Udvalgenes beretning 2015 – 2016
Play’N’Joy udvalgets beretning 2016.
Play’N’Joy startede året med i december at afholde juleturneringer for de forskellige drop In
hold.
En del mødte op udklædte og der blev ved den efterfølgende spisning uddelt præmier for
både spil og udklædning.
I sammenarbejde med Michael Finne, blev der etableret mulighed for træning af drop In
spillere, med KEK som træner, hvilket mange benyttede sig af.
I februar afholdtes fastelavns turnering med efterfølgende tøndeslagning og spisning.
Den 15/4 afholdtes den årlige arbejdsdag for klubmedlemmer.De fremmødte medlemmer
gjorde et godt stykke arbejde med klargøring af udearealer og baner.
Årets Standerhejsning d. 27/4 blev foretaget af Dorte Buck Kemp og den efterfølgende
turnering mellem juniorer og seniorer blev traditionen tro vundet stort af juniorerne.
Stemningen blev dog ikke spoleret af turneringsresultatet og over 110 tilmeldte havde en
hyggelig afslutning med underholdning af Margaritas (Diaz) Salsa Machine og lækker mad fra
Gitte’s Cafe.
Iøvrigt stor tak til trænere og klubchef for sammenarbejdet omkring afholdelse af turnering
og præmieoverrækkelse.
Igennem hele året er der ca. hver anden måned afholdt turnering m.spisning, på de forskellige
drop In hold.- Tovholderne, som har stået for at arrangere dette, har ydet en stor indsats for
det sociale liv i klubben og skal have stor tak .
I August lykkedes det endelig efter flere forgæves forsøg at afholde en Dameturnering.
24 damer/piger havde en hyggelig aften, hvor der på tværs af aldersgrænser blev spillet og
snakket og knyttet nye bånd.
Klubmesterskaberne/årets klubfest d. 24, blev afholdt med stor hjælp fra trænerne (Mette,
Carsten og Michael) med turneringsplanen, samt Dorte Buck Kemp, som forestod
præmieuddelingen.
I de foregående 14 dage var der afholdt mange spændende kampe, som blev spillet med en
entusiasme og et niveau, som sagtens kunne konkurrere med TWA/ATP i tv.
Efter præmieuddelingen havde vores nye Cafe forpagtere Lotte og Ulrik fra Kozy Kitchen
sørget for lækker mad og klubfesten fortsatte i god og hyggelig stemning.
Tak til udvalgsmedlemmerne i Play’N’Joy for et stort og engageret arbejde, men også til de
tovholdere, som året igennem i det daglige gør en stor indsats for medlemmerne.
Også en stor tak til administrationen, trænerne og Abdel og Knud for et godt sammenarbejde.
På udvalget vegne

Formand Finn Jensen
Juniorudvalget
Juniorudvalgets arbejde det forgangne år har igen primært drejet sig om junioraktiviteter. Der
har været nogle spændende og sjove aktiviteter og der er også en del planlagte i denne
kommende vintersæson.
Formålet med aktiviteterne er at øge det sociale sammenhold i klubben på tværs af alder og
tennis niveau. Vi vil gerne give vores juniorer nogle gode oplevelser og gøre HRT til et rart
sted at komme samtidig med, at det giver dem nogle sunde interesser og livslange minder og
ikke mindst venner og kammerater for livet.
Nogle af de afholdte aktiviteter, der er værd at nævne er specielt 2 meget vellykket Davis Cup
turneringer. Burger og pizza tennis for de 8-12 årige samt ungetræf for de 14-22 årige.
Vi har også valgt at fokusere på nogle aktiviteter, der ikke drejer sig om tennis, primært for
junior turneringsspillerne, for at øge det sociale sammenhold. Der har derfor også været turer
til svømmehallen og senest til Havreholm klatrepark.
I slutningen af udendørssæsonen var der igen klubmesterskaberne, som sluttede med en
tennisfest og præmieoverrækkelse. Der var med pæn deltagelse, af både juniorer og seniorer.
Trænerne havde første weekend af oktober en meget succesfuld 2 dages camp med ca. 35
overnattende juniorer.
I den kommende vintersæson har vi også planlagt nogle spændende aktiviteter for vores
juniorer og vi håber at se rigtig mange. Både play and stay-, turnerings- og elitespillere i alle
aldre.
Vi har vores traditionsrige Julebingo d. 8. december, med mange gode og flotte præmier.
Tilmelding skal ske på opslagstavlen.
Trænerne holder igen juleafslutning for alle juniorer, der er på træningen som sluttes af med
æbleskiver og hygge.
Der bliver arbejdet på at lave flere trænings camp i løbet af året. Hold øje med hjemmesiden.
Det er vores generelle opfattelse, at vi har en meget engageret forældregruppe, der gerne vil
bidrage til, at deres børn får en god oplevelse. Vi vil fortsætte arbejdet med at få inddraget så
mange frivillige kræfter som muligt til, at hjælpe med aktiviteter for børnene. Og der skal
hermed lyde en opfordring til, at flere forældre gerne må melder sig på banen.
Med disse ord skal der på juniorudvalgets vegne, lyde en stor tak til alle spillere, forældre,
trænere og idet hele taget alle frivillige. TAK

