
     

 
     HUMLEBÆK TENNISKLUB 
     NYHEDSBREV APRIL 2013 

 

Forsidebilleder fra sidste års fantastiske marathondøgn – der ligger 91 af Stefans lige så 

fantastiske billeder på www.humletennis.dk/facebook 

        

                   Baner søppes       Sol og mad kommer frem… 

        

                                                  Kenneth Carlsen spiller mod vores juniorer 

                        Sæsonen 2013 starter med standerhejsning lørdag den 20. april kl. 10  

       – og byder på både marathondøgn og en masse andre spændende tennisaktiviteter !! 



 

                               

FORMANDENS KLUMME                                                                                                    

Sidste år var på mange måder en unik sæson for HTK. Vi har fået mere end 100 nye 

medlemmer, 1. holdet rykkede op, Kenneth Carlsen kom på besøg og samlede ind til 

tennishallen for blot at nævne nogle få højdepunkter. 

 

Det har til gengæld været en lang og kold vinter. Sådan helt personlig har jeg haft ondt i 

ryggen og ikke spillet tennis. Mulighederne havde jo alligevel været begrænset uden hal, men 

jeg glæder mig over at jeg nu er klar.  

 

Sammen med bestyrelsen ser jeg nu frem til at åbne sæsonen sammen med rigtig mange 

medlemmer og trænere ved standerhejsningen lørdag den 20. april, hvor Frellsen leverer  

lidt godt, Humlebæk Sport kommer med gode tilbud og vi naturligvis holder den traditionelle 

åbningsturnering – så er sæsonen rigtig i gang ! Vi starter kl. 10 med forårsklargøring og 

hejser flaget kl. 12. Vel mødt til alle ! 

 

Som de fleste formentlig ved er vores private tennishalsprojekt blevet til et kommunalt 

projekt. Desværre er de oprindelige 4 baner nu reduceret to eller tre baner, selvom der 

afsættes samme beløb som vi havde til 4 baner i ”Espergærde kvalitet”  

 

Det kunne man jo godt ærgre sig noget over – i bestyrelsen vælger vi nu i stedet sammen 

med Nivå og Fredensborg og arbejde hårdt for at det bliver mindst tre og helst 4 baner. Og vi 

har i hvert fald stadig et fælles formål med marathondøgnet, nemlig at samle penge ind til 

flere baner og en i øvrigt fantastisk hal.  

 

Marathondøgnet bliver således igen årets begivenhed – nu i samarbejde med Nivå og 

Fredensborg. Spar Nord udlodder igen i år en tur til Wimbledon ! Sæt kryds i kalenderen 28. – 

29. juni ! Og der er meget andet at se frem til - læs mere om årets gang i dette nyhedsbrev, 

på humletennis.dk og facebook.  

 

 

Lars Dahl Gulmann, formand HTK  

 

 



    

MARATHONDØGN - VI SPILLER FOR DEN TREDJE OG FJERDE BANE  

Skrevet af Thomas Mark, sponsoransvarlig 

Sæt med det samme et kryds i kalenderen den 28. og 29. juni. Her gennemfører vi nemlig for anden 
gang i Humlebæk Tennisklubs historie et Tennis Marathon. I år sammen med tennisklubberne i Nivå 
og Fredensborg. Vi starter på banerne fredag d. 28. juni kl. 12 og slutter lørdag d. 29. juni kl. 12. Det 
handler om at spille så meget tennis som muligt på 24 timer. Hvert spillet parti udløser 
sponsorkroner, der går til etableringen af ekstra baner i vores kommende tennishal. Igen i år kan 
man vinde iPhones og Wimbledonrejser og andre store præmier.   
 
Udviklingen af en tennishal for Kommunens tre tennisklubber er kommet langt. Men vi er endnu ikke 

helt i mål. Vi skal derfor i år samle penge ind til de sidste baner i hallen, så vi kan komme tættere på at 

opfylde klubbernes behov for indendørs faciliteter i Fredensborg Kommune. Derfor håber vi, at I alle 

som sidste år vil være med til at skabe et underholdende Marathondøgn med fest og hygge, sjove 

aktiviteter – og først og fremmest tennis i lange baner for alle.  

 

Konceptet er enkelt. Alle spillere deles op i 2 hold, der udfordrer hinanden i så mange tenniskampe 

som overhovedet muligt, så længe det er muligt. De fleste har jo nok ikke mulighed for at være med 

allerede fra kl. 12 – men er naturligvis velkommen til at støde til i løbet af fredagen og blive så længe 

man har lyst, ligesom marathondøgnet starter op med morgengry dagen efter for endelig at lukke af 

kl. 12.00 lørdag. En række juniorer og forældre overnatter, og der er selvfølge trænere og ledere til 

stede hele døgnet. I år satser vi på, at 400 mennesker fra de tre klubber deltager i løbet af døgnet. 

 

Formålet med arrangementet er at samle penge til bane 3 og 4 i vores nye tennishal. 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 1.800 spillede partier, hvilket ved et privat 

sponsorat på ti øre vil udløse en betaling på 180 kroner. Sponsorer af fx af præmier eller rene 

donationer fra fx virksomheder er naturligvis også særdeles velkomne og med til at skabe en 

spændende og festlig dag.  

 

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 næste år sponsoreret af SPAR NORD og blandt de rigtig mange andre præmier 

er også to nye iPhone5. Der er mange andre gode præmier, bl.a. et ophold for to med overnatning 

på hotel Skansen, klubtøj fra Humlebæk Sport, biografbilletter samt meget mere.  

 

Det 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, der igen gerne skulle blive årets begivenhed i Humlebæk Tennisklub.  

 

     

 



 

NYT TRÆNERTEAM 

Skrevet af Birgitte Jensen, Juniorchef 

Johan Edelberg, de fleste kender ham som Johan Nilsson, er tilbage på banerne som sportschef i 

Humlebæk Tennisklub. Vi ser meget frem til at udvikle klubben i samarbejde med Johan, som vil være 

på banerne alle dage. 

 

Johan vil stå for træningen af junior og seniorspillerne.  Johan assisteres i foråret af endnu en 

svensker - Biljan som vil være på banerne 2-3 dage om ugen. Biljan spiller i den svenske eliteserie og 

det nye trænerteam vil helt sikkert bringe en masse gejst og motivation til vores juniorspillere. 

 

Helmer tager sig igen i år af puslingene. Den store gruppe af assistenttrænere vil naturligvis også være 

på banerne.   

 

Samarbejdet i SHE-Tennis er ophørt og man kan andetsteds i bladet læse om det nye samarbejde i 

Øresund Tennis. Da den nye tennishal i Humlebæk ikke står klar før 2014, har Espergærde i 

fortsættelse af det gode samarbejde i SHE-Tennis meddelt, at vores juniorer kan træne med i 

Espergærdehallen også i den kommende vinter sammen med Joachim Föller og spillerne fra 

Espergærde, så vinteren er sikret ! Herfra lyder en stor tak fra bestyrelsen til Espergærde. 

 

 

       

 

MOTIONISTTRÆNING m.v. i 2013 

Skrevet af Johan Edelberg, sportschef 

Der vil igen i år være gode træningstilbud torsdag aften med sportschef Johan Edelberg. 

Tilmelding sker via humletennis.dk og halbooking. 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. 

Jeg glæder mig til mange gode timer på banerne sammen med jer – og man er altid 

velkommen til at kontakte mig på johan@cjntennis.se eller +46 705227962. 

/Johan 

 

 

mailto:johan@cjntennis.se
http://www.google.dk/imgres?q=TENNISBOLD&start=144&um=1&hl=da&sa=N&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=fYfbCcypgU_qaM:&imgrefurl=http://www.haarbytennis.dk/main/Nyheder.asp?newsID=396&docid=eGF5algo5VC9cM&imgurl=http://www.haarbytennis.dk/images/SjovTennisbold.jpg&w=90&h=86&ei=gCJbUdOoJ6j24QS4wYH4CQ&zoom=1&iact=rc&dur=2&page=6&tbnh=75&tbnw=79&ndsp=31&ved=1t:429,r:68,s:100,i:208&tx=44&ty=40
http://www.google.dk/imgres?q=TENNISBOLD&start=144&um=1&hl=da&sa=N&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=fYfbCcypgU_qaM:&imgrefurl=http://www.haarbytennis.dk/main/Nyheder.asp?newsID=396&docid=eGF5algo5VC9cM&imgurl=http://www.haarbytennis.dk/images/SjovTennisbold.jpg&w=90&h=86&ei=gCJbUdOoJ6j24QS4wYH4CQ&zoom=1&iact=rc&dur=2&page=6&tbnh=75&tbnw=79&ndsp=31&ved=1t:429,r:68,s:100,i:208&tx=44&ty=40
http://www.google.dk/imgres?q=TENNISBOLD&start=144&um=1&hl=da&sa=N&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=fYfbCcypgU_qaM:&imgrefurl=http://www.haarbytennis.dk/main/Nyheder.asp?newsID=396&docid=eGF5algo5VC9cM&imgurl=http://www.haarbytennis.dk/images/SjovTennisbold.jpg&w=90&h=86&ei=gCJbUdOoJ6j24QS4wYH4CQ&zoom=1&iact=rc&dur=2&page=6&tbnh=75&tbnw=79&ndsp=31&ved=1t:429,r:68,s:100,i:208&tx=44&ty=40
http://www.google.dk/imgres?q=TENNISBOLD&start=144&um=1&hl=da&sa=N&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=fYfbCcypgU_qaM:&imgrefurl=http://www.haarbytennis.dk/main/Nyheder.asp?newsID=396&docid=eGF5algo5VC9cM&imgurl=http://www.haarbytennis.dk/images/SjovTennisbold.jpg&w=90&h=86&ei=gCJbUdOoJ6j24QS4wYH4CQ&zoom=1&iact=rc&dur=2&page=6&tbnh=75&tbnw=79&ndsp=31&ved=1t:429,r:68,s:100,i:208&tx=44&ty=40
http://www.google.dk/imgres?q=TENNISBOLD&start=144&um=1&hl=da&sa=N&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=fYfbCcypgU_qaM:&imgrefurl=http://www.haarbytennis.dk/main/Nyheder.asp?newsID=396&docid=eGF5algo5VC9cM&imgurl=http://www.haarbytennis.dk/images/SjovTennisbold.jpg&w=90&h=86&ei=gCJbUdOoJ6j24QS4wYH4CQ&zoom=1&iact=rc&dur=2&page=6&tbnh=75&tbnw=79&ndsp=31&ved=1t:429,r:68,s:100,i:208&tx=44&ty=40
http://www.google.dk/imgres?q=TENNISBOLD&start=144&um=1&hl=da&sa=N&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=fYfbCcypgU_qaM:&imgrefurl=http://www.haarbytennis.dk/main/Nyheder.asp?newsID=396&docid=eGF5algo5VC9cM&imgurl=http://www.haarbytennis.dk/images/SjovTennisbold.jpg&w=90&h=86&ei=gCJbUdOoJ6j24QS4wYH4CQ&zoom=1&iact=rc&dur=2&page=6&tbnh=75&tbnw=79&ndsp=31&ved=1t:429,r:68,s:100,i:208&tx=44&ty=40
http://www.google.dk/imgres?q=TENNISBOLD&start=144&um=1&hl=da&sa=N&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=fYfbCcypgU_qaM:&imgrefurl=http://www.haarbytennis.dk/main/Nyheder.asp?newsID=396&docid=eGF5algo5VC9cM&imgurl=http://www.haarbytennis.dk/images/SjovTennisbold.jpg&w=90&h=86&ei=gCJbUdOoJ6j24QS4wYH4CQ&zoom=1&iact=rc&dur=2&page=6&tbnh=75&tbnw=79&ndsp=31&ved=1t:429,r:68,s:100,i:208&tx=44&ty=40


 

TILMELDING TIL JUNIORTRÆNING 2013 

Skrevet af Birgitte Jensen, Juniorchef 

Nu er tilmelding til årets sommer træning åben i halbooking via www.humletennis.dk. Log dig på med 

dit medlemsnummer og adgangskode. 

 

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

Edelberg. Igen i år tager Helmer sig af de mange puslinge spillere, og den populære henteordning fra 

”Villaen” fortsættes. Det er vores mål, at det høje niveau i kvalitet og begejstring fortsættes i hver 

eneste træningstime. Og vi har et nyt koncept for fredagstennis, som du kan læse mere om senere. 

 

Oplæg til træning og holdinddeling kan du læse mere om på hjemmesiden, ligesom du finder priser 

for træningsholdene her. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Johan på 

johan@cjntennis.se eller +46 705227962 

 

                         
 

FREDAGSTENNIS – NY MØDEPLADS FOR ALLE JUNIORER OG FORÆLDRE 
Skrevet af Johan Edelberg, sportschef 

Pizzatennis har i mange år været en succes. Men i mine år i klubben har det ærget mig, at det kun er 

de mindste som kommer.  

 

Fremover vil jeg gerne lave fredagen til en mødeplads for alle tennisbørn efter skole om fredagen. 

I år vil fredag derfor være en aktivitetsdag for alle juniorer – og der vil være mulighed for forældre og 

venner for at komme ned og spille med børnene, når det passer. Fredagene vil i udgangspunktet se 

sådan ud, men man er velkommen når som helst det passer ! 

14.30 – 16.00 : åbent hus tennis for alle, de yngste og ældre (og prøvetime for ikke medlemmer).  
16.00 – 17.00 : Puslingetennis (ekstra hold i år !) 

16.00 - 18.00 : Kampspil for alle holdspillere. 

Grillen tændes i løbet af eftermiddag eller senest kl. 18, hvis vejret er til det og der er interesse for det  

Man skal (bortset fra puslingeholdet) ikke tilmelde sig dagen og forældre er velkomne til at komme at 

spille med sammen med børnene. Vi sørger for frugt og saft, lidt pizza og en pølse fra grillen.  

Medbring derfor 20 kr. til forplejning  

http://www.humletennis.dk/
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HYG IND m.v. – SELVFØLGELIG OGSÅ I 2013 

Skrevet af Sven-Erik Madsen, Hus og bane ansvarlig 

I løbet af den kommende sæson, ligesom de sidste mange år, 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 grillaftener i forbindelse med 

HygInd. 

 

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

og 12 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. Hold øje 

med arrangementerne på hjemmesiden.                     

INVESTERINGER I ANLÆGGET 

Skrevet af Sven-Erik Madsen, Hus og Bane ansvarlig 

Medlemmerne vil til sommer 2013 kunne se væsentlige forbedringer af anlægget. Bestyrelsen har 

besluttet, at vi skal bruge en del af de senere års driftsoverskud på at holde baner og anlæg i en 

stand, som er tilfredsstillende i både 2013 og årene fremover. 

Derfor vil vi i år investere i et automatisk vandingsanlæg, så banerne kan få den tilstrækkelige 

mængde vand, som er en forudsætning for, at de kan få den sidste kvalitetsforbedring, så de er helt 

optimale at spille på. Vandingen vil for en stor dels vedkommende foregå om aftenen/natten – men 

det vil stadig være nødvendigt at medlemmer vander inden brug, særlig i tørre perioder.  

Samtidig investerer vi i renovering af vores to minitennisbaner, så de anlægges med kunstgræs og får 

de helt rigtige mål, så man kan spille turneringskampe på dem for de yngste (hvilket frigør nogle af de 

store baner).  

Arbejdet indebærer samtidig, at bane 4 flyttes hen til bane 3. Arbejdet skal foregå i den frostfrie 

periode – og for anlæg af minibaners vedkommende et stykke tid herefter. En del af arbejdet vil 

derfor foregå efter standerhejsning – også arbejdet med at flytte bane 4. Det vil naturligvis blive 

tilrettelagt på en måde, så det er til mindst mulig gene for det øvrige tennisspil. 
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DEN KOMMENDE TENNISHAL – EN DEL AF IDRÆTSCENTER V. HUMLEBÆK SYD 

Skrevet af Lars Gulmann, formand 

Tennisklubberne i kommunen – Fredensborg, Nivå-Kokkedal og Humlebæk tog for to år siden 

kontakt til kommunen mhp at etablere en fælles tennishal beliggende i Humlebæk Syd ved 

den nuværende Langebjergskole. 

Der var tale om et privat projekt, hvor den juridiske konstruktion m.v. bag projektet er 

udarbejdet af kommunernes revsionsselskab, BDO. Utrolig mange ressourcer er siden lagt af 

bestyrelserne i de tre tennisklubber og vores mange utrolig kompetente rådgiver – herunder 

ikke mindst Lars Kristensen fra Humlebæk. Budgetter, lokalplan vedtaget i Plan og 

Klimaudvalg m.v. var fuldstændig på plads i efteråret 2012, hvor kommunen imidlertid 

besluttede, at man hellere så at hallen blev integreret som en del af det kommende 

kommunale idrætscenter. Der var en del tekniske drøftelser, som sagtens kunne være løst, 

men realpolitisk var det kommunens klare ønske. 

                  

På mange måder ville vi gerne være fortsat med vores private projekt – det var klar til i 

brugtagning i efteråret 2013 efter planen. Imidlertid var det realpolitisk vanskeligt at 

gennemføre, hvis kommunen ønskede at projektet skulle være offentligt. Samtidig er der 

klare økonomiske fordele ved at projektet bliver offentligt, og der er også idrætsmæssige 

fordele for særlig børn og unge, som kan kombinere tennis med at gå til andre sportsgrene i 

samme hal, ligesom bad, omklædning og fællesfaciliter m.v. bliver mere attraktive. 

Derfor er vi gået positivt ind i, at en tennishal bliver en del af det kommende idrætscenter. 

Men offentlige bygherrer betaler helt enkelt en væsentlig højere pris end vi ville have gjort 

for at bygge – og derfor er der i det udbudsmateriale, der nu udarbejdes i første omgang 

gjort plads til to eller tre baner. Og derfor arbejde vi intenst for at skaffe midler, som sikrer at 

det bliver mindst tre og helst 4 baner.  Endelig beslutning om det samlede idrætscenters 

omfang, herunder antal tennisbaner, træffes i efteråret 2013 – inden kommunalvalget !  

 

 



 

SAMARBEJDE MED NIVÅ-KOKKEDAL OG FREDENSBORG – ØRESUND TENNIS 

Skrevet af Lars Gulmann, formand og Erik Andersen, næstformand 

Fredensborg, Nivå-Kokkedal og Humlebæk Tennisklubber har i flere år arbejdet sammen om, at der 

etableres en tennishal i kommunen, så vi kan tilbyde tennis hele året og udvikle sporten i området. 

Nu da hallen ser ud til at blive en realitet med opførelse i 2014, har vi fra og med sommeren 2013 

udvidet samarbejdet til også at omfatte træningstilbud og andre goder for medlemmerne.  

Vi forventer os meget af dette samarbejde, som vil være den naturlige ramme både om den 

kommende hal og for vores mulighed for at løfte kvaliteten i træning, holdsammensætning m.v. 

Samarbejdet i Øresund Tennis indebærer, at der vil være fælles træningssamlinger og 

holdfællesskaber for alle juniorer fra og med sommersæsonen 2013, hvilket skal give flere mulighed 

for at spille med børn på egen alder og niveau – både til daglig og i forbindelse med holdkampe og 

turneringer. Foreløbig er trænerne dog ansat af de respektive klubber, og Johan Edelberg er derfor i 

Humlebæk alle ugens dage. 

                                                                                

Samarbejdet indebærer endvidere at klubbernes medlemmer nu får mulighed for at booke baner på 

samtlige 20 baner, som klubberne råder over. Booking sker som hidtil gennem halbooking. Det 

indebærer f.eks., at man som medlem af HTK kan booke en bane onsdag aften, hvis man ikke har lyst 

til deltage i Hyg Ind, eller på et tidspunkt hvor der er holdkamp i HTK men ikke på de andre anlæg. 

Vi ville også gerne udvide holdfællesskab for vores bedste seniorspillere, som træner sammen. Det 

har SLTU imidlertid sagt nej til, hvilket betyder at en del af de bedste spillere fra de andre klubber 

flytter til Humlebæk i sommeren 2013.  

 

Vi vil til næste år igen søge om at stille op med fælles hold under navnet Øresund Tennis. Ambitionen 

er, at vi så hurtigt som muligt igen har et hold, der spiller divisionstennis. Og forudsætningen er klart 

til stede med de nuværende spillere og med det store ungdomsarbejde, der udføres i alle klubber, 

som nu samles og koordineres fremover. 
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VORES HOVEDSPONSOR TILBYDER igen i år GRATIS MEDLEMSSKAB 

Skrevet af Thomas Mark, sponsoransvarlig 

                                 

Spar Nord vil igen i år 2013 være vores hovedsponsor.    Banken tilbyder ligesom sidste år 

gratis medlemskab til nye kunder :  

                                                                  – kontakt Itay Edelheit på ied@sparnord.dk 

Spar Nord vil også være repræsenteret ved marathondøgnet, hvor de sponserer 

førstepræmien og banken vil bakke op om flere andre initiativer – f.eks. gratis 

motionistræing til nye medlemmer i formiddagstimerne. 

Tag godt imod bankens repræsentanter på anlægget  

 

ANDRE SPONSORER 

Skrevet af Thomas Mark, sponsoransvarlig 

Som nyt bestyrelsesmedlem er det blevet mit lod at optimere klubbens sponsorindtægter. Og 

her er et stort uløst potentiale til glæde for både klubben og erhvervslivet – særlig i lyset af, 

at vi snart har en hal med mulighed for at udvikle sporten og positionere vores 

samarbejdspartnere hele året. 

Foruden marathondøgnets sponsorer ser vi i øjeblikket på en række samarbejdsaftaler, 

herunder med et nyt telesselskab, og man vil også i år kunne se reklamespots for klubben i 

Humlebio.  

 

Der er mange andre andre muligheder – og der sidder sikkert nogle i medlemskredsen, som 

har viden om sponsorarbejde eller gode kontakter. Vi kan udvikle pakker skræddersyet til 

enkelte virksomheder. 

Jeg vil opfordre alle, som kan bidrage med kontakter eller andet til at kontakte mig på 

thm@marlin.dk eller telefon30 31 71 42. 

På forhånd tak / Thomas Mark 
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NYT FRA JUNIORFRONTEN – SIDEN SIDST 

Skrevet af juniorchef Birgitte Jensen og sportschef Johan Edelberg 

 

Sommersæsonen 2012 blev sluttet af med klubmesterskaber for juniorer. En tradition, der ellers har 

været på pause i en periode. Dejligt at se så mange børn på banerne og til den afsluttende grillaften. 

 

 
 
I vintersæsonen har der igen i år været stor aktivitet på minitennisbanerne i Baunebjerghallen, og 

igen i år holdt klubben et minitennisstævne hvor også vores nye ”legekammerater” fra Fredensborg 

og Nivå/Kokkedal var inviteret. Det var den første tenniskamp for mange, men alle gik til kampene 

med stor entusiasme, og mange forældre hjalp børnene på banerne som tællere. Billederne fra 

stævnet kan ses på vores Facebook side. 

 

De største juniorspillere har sammen med spillere fra Espergærde og Snekkersten trænet på 

Espergærdes tennisbaner med Joachim på banerne. 

 

Det nye samarbejde med Fredensborg og Nivå/Kokkedal har betydet, at der er tilmeldt fælles hold 

under navnet ”Øresund Tennis”. Der er tilmeldt hold i u8, 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 enten Johan eller Birgitte. 

                                                                                                                               

                                                                                                                                 
 



 

OVERSIGT OVER DE VIGTISTE DATOER I FORÅRET 2013 

(følg også med på hjemmesiden og facebook – begivenheder annonceres løbende) 

 

 20. april - Standerhejsning 

 24. april - Hyg Ind starter 

 26. april – introcamp for alle juniorer 

 29. april - Juniortræning begynder 

 7. maj - Motionist træning begynder 

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

 18.-20.maj - Hyg ind til Falkenberg 

 27. juni Sidste træningsdag før sommerferien 

 28-29. Juni – Marathondøgn 

 1. – 7. juli Humlebæk Open 

 

 

                              

SOMMERCAMPS 2013 FOR JUNIORERNE 

 

Traditionen tro arrangerer vi vores succesfulde sommercamps i sommerferien, som ledes af 

sportschef Johan Edelberg. Vi har to camps i Humlebæk og vores samarbejde med 

tennisklubberne i Nivå-Kokkedal og Fredensborg betyder, at du kan tilmelde dig camps i hele 

sommerferien (datoer for camps i NKT og FTK kommer senere) . 

 Camps i Humlebæk afholdes 

 Uge 28: fra 8. – 11. juli 
 Uge 31 : fra 30. juli – 2. august 

Tilmelding vil i år foregå via halbooking. Prisen for en camp er i år kun 600 kr. 



 

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