
     

 
     HUMLEBÆK TENNISKLUB 
     NYHEDSBREV APRIL 2014 

 

Forsidebillede fra sidste års Marathondøgn – udfordringskamp mellem borgmesteren 

og Øresund Tennis 1. single, Henrik KC.                              

 

Vi har lovet, at det forbliver en hemmelighed, hvem der vandt kampen. Til gengæld 

siger vi fra tennisklubbernes side tak for ”kampen” om tennishallen som fik lutter 

vindere, da det endte med, at idrætscenteret opføres med tre tennisbaner i 

topkvalitet. 

Læs mere om dette, vores nye trænere og årets gang i tennisklubben i dette 

nyhedsbrev. Og husk sæsonen starter 

lørdag den 19. april med forårsklargøring kl. 10 og standerhejsning kl. 12 

 

følg med – www.facebook.com\oresundtennis 



 

                             

   

FORMANDENS KLUMME                                                                                                    

Foråret er kommet, baneklargøring er bestilt, og vi ser vi igen frem mod en spændende 

sæson i HTK.  Det bliver den sidste sæson nogensinde, hvor vi ved sæsonslut må vente en 

halvt år før der igen kan spilles tennis i Humlebæk. 

 

Nu går byggeriet af idrætscenteret nemlig i gang - med tre tennisbaner i en selvstændig hal ! 

Det første spadestik tages om en måneds tid (forventelig12. maj) og hele idrætscenteret vil 

stå klar til brug i august næste år. Det bliver fantastisk endelig at kunne spille indendørs 

tennis i kommunen. Tak til kommunen for et virkelig godt samarbejde, som – trods dog visse 

diskussioner undervejs – endte med den helt rigtige beslutning. 

 

Her og nu ser jeg sammen med bestyrelsen frem til at sæsonen åbner med standerhejsning 

lørdag den 19. april, hvor Frellsen leverer lidt godt, og der vil være gode medlemstilbud fra 

vores samarbejdspartnere. Vi tænder grillen i løbet af eftermiddagen og glæder os til festlig 

dag sammen med mange medlemmer, som vi håber vil være med til vores traditionelle 

åbningsturnering. Vi fejrer også u 10 holdene som vandt sølv og bronze i SM indendørs, og 

der vil være mulighed for både nye og ”gamle” børn til at spille med vores nye trænerteam 

og høre nærmere om træningen i løbet af sæsonen. 

 

På den administrative side har vi udbygget samarbejdet i Øresund Tennis med Fredensborg 

Tennisklub, hvilket har dannet grundlag for, at vi har kunnet ansætte et særdeles kompetent 

trænerteam, som vi glæder os til at byde velkommen. Johan har dog desværre ønsket at 

satse på en ”civil” karriere og vi siger ham en kæmpe tak for de tre år Johan var hos os.  

 

Vi vil som hidtil i højere grad gå over til at informere via facebook. Det er vores mål, at der 

altid skal være information om aktuelle begivenheder i HTK og i vores samarbejde med 

Fredensborg i Øresund Tennis. 

 

Vel mødt til endnu en spænende sæson ! 

 

Lars Dahl Gulmann, formand HTK  

 



 

OVERSIGT OVER DE VIGTISTE DATOER I FORÅR/SOMMERFERIE 2014 

 

FORÅR 

 19. april - Standerhejsning 

 22. april – Juniortræning og 1. holdstræning begynder 

 22. april – 26. april – skoletennis om formiddagen 

 23. april - Hyg Ind starter 

 25. april – første fredagstennis 

 26. april – centerevent i Humlebæk Centeret mhp at skabe interesse om HTK 

 29. april – gratis prøvetræning for nye medlemmer  

 6. maj - Motionist træning begynder 

 16. – 18. maj. Hyg Ind til Åhus 

 24/25. maj – holdkampe begynder  

 13-14. Juni – Marathondøgn 

 27. juni Sidste træningsdag før sommerferien 

SOMMERFERIE 

 30. juni. – 6. juli Humlebæk Open for u 10-u18 (træning undervejs for deltagere) 

 7. – 10 juli – Tenniscamp i Humlebæk med Kim og Nikolaj for børn (tilmelding i 

halbooking) 

 14. – 17. juli – Tenniscamp i Fredensborg – arrangeret af Tenniscamp.dk. Målrettet 

begyndere og børn, der ikke har spillet tennis før 

 21. – 24 juli – Tenniscamp i Humlebæk– arrangeret af Tenniscamp.dk. Målrettet 

begyndere og børn, der ikke har spillet tennis før 

 4.-7. august - Tenniscamp i Fredensborg med Kim og Nikolaj for børn (tilmelding i 

halbooking) 

 7.-12 august – Bjerre Cup i Humlebæk (kat 3 turnering for u 14 drenge og piger) 

 15. -17. august – Humle Oppen (u 8 og u 10) 

 

                        
 

 

følg med – www.facebook.com\oresundtennis 



 

TILMELDING TIL JUNIORTRÆNING 2014 

Træningen starter allerede tirsdag den 22. april. Så det er bare med at blive tilmeldt! 

Vi har igen i år hold for alle, lige fra puslinge til elitespillere. Filosofien er som altid, at det skal være 

sjovt og, at man skal lære noget hver gang ! Børnene træner naturligvis i Humlebæk med mindre man 

ønsker at træne i Fredensborg (elitespillere som ønsker særlig træning kan også træne i Fredensborg). 

 

Tilmelding sker som sædvanlig i halbooking via www.humletennis.dk  eller via www.øresundtennis.dk. 

Log dig på med dit medlemsnummer og adgangskode. I år er der oprettet en ny ”klub” i halbooking – 

Øresund Tennis. Man finder holdene herinde og tilmelder sig som normalt. 

Der er træning mandag – torsdag i tidsrummet 14-18. Ved tilmelding angiver man om, der er 

tidspunkter man ikke kan træne. Trænerne sammensætter herefter holdene ud fra alder og niveau, så 

alle sikres en god oplevelse til træning.  

 

Der er særlige puslingehold for de mindste. Af praktiske årsager disse hold på forhånd faste tider og 

man kan tilmelde sig enten onsdag eller fredag kl. 16.30 – 17.30 

 

Man kan spille en eller flere gange om ugen 

 

- En gang om ugen :   kr.   675 

- To gange om ugen :   kr.   975 

- Tre gange eller mere : kr.  kr. 1.250 

- Puslinge (årgang 2007-2010) :  kr.    150 (pr. gang, dvs. 300 hvis man spiller både ons. og fre) 

 

Husk at man skal være medlem af tennisklubben og have betalt kontingent for at kunne tilmelde sig 

træning. Både kontingent og priser er i øvrigt de samme som sidste år. 

 

 
 

Og der er igen i år FREDAGSTENNIS hver fredag for alle børnene på træningen. Se mere herom et 

andet sted i nyhedsbrevet. 

 

Yderigere information om træning og junioraktiviteter findes øresundtennis.dk.  Husk at ”like” vores 

Facebook-side www.facebook.com\oresundtennis, hvor der løbende vil være nyheder om aktuelle 

begivenheder og rapporter fra f.eks. holdkampe m.v. 

http://www.humletennis.dk/
http://www.facebook.com/oresundtennis


 

 

NYT TRÆNERTEAM  

Skrevet af Birgitte Jensen, Juniorchef 

I samarbejde med Fredensborg har vi ansat et fantastisk nyt trænerteam med i alt 5 voksne 

træner med de helt rette kompetencer. 

 

Vi har sammen med Fredensborg Tennisklub haft nogle gode snakke med en del trænere mht at 

sammensætte den rette trænerstab. Det har været vigtigt for os, at vores trænere deler vores filosofi 

om, at tennis er for alle – og det skal være sjovt og man skal lære noget hver gang ! Og det er nu 

lykkedes at få den helt rette trænersammensætning.  

Vi er glade for at kunne præsentere Kim Hornemann som cheftræner og Nikolaj Adamsen som ny 

fuldtidstræner i Øresund Tennis. Kim er 55 år og skifter fra et civilt job. Han har spillet tennis på 

eliteniveau de sidste 40 år og har de sidste par år arbejdet deltid som træner. Nikolaj er 29 år og fra 

Helsingør, hvor han er startet med at spille tennis. Nikolaj har arbejdet som fuldtidstræner i flere år i 

bl.a. Farum og Espergærde. De ældre børn i Humlebæk vil også kende ham fra fritidshjemmet ved 

Humlebæk Skole.  Kim og Nikolaj er ansat mhp at blive i Øresund Tennis i mange år fremover. De vil 

have det overordnede ansvar for træningen og vil fordele dagene mellem Fredensborg og Humlebæk 

så vi altid har en af dem som ansvarlig på banerne.   

 

Kim og Nikolaj assisteres – foruden af alle vores populære ungdomstrænere - af tre deltidstrænere 

med lang tennis og trænererfaring: Mikael Lytzen (diplomtræner og spiller på vores 1. hold), Farzad 

Adegi fra Hillerød, og Phillip Laybourn, 22 år, som har trænet i Vedbæk og Hørsholm.  Alle tre har lang 

erfaring i at arbejde med børn, og alle spiller eller har spillet tennis på divisionsniveau. Det bliver 

træning i topkvalitet - samtidig med at det bliver sjovt og man lærer noget hver gang! 

 

Kontaktinfo : 

 

                                                                            
Kim Horneman :                     Nikolaj Adamsen :  

kim.horneman@gmail.com.                      redimps3000@hotmail.com. 

Tlf. 20 93 56 74                    Tlf. 20 98 84 79  
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MARATHONDØGN – I ÅR SPILLER VI FOR JUNIORERNE  

Skrevet af Thomas Mark, sponsoransvarlig 

 

Sæt med det samme et kryds i kalenderen den 13. og 14. juni. Her holder vi for tredje år i 

træk Tennis Marathon. I år spiller vi i Fredensborg Tennisklub og det er samarbejdet 

mellem vores klubbers juniorer, som er i fokus for Marathondøgnet 2014. Igen i år kan man 

vinde tennisrejser, smartphones og andre flotte præmier.   

                          
                                            Mikael Lytzen m.fl. i godt humør til Marathondøgn 2103 

Første spadestik til vores nye tennishal tages i næste måned, og det er vel den bedste 

anledning til at holde en god tennisfest. Vi håber, at I alle som sidste år vil være med til at 

bidrage til et godt Marathondøgn med fest og hygge, sjove aktiviteter – og først og fremmest 

tennis i lange baner. Som de foregående år vil der udover nonstop tennis være mulighed for 

at købe mad og drikke og en lang række andre sjove aktiviteter.  

Igen i år har vi lys på en bane, så der kan spilles hele døgnet. Hvis ikke man har mulighed for 

at være med allerede fra fredag kl. 14, så støder man bare til i løbet af dagen og bliver så 

længe, man har lyst.  

                                   følg med – www.facebook.com\oresundtennis 

En række juniorer og forældre overnatter, og der er selvfølgelig trænere og ledere til stede 

hele døgnet. Lørdag starter marathondøgnet op igen med solens første stråler og kører 

videre til kl. 14.00.  

 



 

For dem der måtte være lidt trætte lørdag morgen, er der mulighed for at slappe af med en 

kop kaffe og se førsteholdet spille holdkamp som led i marathondøgnet (men der vil være 

baner til at spille for dem der har lyst!). 

Formålet med arrangementet er i år at samle penge ind til vores fælles junioraktiviteter, som 

vi udbygger for at skabe gode tilbud til alle børn. Det sker ved at sælge sponsorater til private 

og virksomheder, der støtter med et beløb pr. spillet parti over døgnet, minimum hhv. 10 øre 

og 1 krone. Vi har i år sat et maks. på 1.000 spillede partier, hvilket ved et privat sponsorat på 

ti øre vil udløse en betaling på 100 kroner.   

Det er klubbernes medlemmer, der skal sælge sponsoraterne, og vi trækker som sidste år 

blandt ”sælgerne” lod om mange rigtigt gode præmier. Én solgt kontrakt gælder som et lod, 

så jo flere du sælger, jo større chance har du for at vinde. Førstepræmien er en tennisrejse 

for to til Wimbledon eller French Open næste år sponsoreret af SPAR NORD og blandt de 

rigtig mange andre præmier er også Smartphones og mange andre gode præmier.  

 

                             Det bliver igen i år en fest og vi håber, at I alle vil være med.  

 

 



 

NYE SPONSORAFTALER MED MEDLEMSFORDELE 

Skrevet af Thomas Mark, sponsoransvarlig 

Fredensborg og Humlebæk tennisklubber har netop indgået et par nye sponsoraftaler bl.a. 

med HEAD. Udover at tilføre klubberne midler, så betyder aftalen også rigtig gode 

medlemstilbud, hvis tennisgarderoben eller ketcherne skal opdateres til sæsonstart. Følg 

og støt nye som gamle sponsorer på hjemmeside og Facebook.  

For Humlebæk Tennisklub er det med et velkommen tilbage, når klubben byder HEAD 

velkommen. For år tilbage var HEAD nemlig sponsor i klubben, hvilket også ses på de wind-

shields med HEADs logo, der stadig hænger på anlægget ved Gl. Strandvej i Humlebæk. Med 

samarbejdet får vi lang erfaring og viden om tennissporten samt ikke mindst et af landets 

største udvalg af tennisartikler.  

Med den nye sponsor bliver vores førstehold igen klædt pænt på, så de kan repræsentere 

Øresund Tennis optimalt til årets kampe. Også trænerne bliver klædt på fra A til Z ligesom 

HEAD og de andre sponsorer vil sørge for gode præmier til klubbernes arrangementer. Her vil 

der som altid være gode tilbud til medlemmerne og ikke mindst råd og vejledning om valg af 

ketcher og sko, så man slipper for at skyde skylden på udstyret.  

       

For medlemmerne giver sponsoratet en fast rabat på 20% på alt udstyr og for de mindste og 

nye medlemmer af klubben pakker vi en god begynderpakke med en startketcher til nye 

juniormedlemmer. 



 

BLIV SPONSOR AF ØRESUND TENNIS 

Skrevet af Thomas Mark, sponsoransvarlig 

 

Øresund Tennis vil gerne samarbejde tættere med vores sponsorer for at få de bedste 

vilkår og udviklingsmuligheder for alle klubbens medlemmer. Visionerne for Øresund 

Tennis kræver en stærk økonomi, som kun kan hjælpes på vej gennem gode 

sponsorsamarbejder. Vi håber derfor, at forældre, spillere og øvrige, der har interesse i 

Øresund Tennis og mulighed for at bakke kontant op om klubbens bestræbelser, vil læse 

videre her.  

Samarbejdet mellem Fredensborg og Humlebæk tennisklubber er udbygget, så der i Øresund 

Tennisregi nu også er fælles trænere, træningssamlinger og holdfællesskaber for alle 

juniorer. Der er stadigvæk et stort potentiale for både klubben og dens sponsorer. Et 

potentiale, der kun bliver større, når vi får en hal med mulighed for at udvikle sporten og 

positionere vores samarbejdspartnere hele året. 

Øresund Tennis tilbyder nu en række nye sponsorater velegnede til tennis familier og 

virksomheder med tilknytning til klubberne. Hvis du ønsker at tegne et af nedenstående 

sponsorater bedes du henvende dig til undertegnede (thm@marlin.dk) eller cheftræneren. 

 

Nye Sponsormuligheder i Øresund Tennis/Humletennis 

 Bronze  Sølv  Guld 

    
Medlemskab 2 personer 2 personer  6 personer 
Navn på Sponsortavle  5x10 cm 10x10 cm 10x15 cm 
Logo i klubbens materialer  Ja Ja 
Reklame på website  Ja Ja 
Link på website Ja Ja Ja 
    
Stand til Marathondøgn  Ja Ja 
Tennis clinic med træner 
Særarrangement med 
opvisningskamp  
Logo på 1. hold 

  
 
 

Ærme  

Ja 
Ja 

 
Ryg 

    
    

Total 5.000 15.000 30.000 

Aftale tegnes for 2 eller 3 år.  
Alternative pakker kan udarbejdes, f.eks. hvis man ønsker at sponsere et af vores mange juniorhold. 
Kontakt Thomas Mark (thm@marlin.dk) 

 



 

 

FREDAGSTENNIS – SUCCESEN FORTSÆTTER 

Fredagstennis har været en fantastisk succes – vi fortsætter og udvider konceptet 

Skrevet af Kim Horneman, cheftræner 

 

I forbindelse med, at jeg skal starte som cheftræner i Humlebæk og Fredensborg har jeg haft nogle 

gode snakke med Johan. Der er mange gode ting at bygge videre på og jeg glæder mig til at starte 

udendørssæsonen og møde alle de mange medlemmer i klubben. 

En af de store succes’er i Humlebæk har været fredagstennis, hvor klubben på de gode dage er blevet 

en samlingsplads for børn og forældre. Dette vil vi fortsætte og prøve at udvide i år. Grundprincippet 

vil dog være det samme – alle børn der i øvrigt er på træningen er velkomne hver fredag og vi vil 

sørge for, at grillen tændes og/eller der er pizza. Men vi overvejer om vi i forbindelse med 

fredagstennis også kan give noget mere målrettet træning i at spille kamp – og måske også involvere 

forældrene i dette.  

Vi vender tilbage med mere information ved sæsonstart – men vi kan allerede nu garantere, at det 

bliver nogle sjove fredage. Vi ses ! 

 

       

 

MOTIONISTTRÆNING m.v. i 2014 

Motionisttræning fortsætter torsdag aften – tilmelding åbner snart 

 

Der vil igen i år være gode træningstilbud torsdag aften. I år med Nikolaj Olsen som træner. 

Tilmelding sker via humletennis.dk og halbooking. Man skal i år gå til den nye ”klub” Øresund 

Tennis inde i halbooking, da alle træningshold lægges her. 

 

Vi vil endvidere igen i år forsøge at arrangere ture til Båstad og andre spændende 

begivenheder, herunder ”en dages camps i Humlebæk”. Der vil endvidere i samarbejde med 

Spar Nord komme et særligt tilbud om gratis træning udvalgte formiddage til nye 

medlemmer, som har mulighed for det. 

 

                          følg med – www.facebook.com\oresundtennis 
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HYG IND m.v. – SELVFØLGELIG OGSÅ I 2014 

Skrevet af Sven-Erik Madsen, Hus og bane ansvarlig 

I den kommende sæson, ligesom de sidste mange år, vil der være adskillige tilbud til motionist-

spillerne. Om træningsmuligheder kan læses andetsteds, men her skal vi af hensyn til nye 

medlemmer fremhæve Onsdags HygInd, hvor alle bare nogenlunde øvede er velkomne fra kl. 

18. Se mere om spil/spisning på  www.humletennis.dk under Aktiviteter, Sommeraktiviteter, 

HygInd. 

 

I løbet af sommeren arrangerer vi også – med vejrgudernes velvilje  – nogle grillaftener i 

forbindelse med HygInd. 

 

I Bededagene afvikles så den populære 3-dages udflugt til Sverige, hvor vi nu, efter flere ture til 

Ystad og Falkenberg de seneste mange år, skal prøve en helt ny destination, nemlig Åhus lidt SØ 

for Kristianstad. Her skal vi spille med/mod den lokale tennisklub og hygge os ved en grillaften. 

Ud over tennis bydes  der på såvel natur som kultur. Klubben og hotellet ligger direkte ved den 

vidunderlige strand i Åhus, og på en udflugt til Kristianstad skal vi i anledning af stadens 400 års 

jubilæum erfare en hel del om Chr.IV’s  tanker omkring anlæggelsen af byen. 

I år er turen igen fuldtegnet, men vi forsøger altid at skaffe yderligere pladser om ønskeligt. 

Eventuelt nysgerrige kan henvende sig til Sven-Erik på 30111011/ svenerikmadsen@mail.dk 

Senere på sæsonen kører vi forhåbentligvis den årlige cykeltur ud i naturen, og sikkert med et 

kulturelt mål. Vil man med og/eller har et godt forslag, kan man kontakte Annie Høg på 

49192202 eller Vibeke Overbeck på 49193070. 

 

 

 

                                                              

              Sidste års cykeltur 

 

http://www.humletennis.dk/
mailto:svenerikmadsen@mail.dk


 

BANE OG ANLÆG 

Skrevet af Lars Dahl Gulmann, formand og Sven-Erik Madsen, Hus og Bane ansvarlig 

I bestyrelsen arbejder vi løbende på at optimere vores anlæg. Sidste år fik vi som bekendt to nye 

minitennisbaner og et vandingsanlæg – begge dele har vist sig at være en betydelig forbedring. 

 

                             
 

I år blev det på generalforsamlingen nævnt, at vi arbejder på en mulighed for at kunne 

overdække terrassen, når vejrliget driller. Og på forespørgsel er det tilkendegivet, at vi også vil 

undersøge mulighederne for at bringe vores badefaciliteter op til mere moderne standard. Vi 

arbejder videre med begge dele,  men i skrivende stund er der ingen afklaring. Vi håber meget, 

at der viser sig løsninger og muligheder i løbet af sommeren. 

Tennisklubben har modtaget en spændende henvendelse fra vores nabo, Fritidsklubben, som vi 

allerede i dag har et godt samarbejde med, herunder med lån af hinandens lokaler. Vi indleder 

nu drøftelser med dem, om muligheden for at udvide samarbejdet, så deres lokaler – der ofte 

står tomme – altid kan bruges af os, og vice versa. Vi overvejer også andre muligheder for 

samarbejde – bl.a. om det sociale liv for børnene uden for trænings-tiderne med fx adgang til 

køb af måltider.  

Der er en del praktiske forhold, der skal aftales, men målsætningen er, at lave en forsøgsordning 

med en efterfølgende evaluering af, hvorvidt der er opnået tilstrækkelig gevinst for begge 

parter. 

 

 

 

 

Løbende info 

www.facebook.com\oresundtennis 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=547362868645588&set=a.179173065464572.40522.164337573614788&type=1&relevant_count=1


 

ØRESUND TENNIS – SAMARBEJDET MED FREDENSBORG UDVIDES 

Skrevet af Lars Gulmann, formand og Birgitte Jensen, juniorchef 

                                                                              

Som man kan se mange steder i dette nyhedsbrev er samarbejdet med Fredensborg Tennisklub 

intensiveret. Vi stiller fælles hold i Øresund Tennis og al træning administreres i fællesskab.  

Det giver store fordele økonomisk og administrativt og vi kan give bedre tilbud til alle medlemmer. I 

praksis vil man dog ikke i det daglige opleve en revolution, idet juniorer stadig træner i egen klub. Og 

vores principper for træningen er den samme som hidtil – tennis er for alle og det skal være sjovt hver 

gang man er til træning. Det er vi heldigvis enige med Fredensborg om. 

En af de konkrete og åbenlyse fordele er, at alle medlemmer kan år booke baner hos hinanden (og i 

Nivå), og træningen for seniorer/motionister giver også mulighed for at man kan tilmelde sig hold i 

Fredensborg. 

I forhold til information og tilmelding har vi af praktiske årsager lavet en selvstændig bjælke i halbooking, 

hvor tilmelding til træning (både junior og senior) sker. Man bruger sit normale log in. Endelig vil 

juniorsiden på humletennis.dk fremover redirecte til øresundtennis.dk, hvor vi har samlet al information. 

Tilsvarende har vi besluttet at bruge facebook som en fælles side. 

Administrationen af Øresund Tennis ledes af en styregruppe bestående af formand og juniorchef i begge 

klubber. I skrivende stund er Nivå ikke med i Øresund Tennis, men vi har en løbende og god dialog og 

deres børn er altid velkommen til vores arrangementer og man kan som nævnt booke baner hos 

hinanden således at medlemmer af HTK har adgang til alle 22 baner i kommunen. 

 

 

                                   
                                        FTK formand Jørgen Holm under sidste års Marathondøgn 

http://www.google.dk/imgres?q=tennisbane&start=113&um=1&hl=da&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=a61yP-IDghl4iM:&imgrefurl=http://jambo.dk/aktiviteter/&docid=6FdwTFW-PgfyoM&imgurl=http://cms.jambo.dk/wp-content/uploads/2011/08/Jambo-Tennis-court.jpg&w=1000&h=623&ei=8SNbUebbA6SK4ATLp4Eg&zoom=1&iact=hc&vpx=166&vpy=70&dur=997&hovh=177&hovw=285&tx=160&ty=101&page=6&tbnh=140&tbnw=213&ndsp=25&ved=1t:429,r:21,s:100,i:67
http://www.google.dk/imgres?q=tennisbane&start=113&um=1&hl=da&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=a61yP-IDghl4iM:&imgrefurl=http://jambo.dk/aktiviteter/&docid=6FdwTFW-PgfyoM&imgurl=http://cms.jambo.dk/wp-content/uploads/2011/08/Jambo-Tennis-court.jpg&w=1000&h=623&ei=8SNbUebbA6SK4ATLp4Eg&zoom=1&iact=hc&vpx=166&vpy=70&dur=997&hovh=177&hovw=285&tx=160&ty=101&page=6&tbnh=140&tbnw=213&ndsp=25&ved=1t:429,r:21,s:100,i:67
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NYT FRA JUNIORFRONTEN – SIDEN SIDST 

Skrevet af juniorchef Birgitte Jensen 

I vinter sæsonen har der været fællestræning på stor bane med Fredensborg i Hørsholm, 
Hillerød og Helsingør. Minitennistræning i Baunebjerghallen har igen i år været en stor succes, 
med mange spillere til alle træningstimer. Alle spillere har udviklet sig meget, og er klar til 
sommersæsonen. 
 
Under navnet ”Øresund” har Humlebæk Tennisklub og Fredensborg Tennisklub i fællesskab haft 
flere minitennishold tilmeldt, og med flotte resultater: Blandt andet en flot 2. plads til u10 
holdet i let øvet rækken og en 3. plads til u10 holdet i Øvet rækken. Spillerne på tværs af 
klubberne har fundet godt sammen, og udover at kæmpe under kampene, har de hygget sig 
mellem kampene. Det har været positivt at se også denne udvikling. 
 
Til sommersæsonen er der igen tilmeldt fælles hold under navnet ”Øresund Tennis”. Nogle hold 
er rene klubhold, andre har spillere fra begge klubber. Den fælles tilmelding har betydet, at flere 
spillere kan spille holdkampe, og at de kan spille på hold og mod hold, på samme niveau. Der er 
tilmeldt hold i u10, u12 og u14 rækkerne, så der bliver masser af aktiviteter på banerne. 
 
Derudover opfordrer vi alle, der har lyst, til at spille turneringer. Der vil blive holdt individuelle 
stævner i Humlebæk i den første og sidste uge af skolernes sommerferie. Vil du vide mere om 
disse stævner, eller hvordan du tilmelder dig, kan du kontakte Kim Horneman. 
                   

 
                                  

                                      Helmer Seidahls vandrepokaler 2013 

Årets træner  - Augusta Møllemand                                                           Årets junior  – Jakob Gulmann 

                 

 



     
                     

SENIORHOLDENE NÆRMER SIG DIVISIONSTENNIS 

 

                         
Førsteholdet 2013 : Mikael Lytzen, Christian og Simon Theisen, Henrik KC, Joachim Fabricius 

Malene Frei, Christine Gulmann og Sophie Engelsbak sikrede oprykning fra serie 1 til 

sjællandsserien. 

 

I år spiller holdene som rene herre og damehold. Vi har fået tilgang af nye spillere, der er 

flyttet til byen – og muligheden for at mindst et af holdene rykker op i 3. division er bestemt 

til stede. Held og lykke til jer og en opfordring til alle medlemmer til at komme ned på 

anlægget og se den gode tennis.  

                                     
 

                                følg med – www.facebook.com\oresundtennis 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551155368266338&set=a.551155304933011.1073741835.164337573614788&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551192991595909&set=a.551192891595919.1073741836.164337573614788&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551193048262570&set=a.551192891595919.1073741836.164337573614788&type=1


               

TAK TIL VORES SPONSORER – og en opfordring om at støtte dem, der støtter os  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Se alle vores sponsorer på www.humletennis.dk  
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 www.facebook.com\oresundtennis 
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