Formandens Beretning 2016
Sæsonen 2016 havde en lettere kaotisk optakt idet ikke alle baner blev færdige til Standerhejsning.
Vejrforholdene gjorde det bestemt ikke nemt for kommunens banefolk, men kommunen hævdede også
som en del af deres forklaring, at det var fordi Påsken sidste år faldt på lige netop det tidspunkt som den
gjorde. Ingen af kommunens 3 tennisklubber har tidligere fået forsinket deres baneadgang pga. Påskens
placering, så måske er det nok snarere et udtryk for dels uheldige vejrforhold og dels at kommunens folk er
færre, og samtidigt har de samme eller flere opgaver. Det er helt sikkert et vilkår, vi kommer til at mærke
mere til fremover, og her tænker jeg ikke på vejret (-: Generelt mærker vi kommunens pressede økonomi.
Overskriften er entydig - mere selvhjælp. I første omgang gælder det baneklargøring (sommer og vinter) og
græsslåning, hvis vi ønsker den foretaget oftere end hver 3. uge.
I 2016 indførte vi helårskontingenter (66 voksne og 133 børn) og mulighed for familierabat (45 voksne). Vi
har efterhånden en hel del nye tennisfamilier, hvor alle familiemedlemmer også er medlemmer i
tennisklubben. Det er absolut en ønskesituation for klubben, når hele familien bliver en del af
tennisklubben og tennisklubben bliver en del af familien.
Det forgangne år udvidede vi motionisttræningen udendørs såvel som indendørs. Udendørs trænede
Behzad flere spillere end nogensinde søndag eftermiddag, og indendørs er det fortsat, idet vi på ugentlig
basis lejer 9 banetimer i Farum hver søndag aften og tilbyder træning for over 30 spillere.
Vi fik udvidet banekapaciteten -Udendørs- med banetider i Lynge mandag og torsdag aften. Dejlige baner
med lys, som blev brugt helt frem til efterårsferien, hvor vi spillede fra kl. 18 til 21. 3 hold á ca. 8
voksenmotionister fik træning enten mandag eller torsdag.
Vi stillede sidste år med 4 motionisthold. Antallet af hold er vokset hvert år i 3 år. Det holdt hårdt med
banekapaciteten. I år skal vi ikke være flere hold og målet er at flytte hjemmekampene for et af holdene til
Lynge. Alle hold klarede sig fint. 2 hold gik endda videre i slutspil. Et af holdene endte helt i finalen som blev
tabt på sætdifference efter at kampen endte 3-3.
Vi fik uddannet 2 tenniscoach i form af Behzad og Hiwa og sendt mange af vores andre trænere på
trænerkursus.
Behzad har yderligere taget en international uddannelse på niveau C. I år har han fået plads på næste
niveau som er B. Så samlet set holder vores trænere et højere uddannelsesniveau år for år.
I 2016 deltog 3 trænere på et unglederkursus arrangeret af Allerød Idrætsunion. De tilbragte en weekend i
en spejderhytte sammen med jævnaldrende sportsudøvere fra andre sportsklubber i Allerød og en
underviser fra DGI. Kurset endte op med et arrangement i gågaden som fik fin dækning i de lokale medier.
Arrangementet indeholdt street tennis og street fodbold og havde også deltagelse af Borgmester.
I år sender vi 3 trænere på et spændende MasterClass forløb som Sportcoach gennem organisationen
Leder.forendag. Deltagerne skal gennem et forløb med fokus på personlig udvikling som skal ende op at de
hver især skal være coach for et hold til skolernes store KidzVolly dag. Dette kursus afvikles i samarbejde
med Birkerød, Farum og Hareskov Værløse tennisklub. Jeg håber at vi fortsat kan tilbyde vores ældste
trænere lignende tilbud i fremtiden.
Vi holdt endnu et Sankt Hans arrangement i rækken. Denne gang med bål i regnvejr. Så har vi også prøvet
det.
Vi holdt endnu en vellykket tennisfest på kirkehavegård.

Vi fik endelig bygget vores Annex. Det holdt til tider hårdt, men ihærdigt arbejde fra flere ildsjæle gjorde
forskellen.
Skulpturparken blev endnu et kunstværk rigere i de forgangne år, og et nyt ligger allerede klar herude på
marken klar til opstilling. Den nye skulptur er sammensat af forskellige rør. Når den bliver samlet, vil den
fylde godt i landskabet, idet den måler ikke mindre end 7 meter i højden. Med Jørgen og Kelds store flid er
der store forhåbninger til at skulpturparken vokser yderligere i år og de kommende år.
Fra Seniorafdeligen er der følgende at berette:
I sommerperioden har der været arrangeret træning for holdspillerne på seniorholdene mandag og onsdag
fra 18-20. De bedste juniorer har deltaget i træningen om onsdagen sammen med seniorerne.
Onsdagstræningen blev varetaget af træner Jens Egemose.
Vi har i 2016 deltaget med 3 rene herrehold i SLTU ś holdturnering.
1. herrehold spiller i Sjællandsserien og blev en flot nr. 2 i rækken.
2. herrehold spiller i serie 3 og måtte ud i nedrykningsspil, som vi heldigvis vandt. 2. holdet bliver således i
serie 3.
Vores Veteran havde desværre 40+ hold problemer med at stille hold pga. skader, så vi måtte scratche
flere kampe.
Vi stiller ikke noget veteranhold i sæsonen 2017, da det kniber med rekrutteringen til holdet.
Seniorudvalget arrangerede også i 2016 klubmesterskaberne.
Der blev spillet mange gode kampe i mange forskellige rækker, og på finaledagen i september var vejret
godt som sædvanligt. På finaledagen var der forplejning i form af kaffe, brød, øl og vand. Arrangementet
forløb supergodt, men vi savner som sædvanligt, at medlemmer lægger vejen forbi anlægget på
finaledagen og ser nogle af de spændende kampe!!
I vintersæsonen træner 1. og 2. holdet hver søndag på 2 baner fra 10-12 i Hillerød Tennishal. Vi spiller 8 ad
gangen, og ved sygdom eller andet fravær træder en reserve til (senior eller junior). Det er fine forhold i
Hillerød, men vi glæder os alligevel til at få vores egen hal.
Fra ungdomsafdelingen kan man berette følgende:
Fremgangen fortsætter i ungdomsafdelingen. På generalforsamlingen sidste år kunne vi berette at vi i
sommeren 2015 havde passeret 120 aktive juniorer. Da sommersæsonen 2016 sluttede var hele 141
juniorer tilmeldt ugentlig træning på vores anlæg.
Et nyt træningstilbud i 2016 var familietennis. Efter et koncept udviklet af DGI trænes børn i alderen 3-7 år
sammen med en forælder eller bedsteforælder. Træningen foregår som en styret leg, ud fra en fantasifuld
historie fortalt af træneren, og med brug af balloner, skumbolde, kegler, hulahopringe, boldrør, bøjler,
stiger og meget andet udstyr. I løbet af vinteren fik vi uddannet seks af klubbens trænere i denne særlige
træningsform, og i slutningen af februar kunne vi så slå dørene op for familietennis hver søndag. Holdet
fortsatte udendørs søndag formiddag sommeren over.
I hverdagene fortsatte vores øvrige træningstilbud i timerne 16-18, og som noget nyt nu også mandag og
onsdag helt til kl. 20. De unge spillere trænes her med røde, orange, grønne og gule bolde, og elastikker,

kegler, mål og andet inddrages jævnligt. Træningen fyldte banerne 4-8 til bristepunktet de fleste dage, og
der var venteliste til flere hold.
En stor og stigende del af træningen afvikles af klubbens stab af frivillige, men dedikerede, unge trænere.
Det er nuværende og tidligere ungdomsspillere i klubben, som vælger at bruge deres eftermiddage på at
formidle spillet. Klubben kompenserer med lidt lommepenge, en uddannelse som klubtræner, samt en
erfaring, som vil se godt ud på de fleste CV'er.
Forældre og andre frivillige hjalp til ved de mange arrangementer ungdomsafdelingen var vært for i 2016.
Vi afholdt både en minicamp og et skumtennisstævne i marts måned, en stor opstartscamp i april og hele
to uge-lange camps i uge 26. Desuden afviklede ungdomsafdelingen 6 ranglisteturneringer sommeren over,
assisterede da Tenniscamp.dk traditionen tro lagde vejen forbi i uge 30, og var et stort hit da tre hele
årgange af kommunens skoleklasser dystede i skumtennis i Klassekampen i september. De mange camps,
stævner og turneringer giver både en god oplevelse for deltagerne og ekstra indtægter til klubbens arbejde,
foruden at profilere klubben og fastholde medlemmerne.
Mange af klubbens juniorer deltager i SLTU's holdturnering. I 2016 stillede vi således op med 7
turneringshold fordelt ud over både A, B og C-rækker. Et af de to hold opstillet i bedste række, et
U18/ungsenior hold med tre piger, gik helt til finalen, hvor de efter et snævert nederlag hentede SM-sølv
hjem til klubben.
Fra Motionistafdelingen er der følgende at berette:
SLTU – sikkert 4 hold i år.
Club 40 – foreløbig 5 hold tilmeldt ( Allerød, Birkerød, Blovstrød, Hillerød og Nødebo ) Denne turnering er
ikke beregnet for turneringsspillere, så hvis der er nyere let øvede spillere, så kontakt Behzad eller Aage.
Kommunal Venskabsturnering ca. første søndag i juni. Se opslag i klubben.
Tirsdag-formiddag- spil 10 til 12. Alle er velkomne. Se opslag.
Torsdag Open. For alle. Kontakt evt. Aage om muligheder. Se opslag.
Bededagsturnering, Kristi Himmelfars-turnering med flere: følg opslag og hjemmesiden.
PS. Da Allerød Kommune sparer på driftbudget’et betyder det, at vi i klubben skal deltage mere i klubbens
drift. Dvs. stille mandskab til rådighed ved opstart før Standerhejsning og ligeså ved afslutning på sæsonen.
Derfor holder klubben en frivillighedsaften for alle disse hjælpere og alle, der sæsonen igennem har hjulpet
til ved turneringer og klubopgaver. Se bare vores fine anneks ! Tak.

Afrunding:
Tennishallen nærmer sig. Jeg har været på studietur med Gunnar, som er formand i Blovstrød, til
tennishallen i Solrød. Jeg kan personligt godt lide indretningen og ville præsentere den for Gunnar og

Blovstrød. Undervejs blev det også tid til at tale om mange af de praktiske ting, som vi skal blive enige om,
når vi kommer til at deles om en tennishal. Vi skal senere en tur til Humlebæk, som er en af de klubber der
senest har fået en hal. I år skal arbejdet med det konkrete tennishalprojekt gerne påbegyndes og også
færdiggøres, så vi kan starte byggeriet så hurtigt som vejret giver mulighed for det i 2018.
Jeg har været på tennisseminar i februar i forbindelse med Davis Cup kamp mod Marokko. DTF har udpejet
3 fokuspunkter som de de fremover ønsker prioriteret. Der skal arbejdes på at få flere voksenmotionister,
vi skal have flere kvinder i klubberne. Enten som spillere eller træner og også gerne i ledelsen. 3.
fokusområde er at talenter skal samles i talentcentre.
I Allerød er vi allerede langt på flere parametre. Vi er fortsat en klub i vækst, og vi vækster også i
målgruppen af voksenmotionister. Vi arbejder aktivt på at få flere kvinder i bestyrelsen, og så er vi meget
bevidste om at de største talenter skal sendes videre til en større klub som en naturlig del af spillernes
udvikling. Et eksempel på det sidste er Anna Tang, som startede med at spille tennis i Allerød, men nu
træner og stiller op får Hillerød. Hun blev i januar sjællandsmester og siden udtaget til landsholdet.
Bevæg dig for livet er et slogan I vil møde hyppigt rundt omkring og også her i tennisklubben. Det bunder i
et samarbejde mellem DIF og DGI. Målsætning at sætte Danmark i bevægelse. 25-50-75 målsætning. I 2025
skal 75% af alle danskere være aktive og 50% skal være aktive i foreningsidræt. Initiativet bygger på det
resonement at der er god samfundsøkonomi i at holde alle danskere aktive for derved at reducere
livstilssygdomme og forbedre livskvalitet og levealder. Der er bundet en del penge op på satsningen hvorfor
Bevæg dig for livet kampagnen er medsponsor for bla. Tennissportens dag.

