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Beretning 2021 

Lad mig starte med at slå fast. Corona pandemi og foreningsidræt er ikke nogen god kombination. Det har 

vi efterhånden en hel del erfaring med. Foreningsaktiviteter kalder på fællesskab og sociale aktiviteter. Alt 

det som pandemibekæmpelsen forsager. Derfor må man gå nye veje og det måtte vi også gøre i 2021. 

Året startede i lockdown. Indendørs idræt fra forbudt og tennishallen var derfor lukket. Først i marts måned 

blev der åbnet for muligheden for udendørs idræt, og vi startede derfor træning på hard court banerne. For 

ungdom på hverdage og om søndagen for motionister. Selvom det til tider var meget friskt i vejret, var det 

en kærkommen lejlighed til at få spillet noget tennis igen. 

Fra standerhejsning den 21. april, var vi heldigvis tilbage i noget som mindede om normalt. 

Sommercamp. 

Årets sommercamp var mindre end andre år. Igen var Corona en forstyrrende faktor. Længe viste vi ikke 

om det var muligt at afholde en camp eller ej. Den camp vi endte med at holde, var heldigvis god, med 

glade børn og engagerede trænere.  

Tennishal 

Tennishallen og samarbejdet med de 2 andre klubber forløber fint. Vi har en høj belægning i hallen i 

indeværende sæson. Denne sæson er sidste sæson med den nuværende banefordeling. Dette betyder at 

vi til sommer starter forfra med baneønsker, men også at vi får nye muligheder for at planlægge træning og 

fællesaktiviteter i hallen, ud fra de erfaringer vi har gjort os hidtil.  

Padelbane 

Padeludvalget holdt hvad de lovede sidste år og har skaffet 300.000kr via fondsmidler fra henholdsvis 

Solarfonden og DGI/DIF fonden. Tusind tak til padeludvalget for et fantastisk arbejde, Sammen med 

klubbens bidrag er vi derfor klar til at etablere den første padelbane. Der udestår dog noget sagsbehandling 

på rådhuset og en byggesagsgodkendelse inden vi kan sætte spaden i jorden. Hvornår det endeligt sker er 

desværre umuligt at spå om.  

Skulpturparken 

Skulpturparken vokser hele tiden. Man skal ikke være væk fra anlægget mange dage før der er dukket en 

ny skulptur op i parken, næste gang man er forbi. Tennisklubben havde glæden af at støtte 

skulpturforeningen i forbindelse med indvielsen af vandkunsten, ligesom tennisklubben støtter foreningen 

når der skal udarbejdes en brochure for alle skulpturerne. Det er fint at kunne give noget igen for alle de 

gode indtryk som skulpturerne giver alle tennisspillerne. 

Træning 

På trænersiden tog vi endeligt afsked med Aksel som leder af tennisskolen, da han startede sit 

højskoleophold i marts. Vi havde desværre ikke en fuldgyldig afløser på plads, så hen over 

sommersæsonen blev den primære træning varetaget af Andrés. Andres havde vi fundet gennem et 

samarbejde med Holte tennisklub. De administrative blev i denne periode varetaget af bestyrelsen.  

Med start på indendørs ansatte klubben Rene Lund som ny cheftræner og leder af tenniskolen. Et valg som 

vi er meget glade. Rene har gjort et godt indtryk og vores fornemmelse er at medlemmerne også er meget 

glade for ham. Ansættelsen af Rene er en videreførsel af vores strategi, hvor vi arbejder mod en 

fuldtidsansat træner med både praktiske og administrative opgaver, samtidigt med at klubbens økonomi 

udvikler sig gunstigt. 
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Aktiviteter. 

Som nedrykker spillede 1.holdet en stabil sæson i 3. division og tabte kun i sæsonfinalen 4-3 til Hjortekær i 

en betydningsløs kamp om førstepladsen. Allerede inden kampen var begge hold sikre på oprykning til 2. 

division. 

2.holdet spillede en sæson på det jævne og forbliver i liga 3. 

Veteranhold +40 vandt rækken i 4. division og rykker op i 3. division. Der var kamp om pladserne og 

Allerød vandt rækken på en bedre sætforskel med bare et sæt. 

Motionisthold 1, 2, og 3 spillede nogle gode turneringer. Bedst gik det for motionisthold 3, som har fået 

etableret sig godt i række 3 efter et lærerigt første år. De sluttede på en flot anden plads. 

For juniorholdenes vedkommende klarede U14 holdet det fremragende. De spillede sig gennem 

puljeturneringen med lutter sejre. Vandt ¼ finale og ½ finale med 5-1 for så at møde solid modstand i 

finalen. Kampen endte 3-3 mod Dragør. Allerød vandt dog holdkampen idet de samlet havde vundet flere 

sæt end modstanderen. Hermed kunne de kåres som sjællandsmestre for U14 kønsneutrale hold. 

U12 holdet spillede også en flot sæson og sluttede som nr. 2 uden adgang til slutspillet.   

Vi havde også et U12-14C hold og et U16/U18/Ung senior begge hold for nye eller nyere turneringsspillere 

som alle fik kamperfaring. Og slutteligt et U18 drengehold som fik skrap modstand i A-rækken. 

Individuelt har vi haft også været repræsenteret ved sjællandsmesterskaberne udendørs såvel som 

indendørs. På juniorsiden gik Valdemar Fritz hele vejen i sommer i U14 kat 3. rækken, mens Frederikke 

Nicolaisen gjorde ham kunsten efter ved indendørs SM i december hvor hun vandt U12 kat. 3 rækken. 

Alt i alt 3 sjællandsmesterskaber, heraf 2 individuelle må siges at være mere end godkendt. 

Årets klubmesterskaber blev igen gennemført i det nye format over 14 dage, hvor alle kampe på forhånd er 

terminslagt. Vi kom som sædvanligt sent i gang med invitationer, så deltagerantallet var ikke større end 

normalt. Vi synes dog godt om formatet så det er et koncept vi gerne holder fast i. For de voksne var 

finaledagen begunstiget af godt vejr. Juniorernes KM blev til gengæld afviklet i hallen pga. dårligt vejr.  

For motionisterne har vi gennem sæsonen planmæssigt afviklet fællesspil tirsdag formiddage og torsdag 

aften (TorsdagOpen). Sidstnævnte med flere ”3.-halvlege”- altså spis og hygge bagefter. 

Som noget næsten nyt har vi nu ”DROP-IN” i hallen i vintersæsonen torsdage 10 til 12 og søndage 9 til 11. 

Det er for alle spillere i kommunens 3 klubber, men det er især AT, altså os, der møder op. Her er der en 

god mulighed for nye medlemmer til at møde op, lære andre og få lavet aftaler om spil.  

Club 40 var noget uregelmæssig, men vi havde flere gange spil hjemme og ude hos Birkerød, Hillerød, 

Blovstrød og Nødebo.  

I år var vi vært for Kommunal Turnering, men med flere ændringer, for ingen klubber kunne stille fuldt hold. 

Er tiden løbet fra denne turnering?  Nej, mener Blovstrød, men vi skal nok ændre på indhold og acceptere 

en løsere tilmelding og så lave spilleplan derefter.  

Medlemmer. 

Medlemsmæssigt er vi i runde tal det samme antal som sidste år. Vi indberettede 430 medlemmer for 2021 

til det centrale foreningsregister. Det er 8 færre medlemmer end sidste år. Vi kunne godt bruge flere 

ungdomsspillere. Dette er udset som fokusområde og måske vi her kan bruge Allerød kommunes nye 

partnerskabsaftale med DGI i forhold til at tiltrække nye medlemmer? 
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Afrunding 

Året 2021 sluttede næsten som det begyndte. Ikke helt i lockdown, men med påbud om at indstille alle 

foreningsaktiviteter. Lad os håbe at Corona-hensyn er noget vi kan lægge bag os, og se frem til et nyt år 

uden dens slags begrænsninger, med fuld fokus på udvikling af tennisklubben. 


