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Formandens Beretning 2018 

Sidste år på præcis denne tid og sted slog jeg fast at tennishallen kommer. Nu er det lige før man 

kan sige at tennishallen er kommet. Det er den dog ikke, men byggeriet herude skrider 

planmæssigt frem og der arbejdes efter en indvielse primo juni. Det blev dog ikke så nemt som 

forudset. Det gør det aldrig.  

Kommunens rådgiver producerede et omfattende udbudsmateriale, som ikke kom ud i feb., som vi 

først var stillet i udsigt, men derimod sidst i maj måned. Hallen, som rådgiver havde specificeret, 

var der kun ganske få, som kunne levere, og kun en byder kunne levere efter den foreliggende 

tidsplan. 

Siden gjorde vi indsigelser mod det valgte gulv, og rent faktisk stoppede vi hele projektet der. 

Hallen var oppe og vende på et byrådsmøde i august, hvor byrådet vedtog en ekstrabevilling på 

400.000 kr., så der kunne blive råd til et moderne kvalitetsgulv.  

Budene på hallen lå betydeligt over det af byrådet bevilligede beløb. Selvom præcedens er at 

bevillige de ekstra penge, så valgte byrådet at holde fast i det afsatte beløb, og derfor skulle 

tennishal projektet enten reduceres eller droppes. Man gik derfor i dialog med den udvalgte byder 

og endte op med en løsning, hvor omklædning, tilskuerfaciliteter og sociale faciliteter blev skåret 

fra. Tilbage står en hal med 3 baner og et vindfang til skoskifte og redskabsrum. 

Politikerne har stillet os i udsigt, at de faciliteter, som er skåret fra, vil blive bygget på senere, når 

der igen er penge til idrætsinvesteringer. Hallen er placeret derefter og alle installationer er udlagt 

til udvidelsen. 

Selv om vi ikke fik det, som vi ønskede os, er jeg sikker på at hallens komme vil løfte tennissporten 

i Allerød til gavn for nuværende og nye medlemmer. 

Ellers startede vi sæsonen med den traditionelle standerhejsning. Der var desværre ikke besøg af 

den nyvalgte borgmester Karsten Längerich, så i stedet trådte Jørgen Warberg til og gjorde dagen 

festlig og mindeværdig med en fortælling om dengang anlægget blev indviet for 25 år siden. 

Vi afholdt Tennissportens dag, som blev en stor succes med mange besøgende. Vejret var med 

os, og vi havde mange egne medlemmer på anlægget samtidigt i det der både var junior camp og 

voksen camp samtidigt.  

Sankt Hans arrangement blev en bålfattig affære, i det der som bekendt fra forbud mod åben ild. 

Fremmødet fejlede dog ikke noget, og vi havde en hyggelig eftermiddag og aften med tennisspil og 

mad fra grill. 

Vi afviklede DM finaler i kørestolstennis. Igen med få men dedikerede deltagere. 

Vi var flot repræsenteret i gågaden til Aktiv fritid. Behzad og flere juniorer incl. forældre lavede en 

stor indsats. Igen delte vi stand med Blovstrød og Lynge tennisklubber 

Vi var også flot repræsenteret til skolernes store fælles idrætsdag Klassekampen hvor 3., 4., og 5. 

årgang alle spillede skumtennis. Christian Birn var med i styregruppen og organiserede dagen flot 

for tennisklubben.  
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Indendørs har vi fastholdt vores store engagement i både Hillerød tennishal og Farum tennishal. Vi 

lejer banetid til både juniorer, seniorer og motionister. Samtidigt fylder vi Ravnsholthallen med 

skumtennis og spil på rullegulvet. Jeg er sikker på, at særligt de flittige ud- og oprullere ser frem til, 

at rullegulvet bliver fortid. Jeg håber dog, at vi kan finde en anden tennisklub, som kan få gavn af 

rullegulvet.  

Vi afviklede endnu en underholdende klubfest i Kirkehavegård. Deltagerantallet ligger stabilt 

omkring de 60 deltagere. Her blev der uddelt priser til årets ungdomsspiller og årets fairplay pokal. 

Vi har i år indrapporteret 433 medlemmer til det centrale foreningsregister. Det bliver til en 

nettotilvækst på rundt regnet 20 spillere. 

Vi har gennemført et foreningsudviklingsforløb med DGI med fokus på frivillighed har blandt andet 

resulteret i ny funktion, frivilligkoordinator. En person, som forsøger at have et overblik over de 

erfarne, som nye frivillige i klubben. Frivillige er en forudsætning for, at der kan gennemføres 

spændende og sjove aktiviteter i klubben, og bliver et fast fokuspunkt fremover.  

Ungdomsafdelingen. 

Det har været et godt år for Ungdom i Allerød Tennisklub – både klubmæssigt, socialt og sportsligt. 

I Ungdom har antallet af medlemmer og deltagere på vores træning- og turneringshold været stødt 

stigende gennem de seneste år. Vores medlemssituation har de seneste år altid været præget af 

at nogle juniorer stopper for at prøve andre sportsgrene, men heldigvis at endnu flere starter som 

tennisspillere. Vi er over 120 ungdomsmedlemmer i klubben, og vi bød flere end 40 nye spillere 

velkommen sidste år og det kræver en stor indsats fra især Cheftræneren, Ungdomstrænerne men 

også Ungdomsformand og Kasserer at optage så mange nye spillere. For at sikre optag af nye 

medlemmer og at endnu flere spillere bliver i klubben, påtænker vi i Ungdomsudvalget at 

introducerede et helt nyt træningskoncept der tager udgangspunkt i at man som helt ny og ung 

tennisspiller først og fremmest starter til Familietennis der er en ny træningsform som inkluderer 

juniorerne og deres familie i en spændende fælles tennisoplevelse. Skridtet videre fra 

Familietennis er Grundtræning når man har styr på motorik og spilforståelse og så vil vi tilbyde 

endnu mere fokus og tid til de spillere der vil spille kampe og turneringer i særskilt 

Turneringtræning da det skal være en endnu større del af det at spille tennis fremover. 

Antallet af frivillige afgører aktivitetsniveauet og det gælder både holdledere til turneringer, 

dommere til Klassekampen og hjælpere til Sommercamp og i forbindelse med anlægsklargøring og 

sociale events, mv. Vi afholder info-aften for alle interesserede mandag den 18. marts her i 

klubhuset hvor vi gennemgår træningskonceptet og årets planlagte aktiviteter for alle frivillige. 

Sidste år var vi flere end 25 deltagere og hvis du også vil være med på holdet, så kom og vær med 

til denne hyggelige aften hvor klubben byder på en let anretning og drikke. 

Sidste år gennemførte vi med stor succes den årlige SommerCamp som er klubben største 

enkeltstående aktivitet. Den blev afholdt den første uge i jul 2018 med mere end 30 glade børn. 

Denne aktivitet fortsætter også i år, men bliver nu rykket til den sidste uge i skolernes sommerferie 

da det giver en bedre sammenhæng mellem de nye spillere fra Camp’en og at de kan starte til 

tennis lige efter. 
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Sportsligt har det også været en succes. Vi er heldige med at have nogle rigtig dygtige 

tennisspillere i klubben. Vi fik kåret 10 Sjællandsmestre sidste år – U18 (Aksel, Andreas, Jonathan, 

Natasha & Viktor) & U14 (Lukas, Gustav, Malte, Frederik & Clara). Det er super flot og vi vil også 

hylde dem den 20. marts på Rådhuset til Ungdomsfondens prisuddeling. 

Vi har også haft lidt udskiftninger i trænerstaben. Vores cheftræner Behzad får hjælp af 12 dygtige 

trænere og hjælpetrænere. Vi har 2 ungdomstrænere der er stoppet i år (Line, Mads) og vi 

arbejder i øjeblikket med at finde nye trænerkandidater blandt vores spillere. Og for at sikre en god 

tennisoplevelse for vores medlemmer, vil vi ligesom sidste år tilbyde kurser for alle trænere så vi 

står skarpt med vores nye træningskoncept når vi går i gang tirsdag den 23. april 2019! 

Seniorudvalget (sæsonen 2017) 

I sommerperioden har der været arrangeret træning for senior-holdspillerne på mandage og 

onsdage fra 18-20. De bedste juniorer har deltaget i træningen sammen med seniorerne. 

Vi har i 2018 deltaget med 3  herrehold i Tennis ØST ś holdturnering. 

1. herrehold spillede i division 4. Det var desværre kun få gange, at holdet stillede i stærkeste 

opstilling, så resultatmæssigt blev det til en placering i den nedre ende af tabellen. 

2. herrehold i division 7 led under, at skulle levere spillere til førsteholdet, så deres overlevelse blev 

først sikret til allersidst. 

3. herrehold i division 8 bestod af vores talentfulde ungdomsspillere. De gik igennem endnu et 

grundspil uden nederlag, så inden finalen havde de spillet 2 sæsoner uden nederlag. Desværre løb 

de ind i holdets første nederlag i 2 år, da de tabte seriefinalen.  

Seniorudvalget arrangerede også i 2018 klubmesterskaber, desværre med færre deltagere end 

2017. 

Vi skal i år tage afsked med Jan Knudsen, seniorudvalgsformand siden 2012. Tak for din store 

indsats i klubben. 

Beretning. Motionistafdelingen 2018. 

Mange spillere er nu i gang med deres sidste vintersæson i Lillerødhallerne. Det blanke paketgulv 

skal udskiftes med en rigtig tennishal  

I sommer havde vi 2 motionist hold med i motionistholdturneringen. Derudover havde vi1 

veteranhold i 40+ rækken, samt 1 Club 40 hold med spil her og i naboklubberne med 3-4 spil i 

sæsonen. Club40 har afslutning for alle i Allerød.  

Knap 30 motionistspillere fik sidste sommer træning i Lynge om aftenen på mandage og torsdage. 

Det aflaster banerne i Allerød, så der stadig er baner til almindelig bookning, men banerne i Lynge 

har også lys, hvilket gør at vi kan træne helt frem til efterårsferien.  

Mange af de samme motionistspillere spiller om vinteren i Farumtennishal hvor der hver søndag er 

træning mellem kl. 17 og 20. 
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Ugentligt tirsdags-formiddag- spil, onsdagsdamerne, Torsdag Open, Kr. Himmelfartsspil og 

Kommunalturnering denne gang i Allerød. Vi vandt mix-række og dame double. 

DTV (Danske Tennis Veteraner) havde som sædvanlig deres sæsonafslutning v. Olaf Krarup i 

Allerød. Det blev desværre også det sidste arrangement med Olaf som drivkraft, i det han som 

nogle måske er bekendt med, gik bort i januar i en alder af 94 år. Hermed har klubben også mistet 

et aktivt og værdsat æresmedlem. 

Afrunding 

Vores samarbejde med Blovstrød og Lynge tennisklubber er også intensiveret hen over 2018. Vi 

har bla. nu fælles annonce i Allrød Nyt vedr. tennissportens dag og vi deler som sagt stand til Aktiv 

Fritid. Vi kommer helt naturligt til at arbejde meget sammen om tennishallen, men derudover kan 

der være et hav af andre muligheder for samarbejde. Her har vi valgt den tilgang, at vi dels skal 

kunne se fornuften i nye tiltag, og der dels skal være en betydelig efterspørgsel blandt 

medlemmerne. Eksempelvis får vi fælles træningshold om vinteren, hvilket med tiden kunne skabe 

en efterspørgsel efter at kunne spille på hinandens udendørsbaner.   

Vi ser tilbage på en god sæson i Allerød tennisklub. Klubben øger medlemstallet. Vi holder fast i 

strategien i at styrke os på det organisatoriske plan, så vi fremadrettet får lettere ved at tiltrække 

nye frivillige. Vi har tillige en sund økonomi, som giver en god ballast, og giver os muligheder for at 

lancere nye initiativer. Tilsammen skaber det de bedste forudsætninger for, at vi kan maksimere 

udbyttet og udnyttelsen af tennishallen og de muligheder, som den vil give tennissporten i Allerød. 


