter hver lørdag hele juli måned

5. - 7. juli  MinitennisCamp i Humlebæk for alle 5-11 år

6. - 8. juli  SeniorCamp i Nivå-Kokkedal og Humlebæk 

2. - 5. august SommerCamp for juniorer 8 – 18 år (afholdes i Humlebæk)

8. august Første almindelige træningsdag efter sommerferien

11. september Finaledag i klubmesterskaberne

18. september Juniorafslutning

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

OVERSIGT OVER 
VIGTIGE DATOER 2021

2021

www.
facebook.com/
oresundtennis

Med forbehold for corona vil der ske en masse i 2021. 
Her er oversigten over de vigtigste begivenheder.
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