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Den danske vinter er bare lang 
– lang, grå og regnfuld. Og vi 
glæder os jo nok alle hvert år til 
forår og sommer. Men i år er det 
alligevel anderledes, i hvert fald 
når man kommer ind i Humlebæk 
Idrætscenter og vores nye og dejli-
ge tennishal. 

Indvielsen den 26. september sid-
ste år var selvfølgelig højdepunk-
tet i et i øvrigt rigtig godt år for 
Øresund Tennis og vores klubber. 
Vi vil gerne endnu en gang sige 
tak til alle jer, som var med til åb-
ningen og i øvrigt har været med i 
diverse arrangementer og støttet 
op om vores ganske intense arbej-
de for at hallen kom op at stå. 

Og det har bare været en fornø-
jelse at tage hallen i brug. Og i 
brug, det er den ! Vi modtager en 
del henvendelse om banetid både 
aftener og i weekender, hvor der 
er absolut fuldt booket. Det varer 
ikke længe, før vi må arbejde for 
en 4. bane – hvilket faktisk ikke er 
sagt for sjov. 

Men her og nu glæder vi os natur-
ligvis først og fremmest over, hvor 
dejligt det er at spille i hallen. Og 
over de dejlige omgivelser, som 
gør at man har lyst til at blive efter 
at man har spillet eller trænet. Og 
samarbejdet med gymnastik om 
fælles brug er også dejligt og med 
til at skabe en masse liv.

I begejstringen over hallen 
glemmer man næsten – men kun 
næsten – at 2015 også havde en 
fantastisk udendørs sæson, hvor 
der var mange glade dage på 
udendørs anlæggene. Og hvor 
Kim og det øvrige trænerteam 
gjorde en fantastisk indsats for 
både vores talentfulde juniorer 
og alle os andre. Vi har forberedt 

FORMÆNDENES 
KLUMME

os grundigt til den kommende 
sæson, og man kan naturligvis 
tilmelde sig træning allerede nu.

Aktivitetsniveauet er øget så 
meget, at vi har ansat en ny fuld-
tidstræner pr. 1. maj. En virkelig 
kapacitet, som vi desværre først 
kan afsløre navnet på 1. april. 

Ham kan man møde sammen med 
Kim, Phillip og det øvrige træ-
nerteam, bestyrelserne og man-
ge gode tennisvenner på vores 
respektive standerhejsninger, som 
finder sted

Lørdag den 16. april kl. 12 
i Humlebæk (forårsklargøring 
kl 10)

Søndag den 17. april kl. 14 
i Fredensborg (forårsklargøring 
kl. 9)

Efter flaget er gået til tops holder 
vi åbningsturnering, grillen tændes 
og der vil være gode medlemstil-
bud fra vores samarbejdspartnere. 
Vi ser frem til, at der som altid 
møder mange medlemmer frem 
til en god dag. Vi benytter igen i år 
lejligheden til at holde åbent hus 
for alle interesserede  
– så tag gerne naboen og andre 
gode venner med. 

Vel mødt til endnu en spænden-
de sæson!

følg med www.facebook.com\ore-
sundtennis

LARS DAHL GULMANN
Formand HTK 

familiengulmann 
@hotmail.com

JØRGEN HOLM 
Formand FTK

jorgen.holm@ 
dannebo2.dk

ØRESUND TENNIS
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16. april  Standerhejsning Humlebæk

17. april  Standerhejsning Fredensborg

18. april Skoletennis udvalgte formiddage 
-24. juni

20. april  Hyg ind starter/Drop ind starter

21. april  Frivilligemøde for alle, der vil give 
en hånd til årets mange aktiviteter

25. april  Juniortræning og 1. holdstræning 
begynder 

30. april Tennissportens dag –åbent hus

2. maj  Senior og motionist træning 
begynder 

5.-8. Juniorturnering u 12 og u 14 
maj 

14.  Holdkampe begynder 
maj

21.-23. Hyg ind til Ronneby 
maj 
 
24. juni Sidste træningsdag før 
 sommerferien   
 
26. juni Sidste frist for tilmelding til 
 klubmesterskaber 

FORMÆNDENES 
KLUMME

 OVERSIGT OVER DE VIGTISTE 
DATOER FORÅR / SOMMER 2016 

FORÅR SOMMERFERIE

SENSOMMER

6. aug. Klubmesterskaber
-17. sept. 

8. aug. Starter træningen efter
 sommerferien

17. sept. Finaledag klubmesterskaber 
 (holdes i Humlebæk) 

24. sept. Juniorafslutning (holdes i
 Fredensborg)                   
                               
Nye aktiviteter tilføjes i løbet af året 
følg med på
www.facebook.com\oresundtennis

27. juni. Humlebæk Open for u 10-u 16 og  
-3. juli senior (træning undervejs for juniorer)

4.-7. Juniorcamp i Humlebæk med Kim  
juli og co.  
  
11.–14.  Tenniscamp i Fredensborg. 
juli Målrettet begyndere (tenniscamp.dk)

18.-21. Tenniscamp i Humlebæk. Målrettet 
juli begyndere (tenniscamp.dk)

1.–4. Juniorcamp i Fredensborg med  
aug. Kim og co. 

1.–7. Royal Open (turnering for 
aug.  u 12 – 16 drenge og piger)    
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TILMELDING TIL
JUNIORTRÆNING 2016

Tilmeldingen er åben – vi har hold for alle

Skrevet af Kim Horneman, mailto : 
kim.horneman@gmail.com 

Tilmeldingen til træning er nu åben. 
Vi glæder os til endnu en fantastisk 
udendørs sæson. Vi er allerede i 
gang med at planlægge holdene 
blandt de allerede nu indkomne 
tilmeldinger, så vi kan lægge det 
bedste skema med tider som tilgo-
deser jer i videst muligt omfang. Og 
jo hurtigere vi får tilmeldingerne, jo 
bedre kan vi lave holdene.

Vi har igen i år hold for alle, lige fra 
de allermindste minitennisspillere 

på 3 år til de mest motiverede eli-
tespillere. Og vi har et nyt initiativ 
med familietennis, som vi startede 
indendørs og nu fortsætter med. 

Man træner naturligvis på de loka-
le anlæg – børn i Fredensborg på 
banerne i Fredensborg og børn i 
Humlebæk på banerne ved Bjerre 
Strand. Og børn fra Nivå træner i 
Nivå. Undtagelsen er særligt aktive 
turneringsspillere, hvor træningen 
vil være fælles og man spiller der-
med på alle anlæg.

Der er træning mandag – fredag. 

Vi sammensætter holdene ud fra 
alder og niveau, så alle sikres en 
god oplevelse til træning. Og der 
vil være en række ekstra arrange-
menter og sjove begivenheder 
undervejs. Så det er bare om at 
blive tilmeldt i en fart ☺

Træningen starter mandag den 
25. april. Og vi modtager meget 
gerne jeres tilmelding senest 
søndag den 17. april.

Alle hold er nærmere beskrevet på 
www.oresundtennis.dk og tilmel-
ding sker som altid i halbooking.

Tilmelding sker i halbooking under bjælken Øresund 
Tennis. Man tilmelder sig det antal timer, man ønsker. 
Der er et beskedfelt ved tilmeldingen, og her er det 
vigtigt at angive tider, man IKKE kan træne.

Husk at man skal være medlem af tennisklubben 
og have betalt kontingent for at kunne tilmelde sig 
træning. Kontingent er det samme som sidste år 
(kr. 550)

PRAKTIK OG PRISER

1. time om ugen 2. timer om ugen 3. timer om ugen 4. timer om ugen 5. timer* om ugen 6. timer* om ugen

kr. 675,00 kr. 1.075,- kr. 1.400,- kr. 1.700,- kr. 1.950,- kr. 2.200,-

I Øresund
Tennis skal det

være sjovt at gå til
træning, og man
skal lære noget

hver gang !

Juniortræning 10-18 år )*Efter aftale med sportschefen

Minitennis, 3-6 år (trænes på minitennisbaner) 1. time om ugen kr. 200,- 
Minitennis, 6-10 år (trænes på minitennisbaner) 1. time om ugen kr. 575,- 
Minitennis, 6-10 år (trænes på minitennisbaner) 2. gange om ugen kr. 950,- 
Familietennis, Søndage (1 forældre og 1 barn) kr. 500,-
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SENIORTRÆNING/ 
MOTIONISTTRÆNING 

M.V. i 2016
Tilmeldingen er åben – der er masser af seniortræning !

Skrevet af Kim Horneman, 
mailto : kim.horneman@gmail.com 

Vi har de sidste to år haft rigtig 
mange på seniortræning, både 
øvede og mindre øvede. Og det 
fortsætter naturligvis. Vi håber at få 
plads til alle og opretter hold for 
begyndere/letøvede mandag og 
torsdag. Tilmelding sker i halboo-
king efter først til mølle princippet. 

Der vil også i starten af sæsonen 
være særlige introforløb til nye (og 

potentielle) medlemmer. Og der 
er naturligvis stadig træning for 1. 
holdene (efter invitation fra træne-
re) tirsdag aften i Humlebæk. Og 
som noget nyt er der træning for 
veteranholdspillere mandag aften i 
Fredensborg i to timer.

Og så er vi glade for at sige, at 
vi i samarbejde med www.ten-
niscamp.dk vil tilbyde 3-4 træ-
ningscamp i Båstad i løbet af året. 

HYG IND/DROP-IN – SELVFØLGELIG OGSÅ I 2016
Skrevet af Jørgen Holm/Sven –Erik 
Madsen

De fleste medlemmer i klubberne 
ved det jo : men for nye medlem-
mers skyld : hver onsdag aften kl. 
18 er der Hyg Ind i Humlebæk og 
Drop in i Fredensborg, hvor der 
spilles doubler på kryds og tværs. 
Det er åbent for alle, idet det dog 
er en forudsætning at man ikke 
er helt nybegynder, da double-
spillet skal flyde. Det er nogle 
superhyggelige aftener og vi kan 
kun opfordre til fortsat opslutning 
til disse meget sociale og dejlige 
sommeraftener. 

Yderligere info Fredensborg : 
Jørgen Holm : tlf. 61 28 52 58

Yderligere info Humlebæk : 
Sven-Erik Madsen : 
tlf. 30 11 10 11
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ØRESUND TENNIS
Vi vil videreudvikle os i fællesskab

Øresund Tennis bygger på en 
vision om, at gøre tennissporten 
mere attraktiv for medlemmerne 
ved at vi i fællesskab bliver i stand 
til at give flere og bedre tilbud, 
bl.a. mht. træning, holdspil, sociale 
arrangementer og mulighed for 
at spille både ude og inde. Derfor 
stiftede Fredensborg og Humle-
bæk pr. 1. januar 2015 et inte-
ressentskab, som har til formål at 
administrere al sportslig aktivitet i 
klubberne og stå for ansættelse af 
trænere m.v. Via samarbejdsaftale 
med Nivå-Kokkedal arrangeres 
træning for alle tre klubber, og 
muligheder og tilbud er derfor ens 
for medlemmer af alle tre klubber. 

Samtidig har vi et klart værdigrund-
lag – tennis skal være sjovt, og glæ-
den og godt kammeratskab skal 
være motivation for børn i trænin-
gen. Det gælder også juniorer, som 
bliver dygtige turneringsspillere.

Et væsentligt led i samarbejdet er 
naturligvis administration af tennis-
hallen, således at alle medlemmer 
har lige mulighed for at deltage 
i træning og booke både faste 

kontrakttimer og løstimer. Hele 
visionen går på, at man ikke skal 
have fordel af at være medlem af 
den største klub, hvilket jo i øvrigt 
ofte vil skifte da vi grundlæggende 
over tid har haft nogenlunde de 
samme medlemstal og i hvert fald 
samme potentiale.

På trænerfronten måtte vi desvær-
re sige et noget pludseligt farvel 
til Nikolaj Adamsen 1. februar. Vi 
havde allerede forud for dette tids-
punkt ansat en ny fuldtidstræner 
med virkning fra sommersæsonen. 
En virkelig kapacitet, som dog 
først at sige op fra sit nuværende 
job  i slutningen af marts efter at 
været med sin nuværende klubs 
juniorer til Ungdoms Danmarks-
mesterskaberne i påsken.  

Vi glæder os til at byde vores nye 
træner velkommen til at varetage 
ledelsen af træningen sammen 
med sportschef Kim Horneman. 
Da ansættelsen oprindelig var 
tiltænkt som en udvidelse af 
trænerstaben, vil vi løbende 
vurdere nye mulige træneremner 
som fuldtidstræner. 

Og vi er faktisk stolte af nogle af 
de kendte tennisnavne, som har 
henvendt sig helt uopfordret på 
grund af, at de har hørt om vores 
udvikling og værdier og den nye 
tennishal. Vi er dog optagede af, at 
finde de(n) helt rigtig(e) profil(er) 
og vil hellere vente på vedkom-
mende end at ansætte nogen på 
fuld tid, som ikke passer ind i bl.a. 
værdigrundlag. Vi har ved redakti-
onens slutning (primo marts) ikke 
ansat en ny fuldtidstræner. Vi får 
dog Phillip Laybourn tilbage på 
næsten fuld tid og er i gang med 
at supplere os med en række rigtig 
dygtige timetrænere. 

Vi er i gang med sammen med 
trænerteamet at planlægge 
sæsonen og fremtiden. Og der 
vil blive fastlagt mere præcise 
målsætninger for vores fortsatte 
udvikling – så træning m.v. i endnu 
højere grad kører efter en råd 
tråd uanset om man træner i Nivå, 
Fredensborg eller Humlebæk og 
uanset om man er begynder eller 
turneringsspiller.  
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Restaurant:
Tirsdag og Torsdag 17:30-22:00
Fredag og Lørdag 12:00-22:00

Altid åbent for selskaber og hotelgæster

Asminderødgade 53
Booking og Bordbestilling tlf. 48480002

 
www.asminderoedkro.dk
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KLUBMESTERSKABER

2015
Årets klubmesterskaber satte nye standarder for gode 
kampe og – særlig – en festlig finaledag i Fredensborg 
den 19. sepember. Og hvor mange klubber har en 
selvstændig hjemmeside med daglige opdatering 
af resultater og storskærm på finaledagen, som viser 
resultater over alle kampe ? 

God sportslig stemning hele vejen rundt og stor 
respekt heldigvis også for turneringsledelsens linje, 
om at man skal kunne spille på finaledagen, som 
dermed bliver til en festdag. Og en helt fantastisk 
indsats rundt om arrangementer af Lis Gregersen, 
Lillian Harboskov og ikke mindst ”joho”. Og meget 
god tennis og godt humør undervejs – og ikke mindst 
en glad formand i Fredensborg, som efter kampene 
opdagede at folket fra Humlebæk også kunne drikke 
en øl eller to… 

På den (seriøse) sportslige side var som nævnt tennis 
på rigtig højt og intenst niveau. På resultatsiden var 
der dog ikke meget nyt : Sophie Engelsbak og Nicolai 
Raastrup har to år i træk været urørlige som mestre 
– og kommer snart på ”udødelighedstavlerne”, som 
kommer til at hænge i klubhusene. Her vil der også 
være plads til ungdomsmestrene som blev Tobias 
Andersen (igen) og Lærke Samsø Bloch, som i øvrigt 
også blev udnævnt som årets træner.

Vi glæder os til endnu flere kampe og en festlig 
finaledag i Humlebæk i 2016, som finder sted 
lørdag den 17. september. Træningen kan 
begynde…Link til mange flere billeder, resultater 
m.v. fra 2015 http://www.ftktennis.dk/km2015 
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RESULTATER 2015

U8 Drengesingle: Hampus Ladekarl over Phapon Philip Rebsdorf 8-10, 10-9, 2-1 
U10 Pigesingle: Hannah Gulmann over Freja Honoré 6/2-6/4 
U10 Drengesingle: Hector Wisborg-Møller over Mads Emil Mark 7/53/6-10/3
U12 Pigesingle: Cecilie Clausen over Amalie Pagh 6/4-4/6-11/9
U12 Drengesingle: Laurits Bentsen over Tue Møllegaard Søndergaard 7/4-5/7-10/3 
U14 Pigesingle: Lisa Busk over Nynne Scheuer 6/0-6/1 
U14 Drengesingle: Jacob Tomasson over Jens Bünemann WO
U16/U18 Pigesingle: Lærke Samsø Bloch over Thea Løvenskjold 6/2-6/2 
U16 Drengesingle: William Madsen over Peter Dalkov 6/2-6/0 
U12 Drengedouble: Tue Møllegaard Søndergaard/Laurits Bentsen over Jonatan Estes/Albert Storr-Christensen 6/0-6/3 
U16 Drengedouble: Hjalte Hansen/Simon Bahnsen Schmidt over Mathias Laugesen/Peter Dalkov 4/6-6/1-6/4 
 
A-rækken Damesingle: Sophie Engelsbak over Malene Frei 6/1-6/0 
A-rækken Herresingle: Nikolaj Raastrup over Joachim Fabricius 6/0-6/1 
B-Rækken Damesingle: Christine Theisen over Christel Hauge 6/4-6/0. 
B-rækken Herresingle: Jacob Ferré over Martin Røssell 5/7-6/4-6/2 
 
A-rækken Mixdouble: Maria Tjellesen/Christian Theisen Schmidt over Malene Frei/Henrik K. Christensen 6/1-6/7-12/10 
A-rækken Herredouble: Lars Gulmann/Nikolaj Adamsen over Tobias Andersen/Markus Gulmann 6/2-7/5
 
B-rækken Damedouble: Solveig Wiinblad/Helle Hornemann over Christina Bohmann/Christine Theisen 2/6-7/5-6/1 
B-rækken Herredouble: Martin Røssel/Jacob Ferré over Michael Eskildsen/Jørgen Holm 6/1-6/2
B-rækken Mixdouble: Lis Gregersen/Michael Eskildsen over Maria og Martin Røssel 7/6-6/1 

+45 Damesingle: Lis Gregersen over Anita Larsen 6/4-6/2 
+45 Herresingle: Lars Gulmann over Lars Busk 6/0-6/0
 
+45 Herredouble: Lars Gulmann/Thomas Mark over John Vissing/Jørgen T. Schmidt 6/2-6/3. 
+45 Mixdouble: Mette Marstrand/Jørgen T. Schmidt over Hanne krogh/Simon Krogh WO
 
Familiedouble: Jakob og Lars Gulmann over Lauritz Thruelsen og Henrik K. Christensen 6/3-6/3 
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INDVIELSE
AF TENNISHALLEN – EN HISTORISK DAG!

Endelig ! 26. september 2015 
åbnede Humlebæk Idrætscenter 
med den dejlige tennishal og de 
tre tennisbaner, som allerede har 
dannet rammen om mange gode 
tenniskampe og gode oplevelser 
for medlemmerne. 

Selve indvielsen blev fejret af mere 
end 500 fremmødte borgere, som 
startede med at høre borgmester 
Thomas Lykkes tale i gymnastiksa-
len. Derefter var der taler og opvis-
ningskamp i tennishallen med bl.a. 
danmarksmester Martin Pedersen, 
som også fik lejlighed til at spille 
mod Øresund Tennis mange unge 
håbefulde spillere. Og så var der 
frit spil for alle – og mere end 100 
børn og voksne nåede at prøve 
banerne den allerførste dag.

Billederne taler for sig selv 
– sikke en dag ! 
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BLIV FRIVILLIG

Både blandt trænere og bestyrelserne 
møder vi ofte medlemmer, som fortæller at 
de er begejstrede for de mange aktiviteter.  
Mange medlemmer giver også udtryk for, 
at de gerne vil give en hånd med i et eller 
andet omfang. Og der er vi glade for – og 
vil også gerne være bedre til at tage imod ! 

Derfor holder vi et ”frivilligemøde”, hvor vi 
medbringer en oversigt over årets aktivite-
ter. Alle er velkomne! Vi gør meget ud af, 
at planlægning og hjælp skal være både 
frivilligt og hyggeligt!

Så kom og vær med til en hyggelig aften 
med et glas vin og hør om vores planer for 
året, kom evt. selv med nye ideer og eller 
meld ind på en aktivitet, I synes det kunne 
være sjovt at være med til. Vi er glade for 
enhver hjælp uanset omfang !

For ikke at møde os ihjel holder vi kun et 
frivilligemøde – det er i  Humlebæk torsdag 
den 21. april kl. 19.30. Tilmelding meget 
gerne på forhånd til Jørgen Holm (jorgen.
holm@danebo2.dk), så vi ved hvor meget 
vin og ost vi skal købe.

- Succes forpligter ! 
Kom til møde torsdag den 21. april, hvis du vil hjælpe med stort eller småt.

 
 
 

  
 
 
 

Kom ind i butikken med denne 
annonce, fortæl at du er fra 

Fredensborg klub og få 10 % rabat 
på alle varer, der ikke i forvejen 

er nedsat. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Følgende mærker er repræsenteret i 
butikken: 

    NN07, J.Lindeberg, Tiger Jeans,                  
PEAK Performance, SELECTED, ASICS 

m.fl. 

 
SCHRØDER 

FREDENSBORG 
 

Jernbanegade 11 - 3480 Fredensborg – 53388546 – 
facebook.com/schrøder – instagram @schroderfredensborg 
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SPIL I TENNISHALLEN 
2016-17

Alle medlemmer har mulighed 
for at spille !

Vi administrerer hallen på en 
måde, så man både kan spille på 
fast basis – eller spille ind i mel-
lem, når det passer. Og det er 
naturligvis åbent på lige vilkår for 
alle medlemmer. For 2016-17 vil 
følgende gælde :

De faste kontraktholdere har 
mulighed for at forlænge kontrak-

terne for yderligere to år. Besked 
herom sendes direkte til de 
berørte. I løbet af foråret/sommer 
vil der blive givet andre medlem-
mer muligheder for at tegne, de 
banetider, som ikke er på fast kon-
trakt. Det drejer sig fortrinsvis om 
morgentider og sene aftentider.

Og alle medlemmer har mulighed 
for løsbooke baner, som ikke er 
tegnet. Selvom der ikke er mange 
baner til daglig (undt. enkelte 

formiddage), kan der være ledige 
baner i ferier, hvor træning er aflyst 
og/eller lørdag eftermiddage, som 
ikke kan bestilles til fast kontrakttid.

Alle seniorer kan deltage i DropIn 
hver torsdag formiddag og/eller 
tilmelde sig indendørs træning 
mandag aften (info kommer efter 
sommerferien). Og der vil være en 
række arrangementer, som man kan 
tilmelde sig i løbet af vinteren fred-
ag aften og lørdag eftermiddag. 

Tafdrup Menswear, Jernbanegade 3 
3480 Fredensborg, Danmark

BELIKA Pullower 
1 stk. 399,50 
2 stk. 600,-

CLIPPER Pullower 
1 stk. 599,50 
2 stk. 1000,-
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FESTLIG
JUNIORAFSLUTNING 2015

Mere end 50 børn til festlig 
juniorafslutning i Humlebæk 
27. september !

Man kunne måske tro, at juniorerne 
i Øresund Tennis havde fået nok 
tennis den weekend. Men det var 
ikke tilfældet ! Dagen efter indviels-
en af tennishallen mødte mere end 
50 glade juniorer op til en særdeles 
festlig juniorafslutning.

Solveig (Rasmus), Helle (Sebastian) 
og Dorthe (Frederik og William) 
havde forberedt en fantastisk 
dag for alle børnene – årets tema 
var ”kage i lange baner”, hvilket 
selvfølgelig var særdeles populært. 

På en dejlig solskinsdag, var der 
sjove sociale spil på kryds og tværs 
og god stemning hele vejen rundt. 
Som det allerede er blevet en tradi-
tion blev årets kåringer foretaget

Årets træner 
Tobias Andersen

Årets junior: 
Lærke Samsø Bloch

Årets holdkaptajn: 
Henrik Sølbeck-Nielsen

Og der blev uddelt medaljer til de 
tre hold, der blev sjællandsmestre 
ude. Og spist kage i lange baner…
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HOLDKAMPE

2015
VI HAVDE I 2015 FØLGENDE HOLD:
U10-1-B vinder guld med følgende spillere: Stine Frei, Freja Honore, Hannah Ladekarl, Amalie Toft, 
Hannah Gulmann, Mads Emil Mark.

U10-2-B med følgende deltagere: Jonas Solbeck Nielsen, Nynne Mathilde Baltersen, Carl Axel Nielsen, 
Asgar Johan Sørensen, Sigurd Brodin Nielsen, Hecor Wisborg-Møller, Marie Mathilde Jøker.

U12-1-B vinder guld: Laurits Bentsen, Lauritz K. Christensen, Tue Møllegaard, William Ziegler, 
Frederik Max Feddersen.

U12-2-C vinder guld: Cecilie Clausen, Amalie Pagh, Sebastian Holm, Sofus Samsø Bloch, Emilie Sofie Jøker.

U12-3-C vinder sølv: Jonatan Estes, Albert Storr-Christensen, Andreas Toftager, Benjamin Gamst

U14-1-B med: Jacob Tomasson, Jens Bunemann, Alexander Lytton, Pelle Samsø Bloch

U14-2-C: Claudia Probst Brandum, Christoffer Munch-Nielsen, Nynne Scheuer

U16-1-B vinder sølv: William Madsen, Rasmus Wiinblad, Jakob Gulmann, Peter Dalkov, Simon B. Schmidt

U16-2-B:  Hjalte Hansen, Mads Greve Andersen, Mathias Laugesen, Martin Schaarup

Sjællandsseriehold Herrer blev nr. 2 i puljen og rykkede ikke op som ellers var målsætningen.
Med på holdet var Nils Trier, Henrik K. Christensen, Mikael Lytzen, Joakim Fabricius, Nikolaj Adamsen, 
Christian Theisen Schmidt, Simon Theisen Schmidt.

2. hold serie 4 vandt guld og rykkede dermed op til serie 3 med Tobias Andersen, Philip Layborn, 
Joachim Parvic, Lars Gulmann, Martin Røssel, Hans-Jørgen Pagh.

Divisionstennis Damer ØT’s damer, som ligger i 2. division blev nummer 4 i rækken. Spillere: Sofie Engelsbak, 
Malene Frei, Maria Tjellesen, Ulrike Bryde Nielsen. Med den placering er holdet sikret at spille i 2. division 
Øst i 2016. Imponerende indsats af ”mødreholdet”, som det er blevet døbt. Undervejs var oprykning til 
1. division endda mulig, men den glippede i sidste øjeblik.

2. hold serie 1 damer med Lærke Samsø Bloch, Thea Sofie Løvenskjold, Caroline Gade Sloth, Malene Birch Nielsen

Veteranhold i  +40 -1 serie 2 vandt guld og dermed oprykning til serie 1 med Hans-Jørgen Pagh, Lars Gulmann, 
Susanne Arildsen, John Vissing, Jørgen Theisen Schmidt, Solweig Wiinblad, Jan Holck, Thomas Mark, 
Claus Allerup, Lone Christensen, Mette Marstrand, Christine Theisen, Conni Flint-Pedersen

+40-2 serie 3 med Martin Røssell, Jacob Ferre, Lars Busk, John Vissing, Lone Christensen, Christina Bohmann, 
Anne Mette Jeppesen,  Christine Theisen, Jørgen Theisen Schmidt, Pernille Mau, Helle Hornemann, Jacob Fabricius, 
Erik Rasmussen
 
+60 Serie 1 med Peter Frøslev, Frank Jensen, Karen Elkjær, Lis Gregersen, Pelle Timmerman, Jørgen Kragerup, 
Jørgen Theisen Schmidt

Rigtig mange
medlemmer

har fundet det sjovt
og lærerigt at deltage

i en eller anden
form for
klubhold

ØRESUND TENNIS
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VI HAVDE I 2015 FØLGENDE HOLD:
Motionisthold:

Kategori 2B med Hans Henriksen, Stefan Nielsen, Benny Høg, Helmer Seidahl, Joan Petersen, Lone Nordstrand, 
Henrik Philipsen, Lisbet Foged, Lilan Askman, Marianne Severin, Irina Meyendorff, Flemming Wittrup 

Kategori 2A med Claus Demant, Michael Eskildsen, Frank Jensen, Poul Antvorskov, Lis Gregersen, Anita Larsen, 
Charlotte Holm, Carsten Dreyer, Jørgen Holm

Kategori 3 med Peter Arlyng, Henrik Simonsen, Henrik Langkilde, Claus Baltersen, Jette Brøchner, 
Lillian Harboskov, Kirsten Pedersen, Claus Demant, Jesper Scharff 

Alle hold
stillede op som

Øresund Tennis, og
der var et fantastisk

fællesskab, megen god 
tennis, en række gode
resultater – og super 

stemning på og
udenfor banerne.
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TOPTENNIS 
300 tilskuere i HIC

Øresund Tennis lagde hus tilt 
ilskuerrekord til dansk holdkamp

Hvidovre og KB skulle mødes i en 
afgørende kamp i Elitedivisionen 
i starten af februar. Sportschef i 
Hvidovre, en gammel kending i 
Humlebæk, kontaktede Øresund 
Tennis mhp at afvikle kampen hos 
os og gøre det til en festdag.

Som altid stillede de frivillige op – 
36 boldbørn og 40 frivillige fordelt 
på alle tre klubber skabte nogle 
fantastiske rammer for spillerne 

og de 300 tilskuere, hvilket er en 
klar rekord til en holdkamp i Dansk 
Tennis. Måske de større klubber 
kunne arbejde lidt med at få deres 
juniorer og frivillige til at deltage, 
så der kommer flere ud og se 
fantastisk tennis. Der er i hvertfald 
ingen tvivl om, at de 36 bold-
børn glædede sig til at komme til 
træning efter den oplevelse.

Og så blev det i øvrigt en histor-
isk dag, da Hvidovre med den 
svenske Davis Cup spiller Isak 
Arvidsson i spidsen vandt 4-2 og 

dermed slog KB ud af kampen om 
det danske mesterskab, som de 
ellers har vundet rutinemæssigt 
de seneste 10 år. Inden kampen 
var det planlagt, at finske Jarko 
Nieminin (tidligere nr. 13 i verden) 
skulle komme og spille for KB. Det 
gjorde han ikke, men KB havde to 
franske spillere i top 200 i verden 
med, men lige lidt hjalp det set 
med KBs øjne.  Men ikke desto 
mindre tennis på et niveau, som 
man kun meget sjældent oplever i 
Danmark.
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FRITIDSRECEPTION
18. NOVEMBER 2015

Fejring af mange Øresund Tennis 
spillere og Jørgen Holm

Øresund Tennis var sammen med 
Humlebæk Gymnastik Forening, 
Øresund Håndbold og Fredensbog 
Kommune vært ved den årlige frit-
idsreception, hvor frivillige og unge 
idrætsudøvere hædres. 

Humlebæk IdrætCenter dannede 
ramme om en dejlig aften, hvor 
spillerne på de tre juniorhold, der 
blev sjællandsmestre blev fejret.  
Og Stine Frei Madsen fejret for sin 
sejr i sjællandsmesterskaberne i 
single i u 10 inde i januar 2015. 

Sidst, men bestemt ikke mindst, 
blev FTK formand Jørgen Holm 
hædret for sin fantastiske indsats 
som leder i mere end 46 år. Et stort 
tillykke til Jørgen og alle I andre
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En del medlemmer og virksomheder tæt på Øresund Tennis har udtrykt ønske om at bidrage til vores fortsatte 
udvikling. Det er vi glade for, og vi tilbyder derfor særlige sponsormuligheder for tennis familier og virksomheder 
tæt på klubben.

Familiesponsorat
Øresund Tennis tilbyder et familiesponsorat til en pris af kr. 7.500 pr år. Sponsoratet giver ret til medlemskab for 
en familie hele (hustand + udeboende børn op til 25 år), hvor alle medlemmer kan spille og tegne baner på alle 
anlæg. Hvis sponsoratet tegnes af en virksomhed, er det ”formidlerens” familie, der modtager medlemsskabet. 
Virksomheden bliver efter ønske eksponeret som officiel sponsor på Øresund Tennis platforme, dvs. hjemme-
side, nyhedsbreve m.v. Overskuddet går til klubbens aktiviteter.

Familiesponsorat med træning
Vi tilbyder et udvidet familiesponsorat med træning til en pris af kr. 10.000 per år. Det udvidede familiespon-
sorat indeholder medlemskab og eksponering på samme vis som i det almindelige familiesponsorat. I tillæg 
modtager familien eller virksomheden 6 timers privattræning med en af Øresund Tennis’ trænere i løbet af året. 
Overskuddet går til klubbens aktiviteter.

Holdsponsorater
Man kan også sponsere et af klubbens mange hold med beklædning. Det koster kr. 7.500 for juniorhold og 
kr. 12.000 for seniorhold. Og der er naturligvis mulighed for eksponering med tryk på både tøj (ærmer) og på 
hjemmeside m.v. 

”What to do” ?
Kontakt kasserer Erik Vegeberg på erik.vegeberg@hotmail.dk eller sponsoransvarlig Thomas Mark på 
thm@marlin.dk / 30317142 så laver vi den aftale, som passer bedst for jer.

SÆRLIGE SPONSOR MULIGHEDER
- for familier/virksomheder tæt på Øresund Tennis  !

26 af klubbens medlemmer har 
valgt at have mobilabonnement 
gennem LokalTelefonen. Det giver 
cirka 4000,- kr. til klubben om året. 

Med over 1.200 medlemmer i 
hele Øresund Tennis, ser vi et stort 
potentiale for en betydningsfuld 
støtte. Tænk over, hvem i din familie 

der kan være den næste. Priserne 
er konkurrencedygtige, så du kan 
muligvis endda spare noget.

I bestyrelsen er vi gået foran og 
har tilmeldt abonnementer fra 
vores familier, og vi har kun gode 
erfaringer. Derfor opfordrer vi 
også dig til at bakke op.

Gå ind på hjemmesiden, www.
lokaltelefonen.dk - klik på “bes-
til-knappen” ved det produkt du vil 
have. Det tager 5 minutter, og det 
betyder meget for klubben. 
 
Tak for støtten. 
Tennisklubbens Bestyrelse

STØT KLUBBEN 
uden at det koster dig noget
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Drop-In i HIC hele vinteren
Drop-In i den nye tennishal har været gennemført hele vinteren. Det har foregået og foregår stadig hver 
torsdag mellem kl. 11 og 14. Gen- nem indendørssæsonen har der været 48 deltagere. Nogle har taget et par 
timer fri en gang i mellem fra deres arbejde, andre har været med næsten hver gang. Der bliver spillet double 
med skiftende makkere. Normalt dame- herre- og mixdoubler. Antallet af deltagere pr. gang har været fra 12 en 
enkel gang og 24 når de trofaste har mødt op. I snit har der været 18 deltagere pr. gang og der har været spillet 
et hav af forskel- lige doubler.

Juleafslutningen for alle Drop-In spillere var med både tennis, æbleskiver og musik, idet Paul Malmkvist havde 
taget guitaren med. Sangfuglene kan høres på www.oresundtennis.dk under ”Arkiv Nyheder”, hvis du har nerv-
er til det! (det er tvivlsomt om holdet kommer med til årets melodi grandprix!!

Juleturneringen er kommet for at blive!
Mellem Jul og Nytår har vi afviklet juleturneringen. Der blev spillet en masse tennis og i doubleturneringen var 
det dejligt at de deltagende par fandt sammen på tværs af de 3 klubber.

Du finder alle resultater på www.oresundtennis.dk under Arkivnyheder. Sådan skrev turneringslederen Lis 
Gregersen: ” Vi har evalueret lidt på turneringen og synes alt i alt, at vi slap godt fra det. Det var dejligt at se så 
mange glade mennesker i hallen, på trods af julefrokoster, arbejde m.v. Ligeledes var det en fornøjelse at se, 
hvordan spillerne taklede både nederlag og sejre. Vi ved godt, at nogle kampe var lidt ”ulige”, men der blev 
spillet med det rette julehumør fra alle sider. I alt deltog 39 personer, hvoraf de fleste spillede i 2 rækker og der 
blev afviklet 24 kampe.”

Double aften (en fredag)
Som et forsøg blev der en fredag før jul arrangeret Doubleaften for de lidt mere rutinerede spillere (Typisk mo-
tionistspillere med stor erfaring, uden dog at være holdspillere på klubbernes bedste hold, men på motionist- 
hold). Der var tilmeldt 12 som alle var meget glade for arrange- mentet. Hvorfor ikke bruge en fredag aften på 
tennis, frem for at falde ned i sofaen. Et arrangement som burde gentages nogle flere gange i indendørssæsonen.

Er du frisk på at arrangere, så kontakt en fra Øresund Tennis. Vi skal have flere frivillige på banen. 
Husk også frivillige møde 21. april.

AKTIVITETER 
I HALLEN
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Der spilles i følgende rækker:
Herresingle - Damesingle - Herredouble
- Damedouble - Mixdouble
 
I kategorierne:
Senior:
M= Mesterrækken MK 
A = Turneringsspillere MK 
B = Turneringsspillere motionist MK
C = Begyndere fra de sidste 3 sæsoner MK  
Oldboy’s (>45 år) samt
Familierækken (en senior+en junior)’
 
Du kan maksimalt tilmelde dig i
3 kategorier/rækker samt Familiekategorien.

Junior:
U8, U10, U12, U14, U16, U18
Juniorer kan kun deltage i M eller A-kategori
i seniorrækkerne.  Bemærk venligst at
finalekampe skal spilles på finaledagen.
 
Kan du ikke på finaledagen, så fortvivl ikke,
du scratcher bare sidste bold i kampen før.
 
Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at slå
rækker/kategorier sammen, hvis få tilmeldinger.

KLUBMESTERSKABER 2016 
INVITATION

- der spilles i perioden 8.august - 17. september

www.oresundtennis.dk

Tilmelding:
På de ophængte lister

i klubhuse i 
Fredensborg og i
Humlebæk  eller

på mail til:
Info@oresundtennis.dk

Tilmeldingsfrist:
NU og senest 26.7.2016

Senior
+

junior


