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Formandens Beretning 2020 

2020 blev for hele verden et omvæltende og udfordrerende år. Det blev det også for Allerød tennisklub. 

Siden 12. marts 2020 har vi skullet lære os mange nye termer og skulle forholde os til rigtig mange nye 

retningslinjer ofte på rigtig kort tid. 

Modsat mange andre var vi heldige at vi fik holdt generalforsamling sidste år. Derfor er der mange som i år 

holder generalforsamling for både 2020 og 2021 på samme tid. 

12. marts 2020 lukkede landet som bekendt ned. Aktiviteterne i tennishallen blev indstillet og i første 

omgang også på hard court banerne. De blev dog hurtigt fyldt af tennis- og motionsudsultede spillere, og vi 

valgte derfor at åbne for bookingsystemet på hard court banerne for derigennem at regulere færdslen på 

banerne. Nu galt det om om man havde booket banen eller ej, og ikke om man havde ventet længst tid på 

en ledig bane. Det var dog ikke helt uproblematisk og en svær balancegang da mange forbipasserende 

havde meninger om aktiviteterne på banerne, og de var ikke sene til at dele dem på sociale medier. Vi 

vurderer dog, at vi valgte en klog og sikker tilgang som både kunne skabe glæde ved bevægelse, og 

samtidigt ikke udsatte folkesundheden for unødig fare. 

Den traditionelle standerhejsning i slut april 2020 var reduceret til ingenting. Der var mig og Aage til at 

hejse flaget, og så var vi i gang. 

Omkring 1. maj var vi tilbage med undervisning i foreningsregi på næsten normale vilkår. Vi nød godt af at 

årstiden nu gjorde tennis til udendørs sport. Tennissportens dag, sjællandsmesterskaber og meget andet 

blev pga. Corona desværre ikke afviklet i 2020.  

Med Aksel som leder af tennisskolen, fik vi sat et stort træningsprogram op for både juniorer og motionister. 

Han kørte voksenindtroduktionshold både forår og efterår. Det er populært og en rigtig god måde at 

indsluse nye medlemmer i klubben. 

Trods corona blev sommerens holdturneringer afviklet. Vi havde såvel junior, senior, veteran og 

motionisthold i aktion. Klubbens førstehold havde kvalificeret sig til 2. division. Det blev en barsk omgang 

med mange nederlag og derfor en hurtig retur til 3 division. For veteranholdet var det samme historie. 

Nyoprykker i 3. division var en stor mundfuld og derfor en retur til 4. division. I motionistrækkerne havde vi i 

2020 et ekstra hold med. De brugte også sæsonen til at lære, hvordan man gebærder sig, så de i år er klar 

på at slå igen. 

Med udsigt til en lang sommer i Danmark afholdt klubben hele 2 succesfyldte sommercamps for både 

medlemmer og ikke-medlemmer. Mange gode kræfter gjorde en stor indsats og vi fik bidrag fra Rema der 

gjorde det hele lidt sjovere og sødere. Vi var også heldige med vejret, hvilket er en vigtig faktor, når mere 

end 30 børn er samlet til tenniscamp. 

Danske tennisveteraner afholdt også i 2020 afslutning i Allerød tennisklub. Det er Aage som styrer løjerne. 

Det er stort arrangement at holde. Tidligere har vejret været en stor bekymring. Dette er heldigvis mindre 

betydende efter at tennishallen er kommet. 

Selv om vi ikke længere har kørestolsspillere i klubben, fik vi pludseligt, om med kort varsel en forespørgsel 

om at lægge baner til DM i kørestolstennis. Vi sagde selvfølgelig ja, og derfor kunne danmarksmesteren i 

kørestolstennis nok en gang kåres på Allerøds baner. 

Indendørssæsonen 20/21 var kommet godt i gang, da corona nok en gang satte en stopper for aktiviteterne 

i tennishallen. 9. december blev vi igen forment adgang til hallen. Også denne gang kom hard court 

banerne hurtigt i spil. Kun mørke, sne og is har forhindret spil på banerne gennem hele vinteren. I 2020 er 

hard court banerne for alvor blevet genopdaget. Det er måske det år hvor de er blevet brugt allermest. De 

er utroligt værdsatte og misundt af mange andre tennisklubber. 
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Som klub er vi sluppet nådigt gennem corona pandemien. Andre sportsgrene har ligget stille meget 

længere og har derfor også mistet mange medlemmer. Vi holder skindet på næsen og håber det værste 

ligger bag os. 

Med udgangen af 2020 tog vi afsked med Aksel. Han skulle tilbringe foråret på idrætshøjskole. Aksel var et 

stort omdrejningspunkt mht. træning og kommunikation med medlemmerne. Vi har siden arbejdet på at 

finde hans afløser. Indtil videre er hans banetimer dækket ind af en dygtig træner fra Holte.  

Samarbejdet med vores mange interessenter fungerer i det store hele godt.  

Samarbejdet i facilitetsforeningen fungerer godt. Vi har meget snart sparet så mange penge op i 

facilitetsforeningen at garantien for tennishallen kan overgå til facilitetsforeningen selv, så Allerød 

tennisklub kan få frigivet de 175.000kr som vi har stillet som garanti for hallen. 

Samarbejdet med forvaltningen fungerer på flere områder godt. Nogle gange kan vi dog godt tvivle på 

politikerens målsætning om, at det skal være lettere at være forening. 

Den tidligere formand for skulpturforeningen, Kjeld Schouboe gik som bekendt desværre bort sidste år. 

Han var en farverig og visionær person som vi kan takke for meget. Både for kunsten, men også for 

udformningen af vores smukke tennispark. Det gode samarbejde med skulpturforeningen er heldigvis 

fortsat, nu med Jørgen Warberg som formand, og vi kan i tennisklubben nyde godt af de mange initiativer 

som forskønner tennisparken. 

Alt i alt blev 2020 et mere besværligt år, men alligevel et år vi runder med begge ben solidt plantet på 

jorden. Vi har arbejdet og skal fortsat arbejde på at gøre vores base af frivillig arbejdskraft større og 

stærkere. Det er den som har gjort det sjovt og spændende at være medlem i tennisklubben, og det er den 

som skal gøre det i fremtiden.  


