
         

 

 

  HUMLEBÆK TENNISKLUBS NYHEDSBREV APRIL 2012 

            Formandens klumme    

 

Nu er vinteren ved at være overstået, og vi ser derfor frem mod standerhejsningen, som 

afholdes søndag den 15. april. 

 

Tennis er jo primært en sommersport i Danmark. Det gælder naturligvis også for os i 

Humlebæk. Vi har nemlig som de fleste andre klubber i landet ikke mulighed for at spille 

tennis om vinteren. Men nu er der tegn på tennis i Humlebæk og hele Fredensborg 

kommune kan blive en helårssport. 

 

Kommunalbestyrelsen principgodkendte i foråret et projekt udarbejdet af Humlebæk, 

Fredensborg og Nivå-Kokkedal Tennisklubber, som indebærer at klubberne i fællesskab 

opfører en hal i Humlebæk Syd med 4 baner i år 2013. Tennisklubberne er nu i gang med 

i fællesskab at indhente tilbud og foretage det videre fornødne, så det endelige projekt 

kan besluttes til efteråret.  

 

Dette vil præge klubbens aktiviteter i løbet af året, hvor vi søger at skaffe ekstra 

økonomi på en række forskellige måder. Og derfor er det god ide allerede nu at sætte 

kryds i kalenderen ud for årets absolut største begivenhed; nemlig vores nye 

marathondøgn, som afholdes 22-23. juni. Jeg vil opfordre ALLE medlemmer til at støtte 

op om dette både økonomisk og ved at deltage på årets mest aktive og festlige dag i 

klubben. Læs mere på næste side. 

 

Der er naturligvis en række andre aktiviteter i løbet af året, som I kan læse mere om i 

dette nyhedsbrev og i øvrigt løbende på hjemmesiden/facebook. Vi starter som nævnt 

med standerhejsning og forårsklargøring søndag den 15. april 2012. 

 

Vel mødt til en spændende sæson ! 

 

Lars Dahl Gulmann  

Formand HTK 

Email : familiengulmann@hotmail.com 



 

MARATHONDØGN 22. OG 23. JUNI - VI SPILLER FOR EN HAL 

 
I år arrangeres det første Tennis Marathon i Humlebæk Tennisklubs historie.   
 
Arrangementet starter fredag d. 22. juni kl. 12 og slutter lørdag d. 23. juni kl. 12. Det hele går ud på, at 
spille så meget tennis som muligt på 24 timer – vi tjener penge for hver eneste parti der spilles. 
 
Alle spillere deles op i 2 hold, der udfordrer hinanden i så mange tenniskampe som overhovedet muligt, 
så længe det er lyst. De fleste har jo nok ikke mulighed for at være med allerede fra kl. 12 – man er 
naturligvis velkommen til at støde til i løbet af fredagen og blive så længe man har lyst. En række juniorer 
og forældre overnatter, og der er selvfølge trænere og ledere til stede hele døgnet. Vi regner med i alt ca 
150 deltagere i løbet af døgnet. 
 
Formålet med arrangementet er at samle penge til vores tennishal ved at sælge sponsorater til private og 
erhverv, der støtter med et givent beløb pr. spillet parti over døgnet, minimum hhv. 10 øre og 1 krone. 
Der er dog sat et maks. på 1.600 spillede partier. 
 
Det er klubbens medlemmer, der skal sælge sponsoraterne, og blandt ”sælgerne” trækkes lod om mange 
rigtig gode præmier. Jo flere solgte kontrakter, jo større chance for at vinde.  

Førstepræmien er en tennisrejse for to til Wimbledon næste år sponsoreret af SPAR NORD 
Der er mange andre spændende præmier : bl.a. 4 billetter til Dame finalen i Sony Ericsson Open i Båstad i 
juli 2012, et ophold for to med overnatning på hotel Skansen, klubtøj fra Humlebæk Sport, 
biografbilletter samt meget mere.  
 
Selve dagen (døgnet) bliver en fest! Foruden det vigtigste – at få spillet tennis nonstop -  er der planlagt 
en masse aktiviteter og sjove indslag. Vi regner med at se alle medlemmer, der har mulighed for at 
deltage, til arrangementet. Det bliver årets begivenhed i Humlebæk Tennisklub.  

 

                            

 

Der vil selvfølgelig være meget mere information om marathondøgnet på både humletennis.dk 

og facebook  

 

http://www.google.dk/imgres?q=tennishal&hl=da&biw=1280&bih=631&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Sof2F8beEj5pcM:&imgrefurl=http://www.nederendelektrotechniek.nl/elektrotechnische-projecten/sportaccomodaties/installatie-tennishal-nieuwkoop/&docid=jTVaYnZwvKocjM&imgurl=http://www.nederendelektrotechniek.nl/images/projecten/sport_tennishal/sport_tennishal_08.jpg&w=290&h=184&ei=CaZoT6zwAYn04QSc44yYCQ&zoom=1


 

 

TILMELDING TIL JUNIORTRÆNING 2012 

Nu er tilmeldingen til årets træning åben i halbooking. Træningen organiseres i fællesskab med 

Snekkersten og Espergærde, hvilket giver en række spændende muligheder. Al træning koordineres og 

man kan principielt tilmelde sig hold i alle klubber – alle vil jo selvfølgelig have mulighed for at træne i 

Humlebæk, men elitespillere og andre som måtte ønske det, kan kombinere med træning i de andre 

klubber. Tilmelding sker via humletennis.dk og halbooking.  

Vi har hold for alle lige fra puslinge til elitespillere. Træningen varetages af sportschef Joachim Föller, 

Johan Nilsson og vores nye træner Alexander Kønigsfeldt. Helmer Seidahl tager et enkelt puslingehold 

(med henteordning i ”villaen), og Adam Gulmann og vores andre populære ungdomstrænere er her 

selvfølgelig også. Det er vores mål, at det vil være endnu mere kvalitet og begejstring i hver eneste 

træningstime 

De forskellige hold, priser og muligheder er beskrevet på både den egentlige hjemmeside og i 

halbooking. Har du spørgsmål til hvilke hold, som passer eller andet, du vil vide mere om, er du 

velkommen til at kontakte sportschef Joachim Föller på 26 39 25 17 eller joachim_foeller@hotmail.com. 

Og husk – nyheder lægges hele tiden ud på facebook. Skriv dig op, så er du sikker på at være opdateret 

og deltage i de konkurrencer, vi planlægger i løbet af året, hvor man bl.a. kan vinde gratis privattimer 

med en af trænere. 

 

        

 

mailto:joachim_foeller@hotmail.com


 

 

HYG IND – SELVFØLGELIG OGSÅ I 2012  

 

I den kommende sæson, som tidligere, vil der være adskillige tilbud til motionistspillerne. Om trænings-
muligheder kan læses andetsteds, men her skal vi af hensyn til nye medlemmer nævne Onsdags HygInd, 
hvor alle bare nogenlunde øvede er velkomne fra kl. 18. Læs mere om spil og spisning på  
www.humletennis.dk under Aktiviteter, Sommeraktiviteter, HygInd. 
 
I løbet af sommeren arrangeres – i samarbejde med vejrguderne – flere grill-aftener i forbindelse med 
HygInd. 
 

I Pinsen afvikles den traditionsrige 3-dages udflugt til Sverige, hvor vi i år gentager succesen fra 2011 

med ophold på strandhotellet i Falkenberg, og afslappet tennisspil på Falkenberg Tennisklubs 6 fine 

baner lige ved siden af hotellet. 

I år er turen i princippet allerede fuldtegnet, men vi forsøger altid at finde yderligere pladser om 

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

Senere på sæsonen kører vi den årlige cykeltur ud i naturen og sikkert med et kulturelt mål også i år. 

Hold øje med arrangementerne på hjemmesiden.                     

 

NYE SAMARBEJDSPARTNERE 

Vi har sammen med Nivå-Kokkedal og Fredensborg indgået et spændende samarbejde med Spar 

Nord, som bl.a. vil sponsorere nye spilledragter til 1. holdet. Vi planlægger også nogle 

medlemsaftener, hvor der vil være sportsligt indspil m.v.  

Spar Nord tilbyder samtidig at betale medlemskab til både nye og eksisterende medlemmer af 

tennisklubben, som opretter løn- og nemkonto i Spar Nord. For yderligere info : kontakt 

formand Lars Gulmann på email familiengulmann@hotmail.com eller Direktør i Spar Nord, 

Helsingør Piet Petersen på ppt@sparnord.dk eller 49 25 04 71.  

Tennisklubberne i kommunen har ligeledes indgået en aftale med det nye tennisfirma Cross 

Court og Humlebæk Sport, som bl.a. leverer et nyt sæt klubtøj, ketsjere og bolde til yderst 

rimelige priser. Humlebæk Sport vil være tilstede på standerhejsningen med gode tilbud. 

 

Endelig har vi lavet en samarbejdsaftale med Humlebio og derfor kan man i øjeblikket i 

biografen se reklamespots for tennisklubben med gode billeder fra sidste år taget af Stefan Kai 

Nielsen 

MOTIONISTTRÆNING 

Der vil igen i år være gode træningstilbud torsdag aften med Cheftræner Johan Nilsson. 

Tilmelding sker via humletennis.dk og halbooking. 

http://www.humletennis.dk/
mailto:svenerikmadsen@mail.dk
mailto:familiengulmann@hotmail.com
mailto:ppt@sparnord.dk


 

NYT FRA JUNIORFRONTEN 

 

Først og fremmest vil vi byde velkommen til vores nye juniorudvalgsformand, Birgitte Jensen. 

Birgitte er mor til et af vores helt store talenter Line Jensen, og både bestyrelse og trænere 

glæder sig til samarbejdet med Birgitte. Der er allerede planlagt en række begivenheder i løbet 

af sommeren. 

Indendørs sæsonen er i øvrigt gået rigtig godt. De største har trænet sammen med spillere fra 

Espergærde og Snekkersten i hallen i Espergærde, hvor Joachim og Johan har været på banen 

hver dag. Flere spillere begynder nu at deltage i turneringer. Vi havde f.eks. to spillere med i 

Espergærdes U 12 drengerække i weekenden 24- 25. marts, som begge klarede sig flot. 

De mindste har som hidtil spillet minitennis i Baunebjerg. Indendørssæsonen blev i år afsluttet med 

et minitennisstævne for de yngste juniorer. Der var stor opbakning og mange deltagere fra Snekkersten, 

Espergærde og Humlebæk, hvoraf mange spillede deres første kampe. Flere billeder fra stævnet kan ses 

på facebook.  

   

Fra venstre : turneringsleder Birgitte Jensen, i midten Jens og Malou, til højre Joachim Føller og Jakob 

Junior siden har udvidet samarbejdet med Espergærde til også at omfatte Snekkersten 

Tennisklub. Et samarbejde vi glæder os til og forventer os meget af denne sæson. 

Samarbejdet betyder, at vores juniorer har en endnu bredere gruppe af spillere at træne 

sammen med og mod. Træningspas kan for turneringsspillere sættes sammen på tværs af 

klubberne efter niveau.  

Der er tilmeldt junior hold i alle rækker fra U/10 og op. De tre klubber stiller med til sammen 16 
hold i rækkerne, og der bliver rig aktivitet på de tre klubbers anlæg i løbet af sommeren.  
 
Der er utrolig høj kvalitet i det samlede trænerteam, og der planlægges et væld af aktiviteter på 

tværs af klubberne i løbet af sommeren. Sæt allerede nu kryds i kalenderen 5. juni, hvor der er 

”toru-de-cykel” med besøg  og tennisspil i alle tre klubber. 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=322344704480740&set=a.322343651147512.68065.164337573614788&type=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=322347857813758&set=a.322343651147512.68065.164337573614788&type=1


 

NYT FØRSTEHOLD  

Fra slutningen af 90’erne og frem til midten af 00’erne var Humlebæk Tennis Klub reelt nærmeste 

udfordrer til Hørsholm/Rungsted til  tennistronen i Nordsjælland. Med et 1.hold i toppen af 3.division og 

et 2.hold i sjællandsserien samt yderligere to seniorhold placeret i lavere serier var der heftig 

holdkampsaktivitet i weekenderne på klubbens anlæg på Gl. Strandvej. 

  

I perioden omkring 2004-2005 blev en række af de bærende kræfter på 1-2.holdet imidlertid ramt af et 

massivt babyboom, der gjorde det umuligt at opretholde den høje trænings- og holdkampsintensitet, der 

indtil da havde muliggjort HTK’s store fremrykning i seniorrækkerne. Et efterfølgende kollektivt frafald 

medførte, at HTK blot få år senere slet ikke havde tilmeldt et seniorhold til SLTUs holdturnering. 

  

I sommeren 2011 påbegyndte HTK så en ny seniorholdsæra ved deltagelse i SLTUs serie 6. Holdet bestod 

delvist af en række af de tidligere 1.-2.holdsspillere, som havde fået tiden og lysten tilbage, samt en 

række nye yngre kræfter. HTK vandt samtlige holdkampe i overbevisende stil og har dermed sikret sig en 

plads i dette års serie 5. Da endnu flere af de tidligere holdspillere i år har tilkendegivet deres lyst 

til igen at repræsentere HTK må det dog forventes, at HTKs styrke vil være betydeligt større end til 

deltagelse i serie 5. Derfor har klubben ansøgt om dispensation til at blive placeret i en højere 

række, og samtidig har HTK tilmeldt endnu et seniorhold til holdturneringen. Hold øje med opslag i 

klubben om tidspunkter for sommerens holdkampe og kontakt sportschef Joachim Föller, hvis du har lyst 

til at deltage på klubbens seniorhold. 

                                      

  3. divisionsholdet anno 2004 

NYE BANEMÆND 

I disse ”haltider” kigger vi hele tiden på organisationen og optimere både økonomi og drift. 

Efter mange års samarbejde med Jesper Lind, har bestyrelsen vurderet at det vil være en fordel 

med et ”hold” af yngre banemænd, som hver får ansvar for en eller to baner hver.  Tag godt i 

mod Simone, Kristiane, Rasmus, Anders, Adam, Kasper og Markus. De vil være energiske og også 

– med bestyrelsens fulde opbakning - give gode råd om banepleje til mere rutinerede 

medlemmer. Rent praktisk er Sven-Erik Madsen fra bestyrelsen kontaktperson, hvis der er 

medlemmer, som måtte have spørgsmål til banerne eller anlægget i øvrigt. 



 

 

OVERSIGT OVER DE VIGTISTE DATOER I FORÅRET 2012 

(følg med på facebook – mere omfattende aktivitetskalender kommer snart) 

 

 15. april - Standerhejsning 

 18. april - Hyg Ind starter 

 30. april - Juniortræning begynder 

 (primo maj) - Motionist træning begynder 

 17-20. Maj - Sletten Cup (juniorturnering for de alleryngste) 

 26-28 maj - Hyg ind til Falkenberg 

 5. Juni - Tour-de cykel for juniorerne med besøg i Snekkersten og Espergærde 

 22.-23. Juni –Marathondøgn 

 28. juni Sidste træningsdag før sommerferien 

 

SOMMERCAMPS 2012 FOR JUNIORERNE 

Traditionen tro arrangerer vi vores succesfulde sommercamps i sommerferien. Vores 

samarbejde med tennisklubberne i  Espergærde og Snekkersten betyder, at du kan tilmelde dig 

camps i hele sommerferien. 

 Der afholdes følgende camps i løbet af sommerferien 2012: 

 Uge 27: Espergærde 02. - 05. juli  
 Uge 28: Humlebæk 08. - 11. juli  
 Uge 28. Espergærde 12. - 15. juli   
 Uge 32. Humlebæk 07. - 10. august  
 Uge 32: Snekkersten 08. - 11 august  

I år vil en camp dag vare 5 timer, mod 4 timer sidste år, så der bliver god mulighed for både at 

træne tennis og andre aktiviteter. Pris pr. camp: 800 kr. 

Man kan allerede nu tilmelde sig ved at skrive eller ringe til Joachim Föller: 
joachim_foeller@hotmail.com eller tlf.: 2639 2517. 

 

 

mailto:joachim_foeller@hotmail.com


 

 

TAK TIL VORES SPONSORER – støt dem, de støtter os 

 

 

 

 

 

     

 

               

 

                        

CROSS COURT TENNIS 

http://www.google.dk/imgres?q=spar+nord&um=1&hl=da&sa=N&biw=1181&bih=606&tbm=isch&tbnid=HnQk5qqX0yhCLM:&imgrefurl=http://abk69.webnode.com/&docid=WNhg4OJeM0_oKM&imgurl=http://files.abk69.webnode.com/200000017-896038a5a3/spar-nord-positiv.jpg&w=2285&h=624&ei=c9NsT-bUIc754QSHmty_Ag&zoom=1
http://humlebaek-sport.vpweb.dk/
http://www.hotelskansen.se/
http://www.hotelskansen.se/
http://www.hotelskansen.se/
http://www.hotelskansen.se/
http://www.sonyericssonwtatour.com/
http://www.sonyericssonwtatour.com/
http://www.frellsen.dk/

