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Beretning 2019 

Tennishal 

Så kom tennishallen. 7. november 2019 vil gå over i historien som den dag, hvor Allerød tennisklub blev en 

ægte helårs tennisklub. For mange medlemmer er det stadig lidt uvirkeligt, at man kan tage ned i sin egen 

tennishal og spille tennis en lørdag eller søndag formiddag.  

Vi havde en rigtig flot åbning med et flot stort fremmøde. Der var taler fra borgmesteren og formand for 

kultur og idrætsudvalget. Hallen fik en signeret Wozniacki kjole i gave fra et medlem. Der var 

repræsentanter til stede fra DGI, Tennis Øst og Dansk Tennisforbud.   

Ved åbningen af tennishallen overtog de 3 klubber driften af tennishallen, samt vedligehold af hal og 

vindfang. Dvs. at vi betaler for lys, vand, varme og rengøring, og at vi skal stå for udgifter til serviceaftaler 

for gasfyr, årlig afprøvning af brandanlæg, årlig el-attest mm.  

De 3 tennisklubber stiftede i september måned Facilitetsforeningen Allerød Tennishal, som skal varetage 

driften af hallen. Bestyrelsen i facilitetsforeningen består af 4 medlemmer. 2 fra Allerød og 1 fra henholdsvis 

Blovstrød og Lynge. 

Facilitetsforeningen opkræver kontingent af sine medlemmer (klubberne), så det modsvarer 

driftsudgifterne. Forholdet som regulerer størrelserne på kontingenterne til medlemmerne (klubberne) er 

bestemt udfra engagementet i hallen. I dette tilfælde, hvor mange baner de enkelte klubbers medlemmer 

har booket som faste baner. I denne vintersæson er forholdet (69:30:1). Det er altså Allerød, som betaler 

langt hovedparten af driftsudgifterne, men det er også vores medlemmer, som bruger hallen mest.    

Kommunen krævede en garantistillelse fra klubberne, i det tilfælde, at vi ikke kunne leve op til disse 

forpligtelser. Kommunen krævede en anfordringsgaranti på 175.000 kr som betingelse for at indgå 

driftsaftalen med klubberne, så driften og råderetten over banerne kunne overgå til tennisklubberne. En 

sådan garanti kunne og ville de 2 andre klubber i samarbejdet ikke indgå i. Derfor besluttede bestyrelsen, 

at det var Allerød som indskød 175.000 kr. på en spæret konto i Nordea. Dette betyder, at vi er ene garant 

for hallens økonomi. Det er aftalt med forvaltningen, at vi om 2-3 år skal vurdere om denne garantistillelse 

kan overgå til facilitetsforeningen, så Allerød tennisklub igen frit kan disponere over sine egne midler.    

Forleden spurgte forvaltningen til hvordan belægningen af hallen er. Jeg nåede at tænke, at der er da 

stadig ledige baner, men inden jeg nåede at svare, havde de præciseret spørgsmålet til hvad belægningen 

var på hverdage i tidsrummet 16-21. Og her må svaret være det sted tæt på 100%. Så set fra 

forvaltningens side er vi altså kommet godt fra start. Det synes jeg også vi er. For udover det omtalte 

tidsrum, så er der også travlt i hallen på formiddage og i weekenden. Kun i de timer som oprindeligt var 

reserveret til kommunens skolebørn, er det nemmest at få en ledig bane. 

Året der gik 

Udendørssæsonen 2019 blev skudt i gang med den traditionelle standerhejsning. Borgmesteren var 

desværre igen forhindret, men det ødelagde ikke en god dag, med morgenmad, sang, flaghejsning og spil 

på de sprøde nypræparerede grusbaner. Som det plejer at være, er de meget bløde fra start af. De bliver 

dog hurtigt trådt til og gode at spille på. Henover sommeren har banerne desværre en tendens til at blive 

meget hårde og glatte, og det øverste lag grus har svært ved at finde fæste, så det blæser let af. Jeg 

håber, vi i år finder nøglerne til, hvordan vi holder banerne gode hele sommersæsonen. Jeg ved at drænet 

på bane 2 og 3 er fornyet, så forhåbentligt bliver de hurtigere klar efter regnvejr fremover.    

Vi holdt Tennissportens Dag ligesom rigtig mange af landets andre tennisklubber. Vi havde mange 

besøgende på anlægget. Medlemmer og interesserede. Der blev spillet meget tennis og afsluttet med 

pølser på grillen. 
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På en fantastisk sommeraften kom der endnu flere pølser på grillen. Det var da skulptur forening og 

tennisklub i fællesskab byd velkommen til Gunnar Palanders genopførte værk Amfora. Dette arrangement 

trak rigtig mange deltager, som så kunne bevidne at Gunnar blev kåret til æresmedlem for hans fantastiske 

bidrag til tennisparkens forskønnelse. Det markerede også afslutningen på 4 stemningsfyldte uger, hvor 

Gunnar og hans campingvogn havde sat festligt kolorit på tennisanlægget. Generelt har skulpturforeningen 

haft vokseværk det seneste år, hvor det er blevet til mange nye skulpturer. Meget iøjnefaldende er de 3 

relieffer på gavlen af tennishallen. 

Kommunens kulturuge blev skudt i gang med Aktiv fritid i gågaden. Her havde Allerød og Blovstrød 

tennisklub en fælles stand. På trods af at vejret ikke rigtig var med os, fik vi præsenteret tennissporten flot. 

Tennisklubben bidrog også til selve kulturugen, da torsdags-open den uge var åben for alle interesserede 

Allerød borgere. 

Vi bidrog igen med tennisbaner og dommere til Klassekampen på Skovvangstadion. Christian Birn fra 

klubben deltog i arrangementets styregruppe.    

I september måned forlod Behzad tennisklubben efter flere år i klubben. Han startede umiddelbart efter 

som træner i Hillerød tennisklub. Alle er kede af hans farvel, og der blev siden holdt et velbesøgt 

informationsmøde hvor medlemmerne fik lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen.    

Vi afviklede vores årlige klubfest i Kirkehavegård. Denne gang rådede vi over begge sale, så det blev en 

festlig aften for både børn og voksne. Årets Ungdomsspiller blev Malte Vaabensted og fairplayprisen gik til 

Rasmus Lambrecht Beckmann. 

I år indberettede vi 424 medlemmer til det centrale foreningsregister. Det er en tilbagegang på 9 

medlemmer i forhold til sidste år. Tilbagegangen kan forklares med færre deltagere på sommercampen, 

som ikke er medlemmer i klubben i forvejen. 

Da vi sidste år afsluttede et foreningsudviklingsforløb hos DGI indgik vi samtidigt en vækstaftale også med 

DGI. Denne vækstaftale sikrer os henved 30 timers rådgivning og sparring i forhold til tiltag, som skal sikre 

nye medlemmer og fastholde de eksisterende. Det er et samarbejde, som er meget givende, og som vi 

sætter stor pris på. 

På senior-fronten 

Når sæsonen starter op i maj, har Allerød et senior herrehold i 2. division. Det er ikke sket tidligere, mens 

jeg har været aktiv i klubben. Dette skyldes at 1. holdet sidste år havde en rigtig god sæson og sluttede på 

den andenplads, som præcis var nok til oprykning. 

2. holdet blev nr. 4 i deres pulje i liga 4, mens 3. holdet suverænt vandt deres pulje i liga 5, hvor de vandt 

alle holdkampe og vandt hele 26 ud af 30 point. 

Seniorspillerne træner udendørs mandag og onsdag fra kl. 18:00 til kl. 20:00, og sidste år havde de 

Kenneth som træner om mandagen og selvtrænede om onsdagen. Indendørs er der træning mandag aften 

fra kl. 19.  

Seniorafdelingen arrangerede klubmesterskaberne. Vi kunne som sædvanligt godt ønske os flere 

deltagere, men dem som stillede op fik nogle gode kampe. 

Motionister 

Motionistspillerne havde sidste sæson træning mandag og torsdag i Lynge og om søndagen i Allerød. 

Mandag og torsdag aften i Lynge giver rigtig god mening sidst på sæsonen, hvor lyset på banerne kommer 

til sin ret. Ellers er det lidt surt at træne på et andet anlæg end vores eget. 
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Indendørs har vi træning for 8 hold, fordelt på 4 ugedage. 

Vi stillede med 2 hold i motionistturneringen og her gik det ene hold hele vejen, fra puljevinder til finalespil 

og endte med at vinde motionistrækken kategori 2. Tillykke med det flotte resultat.  

Vi havde også et veteranhold i +40 rækken division 5. De var også ganske suveræne. De vandt alle kampe 

og vandt 45 ud af 48 mulige point. Derfor stiller de i år op i division 4. 

Ellers har 2019 budt på de samme motionistaktiviteter som altid. Ugentligt tirsdags-formiddag- spil, 

onsdagsdamerne, Torsdag Open, Kr. Himmelfartsspil og Kommunalturnering som denne gang blev afholdt 

i Lynge. 

DTV (Danske Tennis Veteraner) havde som sædvanlig deres sæsonafslutning. Denne gang med Aage 

som drivkraft. For en gang skyld var vejret med os, så kampene kunne afvikles uden problemer. DTV har 

også været forbi og prøvespille vores hal. Det var der stor tilfredshed med, så det er nok ikke sidste gang vi 

får dem på besøg. 

Ungdom/Juniorerne 

På juniorsiden er vi kommet rigtig flot fra land indendørs. Træningen starter kl. 15:00 eller 15:30 og så er 

der træning frem til kl. 18:00. På fredage er der ofte camps og events. Om lørdagen har hallen lagt baner til 

mange turneringskampe, men vi har også afholdt flere DGI stævner og DTF-turneringer. Om søndagen er 

der igen juniortræning og familietennis. De 3 indendørsbaner sætter en naturlig begrænsning på, hvor 

meget træning vi kan afvikle på en gang. Derfor er behovet for trænere reduceret i forhold 

sommersæsonen. Hovedparten af træningstimerne varetages i dag af trænere som er 18 år eller ældre. Og 

da vi både har tiltrukket en ny træner og holdt godt fast på en god kerne af ungdomstrænere, har vi et godt 

og kompetent trænerteam.  

I slutningen af maj måned trådte Jesper Strande ud af bestyrelsen for at få mere tid til familien og hans 

rigtige arbejde. Tak for din store indsats, Jesper. Der lå rigtig meget arbejde på ungdomsformandens bord. 

Hen over de sidste måneder har vi arbejdet på at få et nyt ungdomsudvalg op og stå. Pt. består det af 

Cahtrine og Stine, Rasmus, Asbjørn og mig. Der er plads til flere, så hvis nogen har lyst til at bidrage, er de 

meget velkomne. Med Rasmus indtræden i bestyrelsen er det planen at Rasmus, ungdomsudvalget og 

tennisskolelederen til sammen skal løfte de opgaver som tidligere blev varetaget af ungdomsformanden.  

Vores sommercamp var endnu en gang en succes. Vi har flyttet campen til uge 32. Fordi den normale 

træning starter umiddelbart efter, bliver det lettere at løfte nye spillere over til det permanente medlemmer. 

Tidligere lå campen i uge 27. Så hvis nogen blev hooked på tennis, så skulle de vente 6 uger, inden der var 

aktivitet på anlægget igen. Sidste år var der kun 3 spillere, som forblev campmedlemmer. Eneste minus er, 

at der også afvikles fodboldcamp i uge 32. Vi oplevede igen i år stor opbakning fra forældre til de 

deltagende børn. Kager og boller blev bagt og bragt i stor stil. Vi havde også flere velvillige sponsorer til 

campen. Rema bidrog med frugt gennem hele ugen. Intersport havde leveret årets camptrøje og Roma gav 

et stort bidrag til en Pizza-overraskelse om fredagen. Herfra skal lyde en stor tak til alle som bidrog.    

Sportsligt er det også gået godt. Dog ikke så godt som året før. Valdemar og Valdemar havde matchbold i 

herredouble U12 til SM. På matchbolden tror drengene, at de har vundet bolden, men modstanderne 

dømmer den ude. De ender med at tabe kampen. På holdsiden spillede U12 holdet sig til finalespillet, hvor 

de i semifinalen møder Hørsholm Rungsted. Kampen ender 3-3. De har vundet lige mange sæt, men 

Allerød har undervejs i de 6 kampe vundet ét parti mindre end modstanderne. Så trods mange gode 

præstationer, blev det et år, hvor de sidste marginaler ikke var på Allerøds side. Tak til forældre som 

bidrager som holdledere og chauffører til udekampe. Jeres indsats er en uundværlig forudsætning for alle 

juniorturneringshold. 

trænere 
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På trænersiden er Aksel kommet godt i gang som tennisskoleleder. Vinterens træningsplan blev til på 

baggrund af et spørgeskema, hvor alle medlemmer havde kommet med input til træningsønsker. Både 

motionister og juniorer.  Inden første træningsgang skulle alle medlemmer have betalt for at holde sin plads 

i træningsplanen. Efter den første uges træning i indendørssæsonen havde vi kun omkring 2.000kr i 

udestående. Og det var vel at bemærke efter, vi havde skrevet regninger ud for ca. 150.000 kr.  

Det er ikke kun i Allerød at Aksels indsats er blevet bemærket. Aksel er blevet inviteret med på ide-

landsholdet, som er en uafhængig gruppe med tenniskapaciteter fra hele landet, som skal bidrage med 

ideer til en positiv udvikling i dansk tennis.   

Afrunding 

Med tennishallens åbning har der åbnet sig en bred vifte af nye muligheder for tennisklubben. Vi er endnu i 

den spæde start og skal lære, hvad er muligt og ikke muligt. Etableringsomkostninger, pengebindinger til 

garantistillelse og generel usikkerhed på hallens omkostninger, gør at vi holder stram fokus på en sund 

økonomi, så vi over tid kan udvikle klubben i den retning vi ønsker.  

I det hele taget er udvikling et nøgleord for den kommende sæson. I 2019 besluttede bestyrelsen at 

gennemføre en medlemsundersøgelse. Dette skulle ske i et pilotprojekt sammen med DGI. Vi har som den 

eneste tennisklub i Danmark fået en plads. Dette er vi som klub stolte af. Grundet forsinkelser hos DGI er 

spørgeskemaet først lige kommet ud. Undersøgelsen slutter 8. marts og vi ser meget frem til at modtage de 

bearbejdede resultater fra DGI.  

Samarbejdet med de andre klubber fungerer fint. Det er tydeligt, at alle 3 klubber har forskellige profiler og 

vil forskellige ting. Derfor skal der investeres tid og ressourcer på, at finde de områder vi kan og bør 

samarbejde om.    

DIF og DGI’s foreningspulje giver også muligheder. Den kører nu på 3. år. Første år fik vi boldmaskine og 

boldopsamler til hallen. Sidste år fik vi ikke noget, så mon ikke vi kunne være heldige i år. Her tænker jeg, 

at banelys eller Padelbaner ville være interessante muligheder at søge penge til. 

Alt i alt ser jeg tennisklubben i 2019 har forsat sin gode udvikling og at tennishallen på sigt kan være 

medvirkende til at realisere endnu flere af vores ønsker for tennisklubben. 

 


