
 

 

 

 

 

 

Notat, juni 2022 

Humlebæk Tennis & Padelklub – medlemmer og kapacitet. 

 

Humlebæk Tennis og Padelklub har aktuelt 853 medlemmer.  

 

I en by med ca. 10.000 indbyggere er det dermed næsten 10 % af befolkningen, som er medlem hos os. 

Dermed er vi, efter de oplysninger vi er i besiddelse af, formentlig den by i landet med (suverænt) flest 

tennisspillere pr. indbygger.  

 

Dette modsvares desværre ikke af, at vi er den klub med den bedste kapacitet. Tværtimod er vi desværre 

blandt dem med allermindst banekapacitet pr. medlem. Dette uddybes i det følgende med tal over 

medlemsudvikling og banekapacitet sammenlignet med klubber i nærområdet : 

 

Tabel 1. Medlemsudvikling Humlebæk Tennis og Padelklub*  

 

2013         2014         2015         2016         2017        2018         2019         2020        2021 

 

419           502            643           626           630          664            704           785           853  

 

Som det ses er der en løbende og stabil udvikling i medlemstallet med løbende fremgang.  

 

Over perioden er klubbens medlemstal medlemstallet fordoblet, selvom der generelt over perioden har 

været stor tilbagegang i dansk tennis (dog undtaget de seneste par år, hvor medlemsudviklingen er vendt 

en lille smule).  

I samme periode har vi intensiveret vores træningstilbud, samarbejde med skolerne og iværksat en masse 

initiativer som er med til at gøre klubben levende og god at være i. Men det begynder at blive vanskeligt at 

kunne få spilletid og holde aktivitetsniveauet, da der simpelthen ikke er kapacitet til det. 

Nedenfor ses på de næste sider vores kapacitet sammenlignet med klubber, som ligger forholdsvis tæt på. 

 

 



Tabel 2. Udendørs kapacitet* 

I nedenstående tabel er en oversigt over klubber i området, samt medlemstal og banekapacitet.  

 

Ved læsning af tabellen er det værd at bemærke, at Dansk Tennisforbund anbefaler maksimalt 80 

medlemmer pr. bane. 

 

 Udendørs baner            Medlemmer  Medl. pr. bane

      

Humlebæk Tennis & Padelklub    6 853 142 

Gadevang    3 207 69 

Hillerød Tennis og Padel    13 (heraf 2 padel) 867 67  

Hørsholm Rungsted Tennisklub 19 1.242 65 

Fredensborg Tennisklub    6  (heraf to helårsbaner) 402 67  

Helsingør Tennisklub    6 359 60 

Hornbæk Tennisklub    6 354 59 

Snekkersten Tennisklub    6 (heraf 2 helårsbaner) 325 54 

Allerød Tennisklub   10 430 43 

Nivå-Kokkedal Tennisklub 9  (heraf en helårsbane) 354 39 

Espergærde Tennisklub 10 371 37 

Helsinge Tennisklub    6 115 19 

 

Som det ses af tabellen, er vi den eneste klub i området med mere end de anbefalede 80 medlemmer pr. 

bane, og vi er tilmed markant over denne grænse. Faktisk er vi 353 medlemmer over den anbefalede 

grænse fra dansk tenniskforbund..  

Som det ligeledes fremgår, har vi  mere end dobbelt så mange medlemmer pr. bane, som den 

næsthøjeste, Gadevang, og tæt på 3 gange mere end gennemsnittet. 

Billedet af dette afviger i øvrigt ikke væsentlig fra de øvrige landsdele, idet der – med meget få undtagelser 

- helt generelt er væsentlig mere banekapacitet pr. medlem end tennisforbundets anbefaling, og dermed i 

sagens natur endnu større forskel i forhold til Humlebæk Tennis og padelklub. 

Det udfordrer os i det daglige. Vi prioriterer juniortræning og seniortræning, men må alligevel hvert år 

afvise mange medlemmer fra træning, simpelthen fordi vi ikke har kapacitet nok. Samtidig klager mange 

medlemmer over, at det er vanskeligt at få spilletid på grund af der så ofte er træning, holdkampe og andre 

aktiviteter. 

 

 



 

Tabel 3. Indendørs kapacitet*. 

Det er naturligvis fantastisk efter mere end 30 års ”higen efter” indendørs kapacitet at have fået en dejlig 

tennishal at spille i. Og 3 baner var den rigtige beslutning ift. alternativet, som dengang var to baner. 

Men selvom det er dejligt, ændrer det ikke på, at vi fortsat er blandt de klubber i landet med den 

mindstebanekapacitet pr. medlem, hvilket fremgå af tabel 3 nedenfor 

Vi er til sammen med de øvrige klubber i kommunen i Øresund Tennis stillet således 

 

 Indendørs baner            Medlemmer  Medl. pr. bane

      

Øresund Tennis    3 1.609 536 

Hornbæk Tennisklub    1  354 354** 

Allerød Tennisklub og naboklubber   3 800*** 266 

Espergærde Tennisklub 2 371 186 

Helsingør Tennisklub    2 359 179 

Hillerød Tennis og Pad½el    6 (og to helårspadel) 867 144  

Hørsholm Rungsted   9 1.242 138 

 

Som det fremgår er vi også her væsentlig udfordret på kapacitet ift. naboklubberne. Tennishallen er da også 

i brug fra 7 morgen til 22 (23) hver eneste dag. Og vi har lagt stærke begrænsninger på os selv i 

holdturneringer og andet, da vi desværre ikke kan stille baner til rådighed for det. 

Denne kapacitetsudfordring indendørs er vi opmærksomme på, at det p.t. ikke er realistisk at gøre noget 

ved ift. halbyggeri, og vi er som nævnt meget glade for hallen.  

Men udfordringen består jo, og derfor var de to helårstennisbaner (sammen med padeltennisbanerne) ikke 

kun en hjælp til at løse kapacitetsudfordring om sommeren, men også om vinteren. På helt samme måde 

som Fredensborg benytter de to helårsbaner og Nivå-Kokkedal med Mikkelborg banen. 

 

     

_______________________________________________________________________________________ 

 

*Kilde DIF/Dansk Tennisforbund 

**Hornbæk har mange sommerhusmedlemmer og dermed alt andet lige mindre behov om vinteren. Der er ikke desto mindre 

arbejde i gang med at lave en bane mere. 

***Allerød deler med naboklubber der ikke alle er medlem af DTF, men efter det oplyste er de tilsammen ca 800 medlemmer 

 


