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2021 blev desværre endnu et 
”corona år”, hvilket også satte sit 
præg på tennisklubbens aktiviteter, 
særlig i foråret. 

Men det blev samtidig endnu et 
fantastisk år for vores dejlige klub. 
Og den vanskelige tid i foråret 
viste, hvor meget vi kan sammen 
som klub. Frivillige og trænere 
holdt gang i minibanerne med 
træning og aktiviteter under hele 
nedlukningen – og samme trænere 
og mange flere frivillige lavede 
for første gang i klubbens historie 
banerne klar til spil allerede i slut-
ningen af marts. Fantastisk klubånd 
og samarbejde!
Nu kigger vi i ledelsen frem mod 
2022, og der er meget mere at 
glæde sig over, ikke mindst to 
nye padeltennisbaner og to nye 
redplus tennisbaner. Disse forven-
tes åbnet før sommerferien, og 
det kan man læse mere om inde i 
bladet.

Inde i bladet kan man også læse et 
interview med vores nye formand, 
Nicolai Raastrup. Som de fleste 
nok ved, har vi lavet en ”lille or-
ganisationsændring”, hvor under-
tegnede er udtrådt af bestyrelsen 
for at være den daglige leder af 
klubbens drift og være klubbens 
”ansigt i det daglige”. Det er efter 
en lang karriere som advokat, leder 
og selvstændig et drømmejob for 
mig at kunne arbejde med min 
hobby, og så er Øresund Tennis og 
Padel jo bare mit hjertebarn. Her 
er så mange fantastiske menne-
sker, fællesskab og en sund udvik-
ling, som jeg ser frem til at arbejde 
videre med. Samtidig har vi fået 
en fantastisk formand med viden, 
engagement og visioner, som 
sammen med en stærk bestyrelse 

FORÅRSKLUMMEN

er garant for fortsat udvikling på en 
god måde, hvor alle kommer med. 
Læs selv med inde i bladet!
Og så ser vi her i bladet i øvrigt 
tilbage på nogle af de større be-
givenheder sidste år (ikke mindst 
holdkampe og klubmesterskaber-
ne) samt frem mod sæsonen 2022. 
Læs med om tilmelding til træning 
og camps, præsentation af vores 
mange trænere, istandsættelse 
af klubhuset samt info og annon-
cer fra vores mange fantastiske 
samarbejdspartnere, som er med 
til at skabe gode rammer om vores 
klubliv. Og gå heller ikke glip af 
interviewet med familien Theisen 
Schmidt, som man vel godt kan 
betegne som en af de helt centrale 
familier i klubbens historie.

Vi satser på tidlig åbning med 
standerhejsning og forårsklar-
gøring lørdag den 16. april kl 10 
(standerhejsning kl. 12). Vi håber 
som altid at se mange mennesker 
til både forårsklargøring, skåle 
i champagne og høre den nye 
formands tale kl. 12 og måske del-
tage i den traditionelle og sociale 
åbningsturnering bagefter. Besty-
relse og trænere er naturligvis til 
stede og glæder sig til at møde jer 
alle. Der er åbent hus samtidig, så 
tag gerne venner og familie med.

Næste store begivenhed er en fæl-
les social dag med kampe for sjov 
på kryds og tværs, hvor vi bruger 
det nye UTR system, og HEAD 
samtidig kommer, så man kan 
prøve forskellige ketchere og op-
strengninger, som laves på dagen. 
Sæt kryds 
i kalenderen til social spille-
dag lørdag den 7. maj.

Vi ses på banerne.

LARS DAHL GULMANN
Klubchef/Sportschef

sportschef@oresundtennis.dk

Følg med – 
www.facebook.com\oresundtennis
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Vi er dit ULTRA lokale 
ejendomsmægler team 
i Humlebæk.
Mark er født, opvokset & bor forsat i 
Humlebæk. Det giver en stor værdi, når 
vi skal sælge jeres boliger. Det at have et 
gennemgående kendskab til området, samt det 
at have boet der selv, giver noget pondus og en 
stor troværdighed hos køberne.

HOME HUMLEBÆK   HOME ESPERGÆRDE - SNEKKERSTEN
v/Hemming & Nystrup-Larsen A/S  v/Kristian Nystrup-Larsen A/S
Humlebæk Centeret 29A   Strandvejen 157A
3050 Humlebæk    3060 Espergærde
132@home.dk    137@home.dk
Tlf. 49 19 08 00    Tlf. 49 13 50 00

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank Koncernen
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TILMELDING TIL 
JUNIORTRÆNING 2022

Tilmeldingen til 
træning er nu 
åben. Træningen i 
ØT sker ud fra 
nogle klare værdier 
og principper for træ-
ningen, som altid skal være 
af høj kvalitet, og derfor er der kvalitetstrænere 
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 stemning også 
blandt forældre, som kigger på sidelinjen på de 
gode sommerdage. 

Vi ønsker alle den bedste start på tennistræningen, 
og her hjælper det meget at træne to gange om 
ugen. Derfor er træningstime nr. 2 helt gratis for alle 
minitennisbørn. Og der er stor rabat på ekstra timer 
for de større børn.

Mikrotennisholdene træner onsdag og fredag efter-
middag. Der er træning for de øvrige juniorhold alle 
hverdage i Humlebæk samt 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 være forskellige sociale 
arrangementer. Som noget nyt lægger vi en fast 
tradition med pizzatennis den første fredag hver 
måned, første gang 6. maj. Og det vil være mange 
andre gode aktiviteter og sommercamps. Der vil 
også være mulighed for, at børnene kan spille små 
kampe mod hinanden på kryds og tværs i weeken-
derne. 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 forskellige aktivite-
ter ud over træningen i løbet af sæsonen. 
De allerede planlagte datoer 
kan ses bagerst i bladet, 
herunder datoer for 
vores populære 
sommercamps. 
Vi glæder os til en 
fantastisk sæson.

Mange hilsner
TrænerTeamet

Tilmelding sker i halbooking under 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. 

1 time 2 timer 3 timer

kr. 950,00 kr. 1.350,- kr. 1.750,-

Juniortræning 10-18 år :

Mikrotennis, 3-5 år : 45 min.   kr. 275,- 
Minitennis, 6-10 år : 2 timer   kr. 950,-

PRAKTIK OG PRISER

Vores allermindste mikrotennisspillere betaler blot et 
symbolsk beløb på 275 kr. For øvrige er prisen 950 kr. – 
og vi giver time nr. 2 gratis til alle minitennisbørn i alde-
ren 6-10 år, da det gør en kæmpe forskel for de mindste 
at få spillet to gange om ugen. Vi giver af samme årsag 
også stor rabat på flere timer til de store børn. 
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TILMELDING TIL 
SENIORTRÆNING 2022

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

Vi har de sidste år haft rigtig man-
ge på seniortræning. Vi har både 
hold for helt nye, let øvede og 
meget øvede. Træningen foregår 
udendørs mandag aften i Humle-
bæk (40-48 pladser), og torsdag 
aften i Nivå-Kokkedal (24 pladser). 

Trænere er Sophie, Markus og 
Tobias i Humlebæk samt Farzad og 
evt. en mere i Nivå-Kokkedal.

Og der vil være formiddagstræ-
ning igen hver tirsdag og fredag 
formiddag for de heldige, som har 
mulighed for det med Sophie En-
gelsbak som træner. Dette foregår 
i Humlebæk. 

Man kan naturligvis tilmelde sig 
træning både i Humlebæk og/eller 
Nivå-Kokkedal alt efter, hvad der 
passer i kalenderen. 

Da dette blad gik i trykken var der 
udsolgt mandag aften og fredag 
formiddag, men stadig plads tirs-
dag formiddag og torsdag aften.  

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. 

Dermed kan reserver se, om der 
skulle være afbud, så man kan 
købe en plads ad hoc. Endelig 
laver vi en fantastisk seniorcamp 
i sommerferien med afsluttende 
middag.

Følg med på hjemmeside, FB og 
aktivitetskalenderen.
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Vores trænerteam glæder sig til at byde jer alle velkommen på banerne. 
Her er en kort præsentation af nye og ’gamle’ trænere.

TRÆNERTEAM       2022

Sportschef/klubchef Lars Gulmann. 
Lars behøver næppe nærmere præsen-
tation, da han er kendt af de fleste som 
formand gennem mange år. Sideløbende 
med sin civile karriere har Lars i mange 

år arbejdet som træner, og var i en meget ung alder 
cheftræner for tennisskolen i Vedbæk, inden han 
begyndte at studere. Lars har trænet her i ØT (frivilligt) 
de sidste 15 år. Lars har det administrative ansvar og 
indgår som træner med juniorerne og på camps m.v.
Kontakt: sportschef@oresundtennis.dk / tlf. 61 20 87 58

Cheftræner Farzad Sadeghi. Farzad har 
været i Øresund siden 2019 og har som 
cheftræner ansvaret for de bedste spil-
lere på juniorsiden og 1. holdene. Der 
er sket en markant udvikling i de senere 

år under Farzads ledelse, som skal udbygges yderli-
gere de kommende år. Som led i klubkulturen træner 
Farzad ikke kun eliten, men har ansvaret for rød tråd 
igennem al træning og indgår også selv som træner i 
bl.a. minitennis, tennisskole og seniortræning. Farzad 
er tillige ansvarlig for træningen i NKT.
Kontakt: farzad@oresundtennis.dk / tlf. 53 64 42 24

Prof. træner Lars Laybourn. Lars starter 
hos os i Øresund 1. maj i år, og vi glæder 
os meget til at byde Lars velkommen. 
Lars kommer fra en stilling som sports-
chef i Hillerød Tennis og Padelklub og 

har lang trænererfaring fra danske topklubber. Gentof-
te, HVT og før det Helsingør, hvor han var cheftræner. 
Lars får særlig ansvar for de mindste og skal sikre 
kontinuerlig udvikling blandt u8- og 10-spillere. Han vil 
desuden indgå i den øvrige træning alle aldersgrupper 
og på alle niveauer.
Kontakt: laybourn@oresundtennis.dk / tlf. 28 83 98 92

Sophie Engelsbak. Sophie er i klubben 
først og fremmest kendt for at være en 
meget stabil 1. single på 1. divisionshol-
det igennem mange år samt indehaver 
er en række DM titler for veteran 40+. 
Sophie er samtidig kendt for sit altid 

gode humør og hjælpsomhed m.v. Det er derfor en 
stor glæde at Sophie har sagt ja til at blive træner 
hos os for vores seniormotionister, samt ansvarlig for 
skoletennis i år.
Kontakt: Sophie@oresundtennis.dk / tlf. 61 70 31 03

Jakob Gulmann. Jakob har arbejdet på 
næsten fuld tid i klubben i de sidste to 
år, hvor han har holdt ”sabbatår” inden 
han til sommer skal starte på universi-

tetet i København. Jakob vil fortsat have nogle timer 
hos os, særlig i forårssæsonen, hvor han i videst mulig 
omfang vil fortsætte træningen af de juniorer han træ-
nede i indendørssæsonen.
Kontakt: jakob@oresundtennis.dk / tlf. 71 75 93 80

Jimmy Bøjgaard. Jimmy som i den 
brede offentlighed måske er bedst kendt 
som journalist/tv kommentator i bl.a. ten-
nis og ishockey, har en tennisbaggrund 

og lang erfaring som træner. Jimmy kom til Øresund 
sidste år og er i sommer i Humlebæk 1-2 dage om 
ugen, hvor han primært træner juniorerne.
Kontakt: jimmy@boejgaard.dk / tlf. 20 24 20 11

Markus Gulmann. Markus læser stats-
kundskab til daglig, men kommer fortsat 
og træner seniorerne mandag aften, som 
han har gjort de sidste mange år. Markus 

har trods sine blot 25 år mere end 10 års erfaring som 
træner, bl.a. fuldtidstræner både i ØT og i Australien, 
og var som junior blandt de absolut bedste spillere 
herhjemme.
Kontakt: gulmann07@gmail.com / tlf. 23 97 76 75

Tobias Andersen. Tobias læser me-
dicin på KU. Tobias er som Markus 25 
år, og de har tennismæssigt fulgtes ad 
som juniorspillere og trænere i ØT, hvor 
Tobias også har 10 års erfaring, herunder 

som fuldtidsansat i en periode samt i samme klub som 
Markus i Sydney. Det er med andre ord to både unge 
og erfarne herrer, som sammen med Sophie træner 
seniorerne mandag aften.
Kontakt: tobiasskole@gmail.com / tlf. 60 71 41 03

FORUDEN DE “VOKSNE” TRÆNERE HAR 

VI ET FANTASTISK TEAM MED CA. 20 UNG-

DOMSTRÆNERE, SOM HVER DAG ER MED TIL 

AT GØRE EN KÆMPE FORSKEL I KLUBBEN. 

SE DEN FULDE OVERSIGT PÅ 

WWW.ORESUNDTENNIS.DK
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ISTANDSÆTTELSE 
AF KLUBHUS VED BJERRE

Vores klubhus, køkken og bad har i flere år trængt til 
en kærlig hånd.

Derfor er vi gået i gang med en større plan, som 
skal renovere alle dele af vores dejlige hus ved 
Bjerre.

Sidste sommer fik vi repareret de mange huller i 
væggene og nymalet al indvendigt i klubhuset, 
som året før havde fået slebet gulve. Der er indkøbt 
nye og tidssvarende møbler, som vil blive sat op til 
foråret og gøre klubhuset rigtig lækkert.

Næste etape er istandsættelse af køkken, hvor vi 
samtidig har ansøgt kommunen om at kunne slå 
delvis hul ind til det store lokale, så der er bedre 
sammenhæng her og mad kan serveres over en 
bænk/halvvæg i mellem køkken/stue. 

Dette behandles p.t. i kommunen og vi forventer 
svar i løbet af foråret. Når dette er afklaret, går 
arbejde med at renovere køkken igang, og der 
indkøbes nye hvidevarer, skabe m.v., så det hele 
forhåbentlig er klar i løbet af sommeren.

Det bliver super lækkert og en tiltrængt forbedring, 
vi alle får glæde af.

Når alt dette er gjort, er det planen at se på bade- 
og omklædningsrummene i 2023, så alt i klubhus 
fremstår i indbydende stand.

I den forbindelse skal det til sidst nævnes, at vi har 
fået en udfordring med opmagasinering, da vi ikke 
længere må bruge kælderen til dette. Vi har derfor 
ansøgt om at få lov at lave et ekstra udendørs skur, 
hvilket også behandles i kommunen p.t.
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INDVIELSE AF DE NYE 
PADEL- OG TENNISBANER

VI HAR GLÆDET OS - OG VENTET - LÆNGE. 
OG NU SKER DET !

Lørdag den 25. juni indvies de nye padelbaner 
og helårsgrusbaner ved HIC. Padelbanerne 
kommer til at ligge øst for håndboldhallen og 
tennisbanerne ”bag ved” tennishallen.

Både padel- og tennisbaner er helårsbaner, så 
man kan spille på dem hele året. Der vil være 
lys på begge padelbaner og den ene af ten-
nisbanerne, så man kan spille på banerne også 
efter solen går ned!

Vi vil forberede træning og aktiviteter omkring 
padelbanerne, herunder introducere spillet til 
de medlemmer, som endnu ikke har prøvet det. 
Vi vil også lave sociale arrangementer a la drop 
in – herunder en fælles tennis/padel drop in. 

Borset fra denne fælles drop ind er det tanken, 
at tennisbanerne først og fremmest bruges til 
spil, hvor man booker selv, og kun i begrænset 
omfang bruges til organiseret træning eller 
aktiviteter. 

For begge anlæg gælder, at der vil være et 
automatisk låsesystem, hvor man modtager en 
kode via halbooking, når man har booket baner. 
Der kommer meget mere info i løbet af 
foråret – men sæt allerede nu kryds ud 
for lørdag den 25. juni.
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Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at 
vi har fået en ny svensk samarbejdsklub/ven-
skabsklub.

Söndrum Tenniskub ligger i Halmstad, kun en 
times kørsel fra færgen i Helsingborg. Klubben 
har vores tidligere træner Joachim Föller som 
klubchef. Da vores juniorer var på træningslejr 
i Båstad i december, kom Joachim og hans 
juniorer på besøg til en række hyggelige ven-
skabskampe.

Det var en stor succes, og klubberne har be-
sluttet at udvide samarbejdet, som på sigt skal 
give muligheder for alle medlemsgrupper.

Og vi er allerede så småt i gang. Vores 1. single 
og stortalent Line Jensen har i vinter spillet 
med på Söndrum TKs første hold i Sveriges 2. 
division, i øvrigt sammen med Nikoline Gul-
lacksen, som tidligere har været her i klubben 
(i dag spiller hun i KB i Danmark). Vi kan til 
sommer bruge nogle af deres spillere på vores 

1. hold, ikke mindst på herresiden.
Men væsentlig mere vigtigt er det, at vi er i 
gang med at planlægge flere fælles samlinger 
for vores juniorer, som med mellemrum vil 
kunne tage på besøg og træne hos hinanden. 
Det kan både være turneringsjuniorerne til 
specifikke træninger og større gruppebesøg, 
hvor man holder overnatningscamp med fokus 
på det sociale m.v.

Seniorerne skal naturligvis også have glæde af 
samarbejdet. Joachim har i mange år arrange-
ret motionistcamps for medlemmer af Øresund 
og Espergærde i Sverige. Dette ser vi på at 
udvide, så man kan lave nogle fælles camps/
samlinger med lige dele af spillere fra både 
Øresund og Söndrum TK både i Danmark og i 
Sverige. 

Meget er stadig i planlægningsfase, men vi er 
så langt at vi godt tør annoncere, at dette vil 
blive faste tilbud til medlemsskaren fremover. 
Noget at se frem til.

SVENSK SAMARBEJDS-
KLUB - SÖNDRUM TK
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STØT ARBEJDET 
MED LYS PÅ BANE 7

KØB TOILETPAPIR, KØKKENRULLER OG ANKELSOKKER 
VIA SUPPORT US

Til sommer vil der, som man kan læse om andet steds i 
bladet, blive opført to helårsgrusbaner ved HiC. Des-
værre indeholder den nuværende kommunale finansie-
ring ikke lys til banerne, som tennisklubben skal betale. 

Lys vil kunne forlænge sommeraftererne væsentlig i sen-
sommeren og betyde spil eftermiddage og evt. aftener 
i både forår og efterår. Med andre ord: det vil gøre en 
kæmpe forskel!

Af hensyn til naboerne kommer der ikke lys på den 
”yderste bane”, bane 8. Men efter aftale med kommu-
nen, kommer der lys på bane 7. 

Det er dog en forudsætning, at tennisklubben skal 
bidrage med kr. 100.000 til dette, hvilket vi skal tage af 
”egen lomme”.

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 Support Us 
gennem klubben. 

En ”palle” toiletpapir/køkkenrulle koster kr. 350, hvoraf 
de 150 kr. går ubeskåret til lys til bane 7. 

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 til bane 7. 

Man kan købe ved at henvende sig til Dorthe Rytter 
på dortherytterf@gmail.com eller ved at henvende 
sig til trænerne i forbindelse med træningen. 

Vi søger også ”ambassadører”, som vil hjælpe med 
at sælge til familie og venner, og her kan man hen-
vende sig til Dorthe på mailen ovenfor. 
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Mange medlemmer har måske hørt, at vi nu er blevet 
en UTR klub. Klubbens ledelse er begejstrede og sy-
nes, at det er fantastisk. Samtidig er der formentlig en 
hel medlemmer, som har spurgt sig selv og hinanden: 
hvorfor nu det og hvad er UTR egentlig for en størrel-
se? Dette kan man få svar på her.

HVAD ER UTR?
Universal Tennis Rating (UTR) er tennissportens svar på 
at have et handicap i golf. Det giver en rating – et antal 
point – som viser ens spillemæssige niveau, så det 
bliver nemmere at finde spillere på eget niveau, både i 
egen klub og i andre klubber.

Dette system har vi tilsluttet os som klub. UTR har en 
god softwareplatform, så man meget nemt kan oprette 
turneringer og kampe i et brugervenligt format. Derfor 
vil dette også blive anvendt til klubmesterskaberne i år. 
Det vil tillige kunne bruges til andre interne og ekster-
ne turneringer – og medlemmer som ønsker at holde 
små turneringer kan også bruge det efter aftale med 
klubben. 

Men hvordan fungerer det så, spørger mange?

DET FØRSTE MAN SKAL GØRE SOM MEDLEM 
ER AT OPRETTE EN BRUGERPROFIL TILKNYTTET 
ØRESUND TENNIS OG PADEL
Dette er helt enkelt og gøres på følgende måde
1.  Gå til link til Klubbens UTR side https://app.univer-

saltennis.com/clubs/596356 .
2. Tryk på Request to Join, og 
3. Følg anvisningerne. 

Mange medlemmer figurerer formentlig i UTR systemet 
allerede, da systemet arbejder sammen med DTFs og 
Tennis Øst turneringssystem. Man er derfor blevet regi-
streret ved at deltage i turneringer og holdkampe. 

Det er vigtigt, at man sikrer sig at blive koblet op på 
det navn/profil, som systemet allerede kender, da det 
betyder, at man får sine nuværende point optjent i 
DTF/Tennis Øst med i dette nye system. 

I vil blive guidet til dette i processen og kan søge på 
jeres navn. Når man har gennemført registreringspro-
cessen modtager man en mail om, at man er optaget i 
klubben. 

TILMELDING TIL KLUBMESTERSKABERNE OG 
ANDRE BEGIVENHEDER

Dette er simpelt. Log på din profil under Øresund 
Tennis & Padel og find events. Her er de events, som vi 
selv holder. 

Her finder man bl.a. klubmesterskaber – og hen af ve-
jen mange andre begivenheder – og så tilmelder man 
sig ud fra de kriterier og retningslinjer, som er angivet.

PRAKTISK HJÆLP
UTR er faktisk meget brugervenligt, og der er enkelt 
både at oprette profil og tilmelde sig klubmesterskaber 
og andre events.

Men IT er jo IT. Og det driller bare nogle gange for 
nogle. Og måtte det ske, er der selvfølgelig hjælp at 
hente. Andrew Grant Christensen, som er vores UTR 
ansvarlige, vil være til stede ved både standerhejsning, 
UTR dagen og ofte i klubben i øvrigt for at hjælpe med 
dette. 

Man er altid velkommen til at skrive til Andrew på 
agrant@mac.com 

God fornøjelse.
 

NYT I ØT – HVAD, HVORDAN OG HVORFOR 

UTR
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NICOLAI RAASTRUP HAR SPILLET 
DIVISIONSTENNIS SIDEN HAN 
VAR TEENAGER. HAN HAR 
DE SIDSTE MANGE ÅR VÆRET 
AKTIV I KLUBBEN PÅ 1. DIVI-
SIONSHOLDET OG VET 40+ 
HOLDET. HAN VAR LIGELEDES 
KLUBESTER 2014-2016 OG ER I 
ØVRIGT KENDT SOM EN SOCIAL 
PERSON, SOM GERNE SPILLER 
MED JUNIORERNE OG TAGER 
GUITAREN FREM VED FESTER 
MED DE ANDRE SPILLERE.

Nicolai efterfølger Lars Gulmann, 
som var formand i 15 år, og som nu 
arbejder som klubchef og sports-
chef i klubben. Det giver en lidt 
ændret organisation. Hvad er vores 
nye formands tanker om klubben, 
visioner for fremtiden og hans egen 
rolle? Redaktionen har interviewet 
Nicolai og fået svar på dette og 
meget mere, herunder et lille hint 
af rivalisering med en vis hr. Chr. 
Theisen.

Hvad synes det er for en klub, du 
har sat dig i spidsen for?
Øresund Tennis er simpelthen en 
fantastisk klub. Først og fremmest 
er der god energi alle steder, jeg 
kommer. På holdtræningen er der 
en super god stemning, hvor vi 
både kan træne hårdt og tage gas 

på hinanden. Juniorafdelingen 
sprudler og både på seniortræ-
ningen og på veteranholdene får 
man altid både sjov tennis og en 
hyggelig snak. På tværs af alder og 
niveau møder jeg simpelthen så 
mange søde og engagerede men-
nesker. Der er masser af aktivitet 
og masser af mennesker, der har 
det sjovt med at spille tennis. Det 
er ingen selvfølge og skyldes helt 
sikkert det enorme arbejde, der 
lægges i klubben, både fra vores 
netop afgåede formand og nuvæ-
rende klubchef side og fra den lan-
ge række af frivillige, der bruger en 
masse tid og energi på klubben.« 

Hvilke områder tænker du, at du 
vil brænde for at udvikle videre i 
klubben?
Vores klub er enormt velfungeren-
de på langt de fleste områder, og 
vores opgave i bestyrelsen er efter 
min mening først og fremmest 
at understøtte den gode udvik-
ling, både for juniorer, seniorer, 
veteraner og elite. Når jeg taler 
med medlemmer, mærker jeg stor 
begejstring, men også forslag til, 
hvad man kan gøre bedre. Det er 
jeg meget opsat på at lytte til. Vi 
kommer også til løbende at drøfte, 
hvilke overordnede mål, vi skal ar-
bejde mod, men der ligger heldig-

vis allerede en solid plan.
Men hvis jeg skal svare lidt mere 
direkte: Juniorerne har en særlig 
plads hos mig. Jeg var væk fra 
klubben et par år, og da jeg kom 
tilbage, var vores juniorafdeling 
nærmest eksploderet til en myria-
de af børn, der banker til boldene 
overalt. Det er enormt fedt, at der 
er så mange børn og unge, der 
har det sjovt og udvikler sig som 
tennisspillere i Øresund Tennis. 
Når jeg spiller kl. 7 om morgenen, 
myldrer det ofte med nogle af 
klubbens yngste medlemmer, der 
lige skal have slået til bolden inden 
skolen starter. Det er så sejt og gør 
mig glad hver gang. Det er en skat, 
vi skal passe på og investere i. 
På elitesiden har vi det problem, at 
førsteholdene er for gamle. Det bli-
ver alvorligt inden så længe, så det 
er også noget vi skal arbejde på. 
En vigtig ny ting er, at klubben nu 
bliver udvidet med padelbaner. 
Det er klart, at vi også skal bruge 
energi på at få det op at køre.
Jeg synes også vi skal have et klub-
band. Lars Busk og jeg har allerede 
drøftelser og er på jagt efter folk, 
der kan fyre en god spade af. I af-
delingen for de helt store drømme 
er det er naturligvis også en selv-
stændig målsætning at få Christian 
Theisen Schmidt til at slå topspin i 

INTERVIEW MED 
DEN NYE FORMAND

NICOLAI RAASTRUP ER VORES NYE FORMAND.

I DETTE INTERVIEW FORTÆLLER HAN OM SIT 

SYN PÅ KLUBBEN, DENS FORTSATTE UDVIKLING 

OG SIN EGEN ROLLE.
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baghånden. Det er ambitiøst, nog-
le vil sige totalt urealistisk, men hvis 
ikke man tør tænke stort kommer 
man som bekendt ingen vegne.

Hvad kender du selv til padel, og 
hvilke aktiviteter og ambitioner 
skal vi have for padel?
»Hvis jeg skal være helt ærlig, så 
siger Padel mig ikke ret meget. For 
mig personligt er tennis verdens fe-
deste sport, og det bliver ikke mig, 
der slider padelbanerne ned. Men 
det ændrer ikke på, at padel har 
meget høj prioritet for os i bestyrel-
sen. Det er et kæmpe aktiv, at vi nu 
kan tilbyde et spil, som på kort tid 
er blevet super populært herhjem-
me, og det rummer nogle fanta-
stiske muligheder for at udvikle 
klubben og gøre den endnu mere 
attraktiv for både eksisterende og 
nye medlemmer.
  
Vi har tidligere haft en stærk 
formand, som er i klubben i en ny 
rolle. Hvordan bliver din funktion 
ift. den tidligere formands, og 
hvordan ser du jeres samarbejde?
Lars og jeg har altid talt godt 
sammen, og gennem de senere 
måneder, hvor vi har talt langt mere 
sammen end normalt, har jeg kun 
fået bekræftet, at vi kan arbejde 
godt sammen. Lars og jeg har 
samme grundfilosofi og ser ens 
på mange ting, men ikke alt, og 
vi kommer helt sikkert til at tage 
nogle boksekampe fremover. Men 
det er en kæmpe kvalitet, at man 

kan vende synspunkter og disku-
tere uenigheder på en konstruktiv 
måde. Og jeg oplever drøftelserne 
med Lars, næstformand Claus og 
resten af den dygtige og engagere-
de bestyrelse som enormt positive. 

Hvis vi skal se på klubbens status 
og udvikling og ser f.eks. 5 år 
frem. Kan du pege på en eller to 
ting, som gerne må være nøjag-
tig(e) som i dag, og en-to målsæt-
ninger, hvor vi virkelig har flyttet 
os.
Jeg har set klubber blomstre og 
visne igen, og prioritet nummer 
ét er at passe på og kultivere det 
gode klubliv, vi har nu. Jeg synes 
enormt meget i klubben fungerer 
– vores stærke juniorafdeling, den 
enorme interesse for seniortrænin-
gen, HygInd, Inhouse, klubmester-
skaber, stærke veteran-resultater, 
holdturneringen og vigtigst af alt, 
at så mange synes det er sjovt at 
komme i ØT og spille tennis. Men 
når det er sagt, så er det ikke lige 
mig at sige, at noget som helst skal 
være det samme om fem år. Ting 
skal bevæge sig for at være sjove, 
og vi har alle muligheder for at ud-
vikle Øresund Tennis i en spænden-
de retning.
Jeg synes juniorafdelingen har 
udviklet sig enormt. Om fem år skal 
vi have gennemført et generati-
onsskifte, hvor vores unge spillere 
har overtaget de bedste hold og 
helst spiller i 1. division eller bedre. 
Jeg kunne personligt godt tænke 

mig, at vi stilede efter elitedivisio-
nen, men det skal ske under skrap 
iagttagelse af klubbens værdier og 
sammenhængskraft. Det går ikke 
at satse mere på noget, hvis det 
ødelægger noget andet. 

Vi skal også have en stor og vel-
fungerende padel-afdeling og vi 
skal helst have endnu flere sociale 
arrangementer, der kan samle 
klubben. 

Til sidst. Du var jo den ubestridte 
konge af klubmesterskaberne 
2014-2016. Så tog du til Nepal, 
men har ikke vundet efter du 
kom hjem. Hvornår skal der igen 
stå Nicolai Raastrup øverst på 
plakaten med oversigt over 
klubmestre?
Jeg synes det her interview begyn-
der at tage en lidt kedelig drejning. 
Nu gik det ellers lige så godt. 

Det, jeg kan sige, er, at den i øvrigt 
velkvalificerede bestyrelse har 
begået enkelte fejl, herunder ikke 
at blackliste professionelle trænere 
og svenskere fra klubmesterska-
berne. Det bliver der lavet om på 
nu, og med et par andre velvalgte 
småjusteringer i klubmesterskabs-
regelsættet, bl.a. en række nye 
muligheder for diskvalifikation 
af særligt udvalgte 
modstandere, ser 
jeg mig selv som 
favorit i adskillige 
rækker.
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HOLDKAMPE 2021

2021 var endnu et år med masser af ØT hold i akti-
on – masser af gode kampe, og endnu vigtigtigere, 
masser af godt humør undervejs. 

Vi havde igen i 2021 hold med lige fra u8 til ve-
teran 60, som alle repræsenterede ØT på bedste 
vis. Sportsligt set var der for en gang skyld ingen 
mesterskaber eller slutspilsmedaljer, men det skal 
nævnes at 40+ holdet var i en afgørende matchtie-
break om DM bronzemedaljer, som desværre ikke 
gik vores vej. 

Men med utrolig mange talentfulde juniorhold 
tegner fremtiden lys, ikke mindst vores u12 dren-
ge, som blev nr. 2 ved SM. Der er med andre ord 
håb om foryngelse af vores to førstehold, som dog 
stadig holder niveau, idet begge med sublimt spil 
sikrede sig endnu en sæson i 1. division.

Samtidig er der fuld gang i seniorbredden med mas-
ser af veteranhold og vores altid stærke – også på 
det sociale - motionisthold. 

Der er lagt op til masser af liv og gode kampe igen 
i 2022!
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U14 B-række m/k. Pulje 3. 
Nr. 2 i puljen
Alma Lavesen
Mollie Huniche
Frida Sveistrup
Lui Misfeldt

U14 B-række m/k. Pulje 2. 
Nr. 4 i puljen
Vitus Eggert
Jonathan Bech Tarsgaard 
Louis Clausen
Max Clausen

SENIORER

Damer 1. 1. division (4. 
plads bliver i rækken)
Sophie Engelsbak
Line Jensen
Emilie Henriksen
Malene Frei
Ulrikke Bryde-Nielsen
Maria Tjellesen
Hannah Ladekarl

Damer 2. liga 2 (4. plads 
bliver i rækken)
Malene Frei
Maria Tjellesen
Hannah Ladekarl
Stine Frei Madsen
Lisa Busk
Hannah Gulmann
Ammailie Toft
Mollie Hunniche

Damer 3. liga 3 (5. plads 
bliver i rækken)
Hannah Gulmann
Mollie Hunniche
Alma Lavesen
Sofia Kyriakidis
Lone Christensen
Maria Røssel
Marie Mark
Pernille Mau

Herrer 1. 1. division (5. 
plads bliver i rækken)
Carl Bergman
Leon Grundstrøm
Jacob Holst
Nicolai Raastrup
Farzad Sadhegi
Phillip Bonke
Chr. Theisen 

Herrer 2. liga 3 (5. plads 
og nedrykning)
Chr. Theisen
Mikael Lytzen
Tue Søndergaard
Tobias Andersen
Palle Andersen
Jakob Gulmann
Frederik Max Feddersen 
Simon Vaala
Simon Theisen

JUNIORER

U8, 1 Pulje 1: 
Bliver nr. 3 i rækken 
Laurits Carøe
Ryan Bedard
Carl Louis Jessen
Hugo Brask
Xavi Stellard
Alma Lolle

U8, 2 Pulje 1: Bliver 6  
Konrad Hey
Carl Andersen
Alma Lolle
Elsa Henriksen
Mathias Christensen
Xavi Stellard
Kalle Vinther

U10 B-rækken m/k - Pulje 
2: Nr. 3 i puljen
Cecilie Berak Ergun
Oscar Lillesø
Valdemar Schyberg Møller, 
Emilie von Haffner
Vitus Svensson
Sofia Boeri

U 10 rød bold m/k. Pulje 
1. Nr. 5 i puljen
Frederik Frogbrook
Thure Steensberg
William August Bruun
Solveig Kirk Madsen

U10 rød bold m/k. Pulje 3. 
Nr. 2 i puljen
Amanday Hey
Cornelius Pihl
Halfdan Brettscneider
Aksel Saabøll
Karla Gram Alsing
Philip Parby

U12 A-række Drenge – 
Sølvmedalje ved SM
Malthe Lyby Larsen
Mikkel Sander Petersen 
August Møller Schyberg 
Oskar Sondrup

U 12 B-række m/k. Pulje 1. 
Nr. 4 i puljen
Thomas Borup
Charlie Frogbrook
Theodor Vaala
Victor Clausen
Halfdan Kirk Madsen
Mads Meyer
Bernard Vaala 

U14 A-række Drenge 
– nr. 5 ved SM
Karl Otto Madsen
Alexander Boeri
Cornelius Wildfang
Hampus Ladekarl
Louis Bedard

Herrer 3. liga 3 (5. plads 
og nedrykning)
Martin Røssel
Lasse Brandt
Thomas Schiff Krogh
Chr. Max Hansen
Asbjørn Schiøller

Herrer 4. liga 4 (5. plads 
bliver i rækken)
Jacob Ferré
Marcus Rytter
Lars Busk
Jacob Raundal
Laurits Kristian Truelsen 
David Kahr
Steen Søndergaard

Motionist - Kategori 4 - 
Pulje 3. Nr. 4 i puljen
Morten Gass
Lone Nordstand
Peter Burrild
Ted Morgan
Carsten Højby Rasmussen
Benny Jensen
Palle Bille Nielsen
Karen Vibeke Overbeck 
Marianne Severin
Susanne Trøck-Nielsen 
Stefan Kai Nielsen
Peter Burrild
Søren Sørensen
Sven Boye

Veteran 40+ Damehold 
- Serie 1 - Pulje 1: Nr. 4 i 
puljen.
Christine Theisen
Randi Sveistrup
Helle Hornemann
Lone Christensen
Christina Bohman
Pernille Mau
Brianna Galatius
Dorthe Rytter Federsen
Marie Mark

Veteran 40+. 1. division. 
Nr. 4 i slutspil
Tabte bronzekamp om DM 
i utrolig tæt matchtiebreak 
– holdkaptajn Chr. Theisen 
lover til gengæld guld i 
2022.
Christian Theisen Schmidt
Nicolai Raastrup
Nikolaj Sletten
Sophie Engelsbak
Mikael Lytzen
Malene Frei
Maria Tjellesen
Nicolai Lillesø
Ulrikke Bryde-Nielsen
Palle Andersen
Farzad Sadeghi

Veteran 40+. 3. division. 
Nr. 6 og nedrykning
Dreamteam rykker des-
værre ned, men alle må 
forvente at de kommer 
stærkt tilbage – holdkap-
tajn, lillesøster Theisen og 
co. hører ikke hjemme i 4. 
division
Lone Christensen
Helle Horneman
Christine Theisen
Christina Bohman
Chr. Max Hansen
Jørgen Theisen Schmidt
Jakob Raundahl
Martin Røssel
Christoffer Klinkeby
Palle Andersen
Steen Søndergaard
Simon Vaala
Christoffer Theisen
Jacob Ferré
Lars Busk

Veteran 50+. 2. division - 
Pulje 2. Nr. 4 
Jan Holck
Peter Salmon
Thomas Huusom
Pia Sinikka
Marie Mark
John Vissing
Lone Christensen
Christian Max Hansen
Christian Bang Henriksen
Helle Hornemann
Thomas Mark
Ole Vissing
Nicolai Sørensen
Birgit Carlsen
Claus Allerup
Lars Thomsen
Peter Salmon

Veteran: 60+ - 1. division. 
Nr. 6 og nedrykning
Birgit Carlsen
Solveig Wiinblad
Jørgen Theisen Schmidt
Mogens Thomsen
Lars Thomsen
Mogens Schou
David Welner
John Vissing
René Illigen
Annette Simonsen

Mindst tre af seniorholde-
ne under ledelse af famili-
en Theisen-Schmidt lover 
væsentlig bedre resultater 
næste år. Læs interviewet 
med de tre holdkaptajner 
om deres liv i Humle-
bæk Tennisklub/Øresund 
Tennis samt ambitioner fra 
næste år på side 20.
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Årets KM blev endnu en gang årets 
begivenhed. Næsten 200 delta-
gere var klar til start i juni måned 
og herefter blev der afviklet mere 
end 300 fantastiske kampe hen 
over sommeren i ikke mindre end 
36 forskellige rækker. De yngste 
deltagere dystede i rød bold i u 8, 
mens de ældste, som stillede op i 
60 + rækken havde rundet de 70 år 
og lidt til.

Med så mange kampe var det 
lige før, at det blev ”presset” at 
få alle kampe afviklet før finaleda-
gen, og turneringsleder Thomas 
Schiff Krogh havde ind i mellem 
lidt nervøse trækninger – men han 
fik skubbet alle til at få de sidste 
kampe spillet, så alt var klar til den 
store finaledag. 

En særlig succes sidste år var fami-
lierækken, hvor familien Gulmann 
undtagelsesvist ikke stillede op. 
Det var måske dette, som gav 
ekstra blod på tanden – ikke min-
dre end 23 tilmeldte par i familie-
double med mange gode og sjove 
kampe undervejs. Det allervigtigste 
i familiedouble er, at alle har det 
sjovt sammen, og man spiller der-
for med den boldtype, som yngste 
spiller på banen normalt bruger. 

Der er også et særlig sølvfad som 
vandrepokal til vinderne, som går 

helt tilbage fra klubbens stiftelse 
i 1950érne. De glade nye vindere 
af dette blev familien Lillesø – og 
da mindstemand i den double kun 
er 9 år, har de afgivet løfte om at 
få deres navn på trofæet i mange 
år fremover! Men lad os se, der er 
mange andre gode bud. 

Finaledagen den 11. september 
blev årets absolut største dag på 
anlægget i Humlebæk. Fra mor-
genstunden spillede alle vores 
energiske u 8 børn på minibanerne, 
samtidig med at veteranrækker og 
andre seniorrækker gik i gang på 
de øvrige baner. Og sådan for-
løb det ud over hele dagen med 
fantastiske kampe, god stemning 
og lækker mad og hjemmebagte 
kager m.v. i cafeen.

Rent sportslig var der også nye 
vindere i mesterrækkerne. Sidste 
års mester Calle havde lyttet til 
den detroniserede mesters ønske 
om at svenske fysioterapeuter 
ikke skal deltage. Men måske han 
skulle have brugt lidt tid på at 
behandle Raastrup, som ikke fik 
udnyttet denne unikke mulighed, 
da han måtte trække sig med en 
skade. Men selv uden skade er det 
et godt spørgsmål, om han havde 
kunnet stille noget op mod Far-
zad, som vandt finalen i overlegen 
stil over Chr. Theisen, som ellers 

forsøgte at genvinde mesterskabet 
efter mere end 15 års titeltørke.
På damesiden var der intet mindre 
end et generationsskifte i mester-
rækken, da Line Jensen på 17 år 
efter en lang 3 sætter vandt over 
de sidste mange års suverænt 
bedste spiller, Sophie Engelsbak. 
Virkelig godt gået af Line, som er i 
en fantastisk udvikling.

Mange andre spændende og lige 
finalekampe – alle resultater ses på 
næste side.

På turneringsledelsens vegne skal 
vi hilse og sige alle en stor tak for 
den massive støtte vi oplevede fra 
deltagerne igennem hele eventet – 
det var en fornøjelse at arrangere. 
Fra redaktionens og klubbens side 
skal samtidig lyde en særlig tak 
til Thomas, som i flere år har lagt 
en helt fantastisk indsats i at gøre 
klubmesterskaberne til den enorme 
succes de er blevet. Thomas har 
fuldt forståeligt bedt om en pause 
for at være lidt mere sammen med 
familien i år. Andrew Grant Chri-
stensen overtager som hovedan-
svarlig sammen med Lars, og de 
vil helt sikkert prikke lidt til både 
spillere og frivillige om at hjælpe 
til – succesen skal naturligvis følges 
op med et lige så fantastisk mester-
skab i 2022. Se mere andet steds i 
bladet.

KLUB
MESTERSKABER
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2021
FINALE RESULTATER

U8 M/K Hugo Brask – Carl Louis Jessen 15-5

U10 M/K-Rød bold Vitus Svensson – Emilie von Haffner 42 43(3)

U10 M/K-Orange Oscar Grant Rosendahl – Valdemar Møller Schyberg 62 62

U 10 Double Vitus Svensson/Oscar Grant Rosendahl – Valdermar Møller Schyberg/Oskar Lillesø 42 24 11-9 

U 12 DS My Brodin Nielsen – Cecilie Berak Ergun 63 64

U12HS Mikkel Sander Petersen – Malthe Lyby Larsen 61 64

U12 HD Mikkel S. Petersen/August Schyberg Møller – Malthe Lyby Larsen/Oskar Sondrup 63 64

U14 DS Alma Lavesen - Molie Huniche  63 60

U14 HS Cornelius Wildfang – Mikkel Sander Petersen 16 61 10-5

U 14 DD Alma Lavesen/Mollie Huniche – Frida Sveistrup/My Brodin 62 62

U14 M/K D Karl Otto Madsen/Hampus Ladekarl – Mollie Huniche/Frida Sveistrup 61 61

U 18 DS Line Jensen – Hannah Ladekarl 61 60

U18 HS Tue Søndergaard Møllegaard – Frederik Max Feddersen 61 61

U18 DD Stine Frei/Line Jensen – Ammalie Toft/Hannah Ladekarl 61 61

U18 HD Tue Søndergaard/Frederik Max Feddersen - Hampus Ladekarl/Karl Otto Madsen 61 62

DS-M Line Jensen – Sophie Engelsbak 36 75 10-8 

HS-M Farzad Sadeghi – Christian Theisen  61 62

DD-M Sophie Engelsbak/Maria Tjellesen – Malene Frei/Ulrikke Bryde Nielsen 64 76(3)

HD-M Chr. Theisen/Simon Theisen – Farzad Sadeghi/Mikael Lytzen 64 76(4)

MD-M Palle Andersen/Emilie Henriksen – Chr. Theisen/Maria Tjellesen 60 61

DS-A Louise Sander Nielsen – Olga Nikroozi 76(5) 60

HS-A Simon Vaala – Lasse Brandt 63 26 10-6

DD-A Maria Røssel/Pia Sinikka - Birgit Carlsen/Connie Flindt 16 76(4) 10-1

HD-A Tue Søndergaard/Frederik Max Feddersen – Simon Vaala/Mads Kjærgaard 62 61

MD-A Christian Max Feddersen/Christina Bonnesen – Thomas Mark/Pia Sinikka 64 63 

DS-B Eva Lolle – Kate Stellard 61 63

HS-B Christoffer Theisen – Lars Busk 63 63

DD-B Brianna Galatius/Kate Stallard – Anette Buur Bangsgard/Eva Lolle 76(2) 60

HD-B Michael Cohrt/Jacob Gram Alsing – Erik Holmskov/Jesper Østergaard 76(4) 64

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

HS 45+  Christian Bang Henriksen – Martin Røssel 46 63 14-12

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

HS 60+ Lars Thomsen – Bjarne L. Jakobsen 60 60

MD 60+ Birgit Carlsen/David Welner – Jørgen/Karen Schmidt 61 75

Familiedouble Nicolai og Oskar Lillesø – Jakob og Michael Cohrt 64 76(4)
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FAMILIEN THEISEN SCHMIDT HAR OM NOGEN 
VÆRET LIG MED HUMLEBÆK TENNISKLUB OG 
SENERE ØRESUND TENNIS.

Humlebæk Tennisklub blev oprettet i sommeren 
1957. Den stiftende generalforsamling blev holdt 
hjemme hos familien Marstand på kystvej 19. Her 
blev højesteretssagfører Mogens Plesner valgt som 
formand og Vibeke Marstrand som kasserer. Familien 
Marstrand har igennem hele klubbens historie være 
en aktiv del af klublivet. Even og Vibeke Marstrand er 
således klubbens første æresmedlemmer.

I dag 65 år senere er børnebørnene Christian, Christi-
ne og Christoffer Theisen Schmidt samt deres farbror 
Jørgen og fætter Simon blandt klubbens meget aktive 
medlemmer. Jørgen, Christian og Christine er derud-
over holdkaptajner for henholdsvis 60+ holdet og de 
to 40+ hold.

Vi har spurgt de tre holdkaptajner om tennisklubbens 
betydning for dem og deres ambitioner for den kom-
mende sæson.

Christine, hvad har tennisklubben betydet for 
dig?
Mine forældre (Mette Marstrand og Jacob Theisen 
Schmidt) blev kærester til en fest i tennisklubben i star-
ten af 1960’erne, så alene af den grund har Humlebæk 
Tennisklub betydet meget for mig. I min barndom og 
teenageår boede vi i Humlebæk hver sommer, og jeg 
og mine brødre hang meget ud i tennisklubben op 
gennem 80’erne, hvor både vores forældre, mormor 
og morfar og vores moster, onkel, fætter og kusine 
(familien Ekelund) tit var på banerne. 

Der var i det hele taget altid mange mennesker på 
anlægget og en rar og tryg stemning ligesom nu. Da 
jeg som voksen flyttede til Humlebæk og genoptog 

medlemskabet, var det sjovt at møde mange af de 
samme mennesker igen, nu blot 20 år ældre. Men lige 
så sjovt har det været at møde en masse nye, for det 
er virkelig en gave med så mange aktive seniorspillere, 
som spiller sammen på kryds og tværs. Pladserne til 
seniortræning ryger da også hurtigere end billetterne 
til Skanderborg Festival - 6 minutter er vist rekorden. 
Det vidner da om stor glæde ved spillet og samværet, 
godt hjulpet på vej af en trænertrup på meget højt 
niveau.

De seneste år har samarbejdet med Nivå-Kokkedal 
også været et hit. Når vi mødes til holdkamp er det 
selvfølgelig blodig alvor - lokalopgøret, sæsonens 
vigtigste kamp - men ellers spiller vi på venskabelig 
vis mere og mere med, mod og hos hinanden. Sidste 
sommer tog Nivås damer initiativ til Øresund Ladies 
League, hvor omkring 20 damespillere på tværs af de 
to klubber mødtes til doubler om søndagen hen over 
hele sæsonen. Det var rigtig hyggeligt at være med til.
En milepæl i klubbens historie har helt klart været, at 
vi har fået tennishallen. Tiden med corona-hjemmear-
bejde har gjort det muligt for mig at spille tidligt om 
morgenen indimellem. Første gang regnede jeg med 
at komme til en mørk og tom hal, men klokken 7 er 
der allerede fyldt med juniorer, der får træning inden 
skole... Det er virkelig en fornøjelse at opleve.         

Christine, dit 40+ hold kaldes jo dreamteam. I 
rykkede desværre også en række ned - bliver det 
ren drømmetennis og hurtig oprykning i år?
Hmm, altså ja, Dreamteam har efterhånden eksisteret i 
mange år og fejret store triumfer rundt omkring på de 
sjællandske baneanlæg. Men sidste år blev det mest 
ved drømmen om en sejr, da vi endte med at blive 
blæst direkte ud af 3. division. Min farbror Jørgen 
vandt dog en kamp for os undervejs, da han sprang 
ind på et afbud - det er da meget cool at være +70 og 
vinde en kamp på +40-holdet.

TheTHEISENS
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Med 14 spillere i bruttotruppen plus reserver er vi nok 
også et af klubbens største hold, og ikke mindst på 
damesiden deles vi om kampene, fordi Humlebæk er 
beriget med så mange +40-damespillere, der gerne vil 
spille med. En luksus de andre klubber misunder os, 
når de dårligt kan stampe de nødvendige to damer op 
af jorden til deres kampe. 

I en artikel i klubbladet omtalte formanden os engang 
som ”det bredt funderede og socialt velfungerende 
dreamteam-hold” - jeg er stadig lidt i tvivl, om det var 
en omskrivning af ”tennis er måske ikke deres stærke-
ste side, men de har det hyggeligt”? Og det er i hvert 
fald rigtigt, det med det hyggelige :-)

Men altså, for at komme tilbage til dit spørgsmål: Til 
sommer har vi selvfølgelig ambitioner om at levere 
drømmepræstationer, der kan skyde os direkte tilbage 
i 3. division. Min dreamteam-co-kaptajn Christina 
Bohmann og jeg kan garantere, at der er blevet trænet 
seriøst gennem hele vinteren. Med andre ord: Vi er 
klar til gruset.      
 
Jørgen, hvad har tennisklubben betydet for dig?
Jeg husker, at jeg omkring 1960 gik over til Vibeke 
Marstrand på Kystvej for at betale de 3 kr det kostede 
for et medlemskab af Humlebæk tennisklub. Der var 
dengang ikke meget aktivitet for en lille dreng i klub-
ben, men over årene var der alligevel en gruppe af 
unge mennesker, der spillede en masse tennis - grup-
pen talte koryfæer som Birgit Carlsen, Peter Holst og 
Lars Holten som alle stadig er medlemmer i klubben 
for at nævne nogle få. Det blev til langvarige venska-
ber, som holder den dag i dag. Klubben var således 
omdrejningspunkt for et ungdomsliv på og udenfor 
tennisbanen. Senere blev det holdturneringer, klubme-
sterskaber og mange andre aktiviteter i klubben. I dag 
udmønter det sig i et aktivt pensionist liv med tennis i 
centrum. 
    

Jørgen, 60+ holdet lå jo i den øverste række 
sidste år, men rykkede ned. Hvad er ambitionen 
for i år?
Desværre var 2021 sæsonen ikke den bedste for 60+ 
holdet. Vi manglede vores sikre kort Connie Flindt-Pe-
tersen som desværre var sygemeldt det meste af sæ-
sonen. Ambitionerne er intakte og vi forventer at rykke 
tilbage til 1. division med lutter sejre i 2022. Samtidig 
håber jeg - der efterhånden må erkende at man som 
snart 72. årig har lidt svært ved at følge med den unge 
på 60 - at vi se nogle nye stærke emner i klubben der 
runder de 60 i år?

Christian, hvad har tennisklubben betydet for 
dig?
Fantastiske venskaber og tonsvis af gode oplevelser 
gennem snart 40 år i tennisklubben. Det giver mig 
altid en masse energi at komme der uanset om det 
er til træning eller holdkamp, for der er altid gode 
mennesker omkring mig, når jeg er der (også udover 
familien). 

Christian, sidste år var dit 40 + hold få bolde fra 
at få DM bronze. Det rygtes, at ambitionen i år 
er guld?
For et par år siden vandt vi DM-sølv i +40-rækken 
og sidste år var vi blot én bold fra at vinde bronze. 
Konkurrencen i veteranturneringen er ekstremt hård 
og nogle af de andre hold i rækken tæller endda et 
par verdensmestre men vi er bestemt ikke helt uden 
chancer. På damesiden har vi indtil nu været helt 
suveræne og på herresiden får vi i år forstærkning fra 
både Simon Theisen, der nu endelig er blevet voksen 
nok til at spille med i veteranrækken, og derudover 
to velkendte tidligere Øresund-spillere, Henrik KC og 
Anders Bagger, som forhåbentlig kan være med til 
igen at bringe os helt med frem til Final Four medalje-
slutspillet i september. Og derfra er alt jo muligt. Go 
Øresund!
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Hyg Ind er en af de 
længst varende traditio-
ner i tennisklubben. Igen-
nem stort set hele klubbens 
levetid har der hver onsdag 
aften været liv og glade dage 
på banerne, når engagerede 
seniorer byder op til diverse 
doublekampe, som spilles på kryds 
og tværs.

Der er spillere til Hyg Ind, som har 
været med i mange årtier, og som 
stadig finder glæden hver onsdag 
aften. 

Samtidig er nye altid velkom-
ne, også til den efterfølgende 

spisning.

Hyg ind starter hver 
onsdag aften kl 18, og 
man skal ikke tilmelde 

sig men møder lidt før kl. 
18 og det er gratis at spille. 

Ønsker man at spise med, beta-
ler man et lille bidrag til mad og 
drikke. 

Kom glad!

HYG IND
N A T U R L I G V I S  O G S Å  I  2 0 2 2
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DANMARKSMESTERSKABERNE UDE 2021 
GAV FØLGENDE SUCCESER:

GULD 
DS40: Ulrikke Bryde Nielsen

SØLV 
DD40: Sophie Engelsbak og Maria Tjellesen 
MIX65:  Birgit Carlsen sammen med 

Carsten Lange (LTK) 
DD65: Birgit Carlsen sammen med  
 Birgit Hoffmeyer 

VED SJÆLLANDSMESTERSKABERNE INDEN-
DØRS JANUAR 2022 KOM DER ENDNU MERE 
METAL TIL ØT

GULD
HS40: Nicolai Sletten 
DD40: Malene Frei og Maria Tjellesen
HD40: Nikolaj Sletten og Henri KC fra Helsingør  

SØLV
DD 40:  Pia Sinikka med makker Gitte Lotz fra  

Holte (taber i MTB til Malene og  
Maria efter at have ført 5-0)

MIX50: Pia Sinikka og Claus Møller fra KB

MASSER AF SUCCES 
FOR VETERANERNE VED 

DM OG SM
Vores veteraner er utroligt aktive og hiver altid en masse ædelt metal hjem fra nationale og regionale 
mesterskaber. Det sidste års tid er ingen undtagelse.

Det skal nævnes, at Nikolaj Sletten blev udtaget til VM for hold i Kroatien i september. Siden har han 
nærmest ikke tabt en kamp herhjemme!

Kæmpe tillykke til jer alle – I er en kæmpe inspiration for alle os andre !
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S O M M E R C A M P S

2022

Vi har masser af sommercamps i år. Der er Camps 
både for de unge, de endnu yngre og seniorer. Kort 
sagt Camps for ALLE aldre og niveauer. I år også 
med et snert af padeltennis på udvalgte camps.

•  27. JUNI – 30. JUNI : JUNIORCAMP  
FOR JUNIORER I ALDEREN 7-18 ÅR  
(HOLDES I NIVÅ-KOKKEDAL)

•  4. – 6. JULI : MINITENNISCAMP FOR JUNIORER 
I ALDEREN 5-10 ÅR I HUMLEBÆK

•   5. – 7. JULI : SENIORCAMP FOR ALLE  
NIVEAUER.  
Er de nye padelbaner klar, vil der undervejs være 
en halv dags intro til padeltennis også (vi har bat, 
man kan låne).

•  2. – 4. AUGUST : JUNIORCAMP FOR JUNIORER 
I ALDEREN 7-18 ÅR 
Er de nye padelbaner klar, vil der være en halv 
dags introduktion af padeltennis (vi har bat man 
kan låne).

 
Følg med på hjemmeside, i nyhedsbreve og på 
klubbens facebookside – der kunne komme endnu 
flere camps, når/hvis alt bliver udsolgt.
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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 forslag og/eller, hvis du skulle have lyst 
til at give en hånd med.

Suppleant og UTR ansvarlig 

Andrew Grant Christensen 
agrant@mac.com 
Tlf. 20 66 04 29

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

Juniorer

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

Suppleant og In House ansvarlig

Pia Sinikka
pipsen_@hotmail.com 

Tlf. 28 40 50 04

Formand

Nicolai Raastrup 
nicolai@oresundtennis.dk

Tlf. 26 10 51 37

BESTYRELSE

Sponsoransvarlig 
og fornyelse af klubhus

Dorthe Rytter Feddersen
dortherytterf@gmail.com 

Tlf. 26 70 77 94 

Juniorer

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

Hus og bane

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

Klubchef/sportschef

Lars Gulmann 
sportschef@oresundtennis.dk 

Tlf. 6120 8758
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16. april  Forårsklargøring kl. 10 og standerhejsning kl. 12 

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

23. april Padeltennisarrangement i X-padel i Helsingør

1. maj  U10 turnering

2. maj  Udendørs træning starter 

6. maj  Pizzatennis

7. maj  UTR og HEAD dag

14. maj  Seniorholdkampe starter

15. maj  Juniorkampspil starter

15. maj  Tilmeldingsfrist klubmesterskaber

1. juni.  Klubmesterskaber starter

3. juni  Pizzatennis 

24. juni  Sidste træningsdag inden sommerferien

25. juni Indvielse af de nye padel- og tennisbaner

27.-30 juni   JuniorSommerCamp  

(afholdes i Nivå-Kokkedal, cykelservice med trænere frem og tilbage)

27. juni-1. juli  ØT Sommercup, U10-16 kat. 3 turnering i Humlebæk

2. juli  In House starter (fortsætter alle lørdage i juli måned)

4.-6. juli.  Minitenniscamp i Humlebæk

5.-7. juli.  Seniorcamp i Nivå/Humlebæk

25.-28. juli.  Juniorsommercamp i Humlebæk

1.-5. august.  ØT sensommercup, u10 -16 kat 2 turnering i Humlebæk

17. september  Finaledag i klubmesterskaberne 

23. september  Juniorafslutning

24. september       Klubfest

Dette ”årshjul” findes også på forsiden af hjemmesiden, hvor der 

løbende er updates med nye begivenheder.

Følg med www.oresundtennis.dk/det-sker

OVERSIGT OVER 
VIGTIGE DATOER 2022

2022

www.
facebook.com/
oresundtennis

Der sker en masse i 2022. Den helt store begivenhed er naturligvis åbnin-
gen af de nye padeltennis og tennisbaner, men der er rigtig mange andre 
spændende begivenheder.
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