
Beretning for generalforsamling i Allerød Tennisklub 2014 

 

2014 har været et år i fornyelsens tegn for Allerød Tennisklub. Vi har haft 

et højt aktivitetsniveau og hævet medlemstallet. Hvis jeg skal nævne én 

faktor, der har været med til gøre 2014 til et særligt år, så er det Bezahd. 

Bezadh kom til mig før sæsonen og sagde, at han godt kunne tænke sig at 

træne –altså andre. Både voksne og juniorer. Og det fik han lov til må 

man nok sige, og det vidst sig at være den formel vi har stået og manglet 

for at vende stilstand og tilbagegang til fremgang. Besahd har taget alle til 

sig fra, hvor de stod og det har gjort, at nye spillere er kommet fra nær 

som fjern til Allerød Tennisklub of at træne. Om onsdagen er der syv 

damer, som troligt møder op i Ravnsholthallen og om fredagen kommer 

12 børn igennem for at blive bedre til tennis.  

Det er også på grund af de erfaringer, vi har gjort os med Besath, at vi nu 

har taget skridtet fuld ud og ansat en cheftræner. Alle har brug for 

træning. Og vi bør som klub kunne tilbyde dette til alle, langt bredere end 

vi gør i dag. Det tror vi, er vejen til vækst.  

Også på det sociale område har der været nye tiltag. Som noget nyt holdt 

vi Sankt Hans fest med spil langt ud på den lyse aften, grillmad og kæmpe 

Sank Hansbål, der siden hen blev brugt til at grille skumfiduser på. Der var 

et svigt i kommunikationen med Beboerforeninge, så derfor var det kun 

tennisklubbens medlemmer, der mødte op. Men vi regner med, at i år 

bliver det en endnu større succes. 

Når jeg tænker tilbage på 2014, er der særligt ét arrangement, der står i 

frisk erindring. Det er det såkaldte midsommertennisarrangement, som 

motionistudvalget stod for. Men her deltog klubbens medlemmer i alle 

aldre fra 10 årige til 80 årige. Og de spillede imod hinanden. Det viser 

noget om, hvad tennis kan. I hvilken anden sportsgren kan tiårige 

meningsfuldt konkurrere med voksne? Hvor ser man en sådan bredde i 

medlemsskaren? 



 

Ungdomsudvalget 

Undomsafdelingen har haft en god sæson i 2014. Der har været stor 

efterspørgsel på træning og vi har holdt et højt aktivitetsniveau med 

stævner og andet. 

Gennem året har vi afholdt diverse arrangementer som dels har haft til 

formål at skabe interessante tilbud for vores mange spillere, men også 

har skullet bidrage med indtægter så vi fremadrettet kan gøre endnu 

mere. Sidste år havde vi indtægter fra disse arrangementer for mere end 

30.000kr. Dette er rekord stort. Men rent faktisk forventer vi at 

indtægterne bliver mindst lige så høje i 2015. Indtægterne er skabt ved 

frivilligt arbejde hvor forældre og bedsteforældre har hjulpet til ved 

stævner og ved at stå i bod. Vi har meget taknemmelige for den hjælp vi 

har modtaget og vi vil gøre vores til at det også bliver sjovt at hjælpe til i 

2015. 

Sidste år holdt vi endnu en række Friday Night arrangementer hvor alle 

ungdomsspillere som har lyst, mødes fredag eftermiddag til en række 

tennisaktiviteter inden vi spiser fælles aftensmad og afslutter med fælles 

hygge, som kunne være en film på det nye TV. 

Vi afholdt også den årlige juniorfest hvor spillere og forældre spiller tennis 

sammen, spiser sammen. 

Et nyt tiltag sidste år var en tenniscamp for klubbens egne holdspillere 

afholdt i uge 27. Vi kaldte det en talent-camp og havde indbudt ca. 20 

spillere til at deltage. Det blev dagligt spillet tennis i 4 timer fra mandag til 

fredag. Samtidigt blev ugen suppleret med spændende foredrag om 

idrætspsykologi og sund kost. I år vil vi udvide campen og inkludere 

endnu flere af klubbens spillere. 

Klubben har stillet op med i alt 6 hold i SLTU’s holdturneringer som er 

afviklet hen over sommeren. Der er blevet spillet rigitg mange gode 



kampe, med både sejre og nederlag. Bedst gik det for vores U16 B-række 

pigehold som vandt deres række efter sikre sejre i alle deres kampe. Ud af 

18 kampe vandt de 16 og afgav kun 5 sæt i hele turneringen. 

I sidste sæson afholdt vi en række skumtennisstævner i Lillerød Hallerne 

med deltagelse fra mange andre klubber i det storkøbenhavnske område. 

Det sidste stævne afholdt vi 18. januar i år. Her havde vi mere end 75 

deltagere, så der blev spillet skumtennis på 6 baner fra 9 morgen i mere 

end 8 timer. 

Sidste år havde vi fået 4 ranglisteturneringer til Allerød. To blev afviklet 

før sommerferien og to efter sommerferien. Begge turneringer var U12 

kat. 3 og U14 kat. 3. Flere spillere fra Allerød var med og gjorde en god 

figur. I år udvider vi antallet til seks turneringer. Det betyder at vi får to 

weekender hvor vi lukker hele tennisanlægget og spiller tennis fra tidlig 

morgen til sen aften. Disse turneringerne vil alene, (hvis de fuldtegnes) 

kunne bidrage med indtægter på 24.000kr 

Et nyt tiltag sidste år var en nytårsturnering for alle aktive vinter-

ungdomsspillere. Mere end 35 børn og forældre mødte op i 

Ravnsholthallen og spillede skumtennis. Efterfølgende var der 

lodtrækningspræmier og fyrværkeri. Det er helt sikkert et arrangement vi 

vil tage op igen og gerne gøre endnu større. 

2014 blev året hvor Leif gik på selvvalgt pension fra træner-gerningen. 

Leif har været med en del år efterhånden og gjort et kæmpe arbejde.  

Med den store medlemstilgang vi oplever for tiden, kan man virkelig tale 

om at stoppe på toppen.  

Leif er også stoppet som ungdomsformand, en rolle som Morten Fritz 

Rasmussen har overtaget frem til generalforsamlingen. Morten spiller 

selv tennis på motionistniveau, hjælper til med træning en gang i mellem 

og har 3 drenge som alle spiller tennis i klubben. 



Behzad har overtaget Leifs rolle på træningsbanen, og har dygtigt 

organiseret vintertræningen for juniorerne. Som noget nyt får 

holdspillerne nu fysisk træning 1 gang om ugen. Ligeledes har han 

opdyrket et segment af spillere teenage-spillere som ikke tidligere har 

spillet tennis. Hver fredag eftermiddag modtager op til 20 spillere træning 

på rullegulvet i Ravnsholthallen 

Når udendørssæsonen begynder bliver det uden Allan Ragnerson. Allan 

har ønsket at stoppe da han begynder at mærke at de mange års tennis 

har slidt på kroppen. Vi takker Allan mange gange for de mange år han 

har kommet i klubben. Heldigvis har vi vores nye cheftræner på plads, og 

vi glæder os til at starte op med friske kræfter og nye øjne at se tingene 

på. 

Klubbens ungdomsafdeling indeholder efterhånden en del talenter som 

gør det godt når de er ude til turneringer. I U12 har vi 3 drenge i top 65 i 

Danmark. Heraf ligger de 2 bedste i top 40. Vi har en U12 pige som også 

ligger i top 40, selv om hun først u12 spiller 1. januar. I U14 har vi to 

drenge som ligger i top 100. 

Selv om vi ansætter en cheftræner ændrer vi ikke på kontingenterne i 

2015. Til gengæld indfører vi brugerbetaling når man modtager træning. 

For juniorer gælder at 1. ugentlige træningstime er indeholdt i 

kontingentet, men at efterfølgende timer skal der betales for. Beløbet er 

for minier 400kr pr. time og 500 kr for juniorer og holdspillere. Selv med 

de nye priser er Allerød Tennisklub meget billig sammenholdt med 

omkringliggende klubber. Det er bestemt ikke et mål at indhente de 

andre klubber, men nu er vi i det mindste holdt op med at forære 

træningen væk. Da vi samtidigt mener vi har et godt produkt, kan vi 

sagtens stå inde for den nye prissætning.  

Ungdomsafdelingen er sidste år vokset med mere end 30% så den nu 

omfatter 153 medlemmer. Forsætter udviklingen er ungdomsafdelingen 

snart det største segment i klubben. 



Alt i alt har 2014 været et godt år i ungdomsafdelingen og 2015 tegner 

mindst lige så lovende. 

Seniorudvalget 

I sommerperioden har der været arrangeret træning for holdspillerne 

mandag og onsdag fra 18-20. 

De bedste juniorer har deltaget i træningen sammen med seniorerne, 

hvilket har fungeret godt. 

Mandagstræningen blev varetaget af Allan Regnarsson. 

 

Holdkampe og resultater: 

Som noget nyt har vi deltaget med rene dame- og herrehold i SLTU´s 

holdturnering. 

holdet (dame) og 1. holdet (herre) spillede i Sjællandsserien og forblev i 

rækken. 

holdet (herre) spillede i serie 3, men må desværre ned i serie 4 efter at 

have tabt nedrykningskampen mod Ølstykke. 

 

Til gengæld vandt veteran 40+ (herre) deres række i Sjællandsserien, idet 

de gik ubesejrede igennem turneringen  

Holdet bestod af Søren Høgh Hansen, Jens Bisgaard, Steen Hesselbjerg, 

Michael Hansen, Peter Berggreen og Jan Knudsen (holdkaptajn). 

 

Klubmesterskaberne: 

Ligesom sidste år var vejret os nådigt stemt både ved de indledende 

kampe og på selve finaledagen. 



Dette betød, at såvel juniorer som seniorer kunne færdigspille de mange 

kampe inden for tidsgrænsen. 

På finaledagen var der forplejning i form af kaffe, brød øl og vand.  

Arrangementet forløb supergodt, men vi savner stadigvæk massiv 

publikumstilstrømning til kampene. 

 

Indendørstræning: 

I vintersæsonen træner 1. og 2. holdet hver søndag på 2 baner fra 10-12 i 

Hillerød Tennishal. 

Vi spiller 8 ad gangen, og ved sygdom eller andet fravær træder en 

reserve til. 

Vi spillere er meget tilfredse med forholdene, men kunne selvfølgelig 

godt tænke os vores egen tennishal ! 

 

Motionistudvalget 

For motionistudvalget var året også et godt år. Vi fik et nyt hold med i 

SLTU, så vi nu har 2 hold tilmeldt. Overvejer 3! 

”De nye” blev nr. 4 med 3 sejre og 5 uafgjorte og ingen tabte.  

Frantz gjorde et fantastisk arbejde som holdleder. Vores bruttohold 

bestod af 7 herrer og 4 damer. De fleste spillere har børn som også spiller 

tennis i klubben. 

”De gamle” klarede sig også fint, men nåede desværre ikke toppen og evt. 

oprykning. 

Motionistafdelingen fik flere nye medlemmer, og Behzad har taget godt 

imod helt nye tennisspillere, givet dem træning, og flere af dem begyndte 



at møde op til klubarrangementer: såsom Tirsdag-Formiddag og Torsdag-

Open. FLOT Behzad 

 

Strategiudvalget 

Som proklameret ved sidste års generalforsamling ville vi i år sætte fokus 

på, hvordan vi kunne komme videre med klubudviklingen. Det mundende 

hurtigt ud i, at vi manglede en tennishal. Derfor inviterede vi formand for 

Humlebæk Tennisklub, Lars Gullman hertil for at fortælle om, hvad de har 

gjort for at skaffe en tennishal. Inspireret af dette og af tidens lave rente 

gik vi i gang med at lave et projekt om en tennishal. Vi opererer med en 

hal med fire baner og omklædningsfaciliteter. Økonomien ser fornuftig 

ud, men det kræver, at der er stor tilslutning fra tennisklubbernes 

medlemmer. På den baggrund har vi i dag sendt en 

spørgeskemaundersøgelse ud til klubbens medlemmer. Det kræver 

desværre også at kommunen garanterer for lånet, hvilket betyder at 

kommunen skal deponere for låner. Efter beretningen vil jeg derfor give 

ordet til næstformand i Kultur og Idrætsudvalget, Lars Bacher for at høre 

om han mener, at et sådan projekt er gangbart. Såfremt alt klapper, vil vi 

kunne åbne hallen i september 2016.  

 

Afslutning 

Fornyelse betyder desværre også, at vi siger farvel til folk. Lene Leander, 

vores trofaste og hårdtarbejdende klubmedarbejder valgte i efteråret at 

trække sig tilbage fra denne stilling grundet i, at hun havde fået travlt i sit 

eget nystiftede firma, som giver råd om kost. Det er der vist nogle herfra, 

der også har haft god glæde af dette. Men Lene stopper ikke helt. Ildsjæl 

som hun er, fortsætter hun i ungdomsudvalget, som fortsat vil få glæde af 

hendes store indsats. Men herfra skal der lyde en stor tak for din store 



indsats som klubmedarbejder. Du har været en uundværlig brik en den 

fornyelse af klubben, vi er i gang med. 

Der skal også lyde en tak til Allan Ragnersen, som stopper med udgangen 

af vintersæsonen her. Allan er og har været en formidabel træner for os. 

Han har inspireret og forbedret tennisniveauet for både Juniorer og 

seniorer. 

Men sidst og ikke mindst skal der siges tak til en Legende. Leif Grünfeld 

valgte i år at stoppe som formand for Ungdomsudvalget, grundet alder. 

Leif er fra årgang 1938, og selv om han ser ung ud, så er der over 

gennemsnittet for ungdomsudvalget. Leif tog over fra Lisa og har med 

stor tålmodighed og kundskab trænet vores unge spillere og organiseret 

træningen. Leif vi er imponeret af din indsat og vi skylder dig en stor tak. 

2015 forventer vi, at blive året ”for det store spring fremad”. Klubben 

fylder 70 år og det vil vi fejre med en reception og klubfest i september. 

Vi tager på træningslejr i Båstad med 32 tilmeldte. Og så vil vi gøre en hel 

masse nye tiltag for træningen Men dette vil vores nyansatte cheftræner 

Christian Phillipsen fortælle mere om lige om lidt.  

 


