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Beretning	  for	  2013/2014	  

Formandens	  beretning	  

Kære	  medlemmer	  

Endnu	  et	  tennisår	  i	  HRT	  er	  gået,	  og	  det	  er	  igen	  tid	  til	  generalforsamling.	  	  

Som	  det	  blev	  erklæret	  på	  sidste	  års	  generalforsamling,	  var	  det	  magtpåliggende	  for	  bestyrelsen	  at	  
fortsætte	  det	  strukturelle	  klubarbejde,	  således	  at	  klubbens	  drift,	  økonomi	  og	  sportslige	  aktiviteter,	  
blev	  tilrettelagt,	  sådan	  at	  hvert	  område	  var	  belyst,	  og	  navnlig	  at	  klubbens	  økonomi	  var	  overskuelig	  
og	  forståelig.	  	  

Vi	  har	  valgt	  billedligt	  at	  dele	  klubben	  i	  to	  områder.	  

Den	  kommercielle	  del:	  	  

Som	  er	  klubbens	  daglige	  drift,	  herunder	  økonomi,	  myndighedskrav,	  samarbejde	  med	  kommune,	  
vedligehold	  af	  anlæg,	  personaleforhold,	  rengøring,	  energi,	  driftsrapporteringer,	  opkrævninger,	  
banetilrettelæggelse,	  planlægning,	  drift	  og	  udvikling	  af	  træningstilbud	  til	  over	  400	  deltagende	  spil-‐
lere,	  koordinering	  af	  udlejning	  til	  eksterne	  klubber,	  camps,	  hvervetiltag	  i	  forhold	  til	  nye	  medlem-‐
mer,	  budgettering	  generelt	  og	  på	  aktivitetsniveau	  blandt	  andet	  ved	  afholdelse	  af	  turneringer,	  
Idrætsråd,	  Dansk	  Tennis	  Forbund,	  cafe	  og	  herunder	  tilladelser	  og	  overholdelse	  af	  miljø	  og	  smiley	  
ordning.	  Kontraktforhold	  eksternt.	  Igen	  herunder,	  sponsoraftaler	  med	  tøj-‐	  og	  boldleverandør.	  
Kommunikation	  eksternt	  og	  via	  hjemmeside	  samt	  uddannelse.	  

Og	  	  

Klubbens	  aktiviteter:	  

Som	  er	  klubbens	  diverse	  udvalg,	  og	  i	  forbindelse	  med	  disse	  de	  aktiviteter	  som	  afholdes	  og	  som	  
sportsligt	  og	  socialt	  meget	  kort	  er	  HRT’s	  DNA.	  

	  

Baggrunden	  for	  opsplitningen	  

Grunden	  til	  denne	  opsplitning	  er	  en	  erkendelse	  af,	  at	  HRT	  både	  er	  en	  arbejdsplads,	  hvor	  alle	  oven-‐
over	  beskrevne	  forhold	  nødvendigvis	  må	  være	  i	  orden,	  og	  at	  HRT	  netop	  også	  –	  og	  i	  relation	  til	  ten-‐
nis	  er	  den	  anden	  aktive	  og	  sociale	  del.	  	  
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Fordi	  bestyrelsen	  er	  på	  valg	  hvert	  eneste	  år,	  har	  vi	  valgt	  at	  foretage	  denne	  opdeling,	  så	  man	  i	  rela-‐
tion	  til	  ”forretningen”	  og	  arbejdspladsen	  HRT	  sikrer	  kontinuitet.	  	  	  

Hermed	  opnår	  vi	  samtidig,	  at	  man	  som	  bestyrelsesmedlem	  har	  lettere	  ved	  at	  indtræde	  og	  straks	  
gøre	  gavn.	  	  

Vi	  mener	  ikke,	  at	  det	  er	  rigtigt,	  at	  bestyrelsens	  medlemmer	  skal	  optræde	  som	  chefer	  for	  klubbens	  
personale.	  	  

Vi	  ser	  det	  som	  bestyrelsens	  opgave	  at	  stå	  til	  disposition	  og	  være	  sparringspartner	  for	  klubchefen,	  
og	  i	  regi	  af	  forretningsudvalget	  at	  være	  deltagende	  i	  forhold	  til	  økonomiske	  og	  strategiske	  beslut-‐
ninger.	  Og	  naturligvis	  være	  grundigt	  orienteret	  om	  klubbens	  drift.	  

Altså	  meget	  kort	  at	  bestyrelsen	  i	  forhold	  til	  forretningen	  HRT	  skal	  virke	  som	  enhver	  anden	  besty-‐
relse.	  	  

Herudover	  er	  der	  tradition	  for	  at	  bestyrelsesmedlemmerne	  også	  er	  formænd	  for	  udvalgene,	  hvil-‐
ket	  fint	  harmonerer	  med	  de	  aftalte	  retningslinjer	  og	  mandater,	  der	  er	  aftalt	  og	  kommunikeret.	  	  	  	  

Tilbagevendende	  til	  ønsket	  om	  driftsmæssig	  kontinuitet	  har	  vi	  valgt	  specifikt	  at	  definere	  klubche-‐
fens	  rolle,	  arbejdsopgaver	  og	  ansvar,	  og	  navnlig	  hvad	  som	  ikke	  er	  hans	  ansvar	  og	  opgaver.	  	  

Til	  denne	  forbindelse	  er	  der	  således	  udarbejdet	  specifikke	  arbejdsbeskrivelser,	  ansvarsområder	  og	  
årshjul	  i	  forhold	  til	  vedligeholdelsesplan	  og	  baneklargøring	  samt	  revideret	  rapportering.	  

Overblikket	  over	  klubbens	  løbende	  drift	  	  giver	  rum	  til	  planlægning	  og	  udførsel.	  I	  denne	  forbindelse	  
har	  vi	  også	  kunne	  blotlægge	  en	  god	  del	  af	  de	  forhold,	  som	  tidligere	  har	  været	  en	  hindring	  for	  den	  
rutinemæssige	  udførsel	  af	  ovenstående	  opgaver,	  og	  som	  dermed	  har	  taget	  tid	  og	  indsats	  fra	  andre	  
områder.	  	  

	  

Status	  på	  træningsskøjtehallen	  

I	  det	  meget	  tidlige	  forår	  blev	  vi	  inviteret	  til	  møde	  hos	  borgmester	  Morten	  Slotved	  angående	  id-‐
rætsparkens	  fornyelse	  og	  udvikling.	  

Temaet	  var	  i	  forhold	  til	  HRT	  specifikt	  placeringen	  af	  en	  ny	  skøjtetræningshal.	  	  

Ambitionen	  fra	  kommunen	  var	  i	  øvrigt	  at	  idrætsparken	  generelt	  skulle	  fornyes	  og	  forskønnes.	  	  
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På	  mødet	  blev	  vi	  præsenteret	  for,	  at	  man	  meget	  gerne	  så	  den	  nye	  skøjtetræningshal	  placeret	  på	  
siden	  af	  den	  nuværende,	  med	  det	  resultat,	  at	  man	  dermed	  ønskede	  at	  inddrage	  banerne	  3,4,8	  og	  
9.	  	  

Begrundelsen	  var,	  at	  man	  ønskede	  en	  fælles	  anvendelse	  af	  køleanlæg,	  ismaskine	  og	  omklædnings-‐
faciliteter.	  

Som	  kompensation,	  tilbød	  man	  os	  en	  løsning,	  hvor	  vi	  kun	  mistede	  netto	  en	  bane,	  men	  blev	  kom-‐
penseret	  i	  meget	  vid	  udstrækning,	  både	  i	  form	  af	  en	  komplet	  omlægning	  og	  dermed	  fornyelse	  af	  
alle	  udendørs	  baner	  og	  en	  ændret	  driftstilskudsordning	  der	  	  

1. Ville	  stabilisere	  klubbens	  økonomi	  25	  år	  frem.	  	  
2. Ville	  nedsætte	  klubbens	  driftsomkostninger	  inde	  og	  ude.	  	  

Herudover	  blev	  yderligere	  kompensationer	  drøftet,	  blandt	  andet	  etableringen	  af	  yderligere	  to	  in-‐
dendørsbaner,	  hertil	  mere	  endda	  –	  uden	  at	  det	  tjener	  noget	  formål	  at	  gå	  i	  detaljer	  herom.	  

Vores	  svar	  på	  mødet	  blev,	  at	  vi,	  uanset	  hvad	  vi	  måtte	  mene,	  på	  intet	  tidspunkt	  ville	  kunne	  træffe	  
en	  beslutning,	  altså	  at	  spørgsmålet	  under	  alle	  omstændigheder	  skulle	  afgøres	  på	  en	  ekstraordinær	  
generalforsamling.	  

Samtidig	  så	  vi	  det	  som	  vores	  pligt	  at	  være	  åbne	  på	  vegne	  af	  HRT’s	  medemmer,	  og	  altså	  præsentere	  
de	  to	  løsninger	  som	  var	  på	  tale.	  

1. At	  vi	  accepterede	  kommunens	  forslag,	  som	  fremsat.	  	  	  
2. At	  vi	  afviste	  forslaget	  –	  generelt	  og	  henviste	  dem	  til	  bane	  14.	  

Det	  er	  vigtigt	  at	  bemærke,	  at	  bane	  14	  (centrecourt)	  er	  kommunens,	  ligesom	  banerne	  10-‐13	  kon-‐
traktuelt	  også	  kan	  inddrages	  i	  år	  2029.	  

I	  al	  fairness	  skal	  det	  bemærkes,	  at	  kommunen	  ved	  borgmester	  Morten	  Slotved	  og	  centerchef	  Sø-‐
ren	  Nabe-‐Nielsen,	  fremlagde	  projektet	  som	  et	  ønske,	  og	  at	  deres	  agt	  var	  at	  kompensere	  HRT	  til	  
klubbens	  tilfredshed.	  	  

Det	  blev	  aftalt,	  at	  kommunen	  skulle	  komme	  med	  deres	  ønsker	  i	  form	  af	  tegninger	  af,	  hvordan	  an-‐
lægget	  kunne	  komme	  til	  at	  se	  ud.	  	  

Efter	  modtagelse	  blev	  det	  meget	  hurtigt	  klart,	  at	  placeringen	  af	  en	  træningsskøjtehal	  ville	  dele	  
klubbens	  medlemmer.	  Det	  der	  for	  nogle	  ville	  være	  en	  god,	  fornuftig	  og	  måske	  endda	  økonomisk	  
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forsvarlig	  løsning,	  ville	  for	  andre	  være	  horribel,	  hvorfor	  spørgsmålet	  om	  økonomi	  ikke	  ville	  veje	  så	  
tungt.	  	  	  	  

Med	  den	  konstatering	  i	  bagagen	  valgte	  vi	  at	  skrive	  til	  kommunen,	  at	  vi	  rent	  faktisk	  ikke	  forstod,	  
hvorfor	  man	  ikke	  byggede	  hallen	  på	  centrecourt,	  som	  endda	  er	  kommunens	  ejendom.	  	  

Hertil	  blev	  svaret,	  at	  det	  ville	  være	  en	  uforholdsmæssig	  dyr	  løsning,	  idet	  det	  blandt	  andet	  indebar,	  
at	  der	  skulle	  etableres	  en	  tunnel	  mellem	  hallerne	  af	  hensyn	  til	  fælles	  omklædning	  og	  fælles	  an-‐
vendelse	  af	  ismaskinen.	  	  

Herefter	  foreslog	  man,	  at	  vi	  indkaldte	  til	  en	  ekstraordinær	  generalforsamling	  om	  emnet.	  

Til	  det	  svarede	  vi,	  at	  vi	  fortsat	  var	  åbne	  for	  dialog,	  men	  at	  vi	  ønskede	  en	  skriftlig	  forsikring	  for,	  at	  
det	  fremsatte	  tilbud	  om	  kompensation	  rent	  faktisk	  ville	  blive	  gennemført,	  hvis	  HRT’s	  medlemmer	  
valgte	  at	  sige	  ja.	  

Svaret	  måtte	  blive	  og	  blev,	  at	  man	  var	  af	  den	  overbevisning,	  at	  løsningen	  ville	  have	  kommunalbe-‐
styrelsens	  opbakning,	  men	  at	  man	  formelt	  blev	  nødt	  til	  at	  få	  det	  godkendt	  under	  de	  forestående	  
budgetforhandlinger	  i	  august.	  

Hertil	  svarede	  vi,	  at	  vi	  ikke	  kunne	  tilbyde	  at	  afholde	  en	  ekstraordinær	  generalforsamling	  på	  bag-‐
grund	  af	  et	  muligt	  scenarie,	  som	  i	  hvert	  fald	  teoretisk	  bar	  den	  risiko	  at	  kommunalbestyrelsen	  
stemte	  imod,	  hvorfor	  vi	  ville	  have	  spildt	  tid	  og	  –	  sagt	  med	  et	  smil	  på	  læben	  –	  sandsynligvis	  i	  samme	  
forbindelse	  have	  pådraget	  os	  endda	  store	  øretæver	  undervejs.	  	  

Det	  blev	  således	  den	  foreløbige	  ende	  på	  sagen	  til	  efter	  budgetforhandlingerne.	  	  

I	  denne	  periode	  løb	  rygterne	  meget	  naturligt	  i	  HRT.	  Desværre	  var	  det	  os	  umuligt	  at	  orientere	  i	  de-‐
taljer,	  og	  enkelte	  personer	  viste	  endog	  meget	  stor	  interesse	  for	  sagen.	  

Jeg	  oplevede,	  at	  vi,	  til	  trods	  for	  at	  denne	  sag	  er	  meget	  følsom,	  alligevel	  fik	  en	  god	  dialog	  og	  opnåe-‐
de	  en	  fælles	  forståelse	  for	  nødvendigheden	  af,	  at	  vi	  både	  var	  åbne	  og	  imødekommende	  overfor	  
kommunen,	  da	  deres	  forslag	  bestemt	  var	  sobert	  og	  for	  nogen	  endda	  særdeles	  attraktivt,	  og	  at	  vi	  
som	  bestyrelse,	  som	  før	  nævnt,	  oplevede	  det	  som	  vores	  pligt	  at	  lade	  medlemmerne	  afgøre	  sagen,	  
når	  der	  var	  noget	  at	  tage	  stilling	  til.	  	  	  

I	  sidste	  måned	  modtog	  vi	  en	  ny	  invitation	  til	  møde	  på	  kommunen.	  

Budgetforhandlingerne	  er	  som	  alle	  ved	  afsluttet,	  og	  ikke	  med	  det	  ventede	  resultat.	  	  
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Meget	  kort	  måtte	  kommunen	  beskære	  sit	  driftsbudget	  25.000.000	  kr.	  som	  følge	  af	  en	  stramning	  
fra	  regeringen.	  Kort	  måtte	  borgmesteren	  derfor	  trække	  det	  oprindelige	  tilbud	  tilbage.	  

Så	  resultatet	  er	  blevet,	  at	  kommunen	  nu	  ønsker	  at	  gå	  videre	  med	  en	  placering	  af	  den	  nye	  skøjte-‐
træningshal	  på	  centrecourt,	  og	  at	  vi	  i	  den	  forbindelse	  altså	  har	  udsigt	  til	  at	  miste	  denne	  –	  dog	  at	  
man,	  primært	  vil	  kompensere	  HRT	  med	  omlægning	  af	  en	  af	  vores	  andre	  baner	  til	  en	  ny	  centre-‐
court	  (i	  skrivende	  stund	  afventer	  vi	  videre	  fra	  kommunen).	  	  

Vi	  er	  af	  den	  oplevelse,	  at	  vi	  har	  handlet	  korrekt	  fra	  start	  til	  nu.	  

For	  os	  var	  det	  vigtigt,	  at	  møde	  kommunen	  med	  et	  åbent	  sind,	  da	  vi	  var	  særdeles	  kede	  af	  at	  HRT	  i	  
kommunale	  øjne	  var	  kendt	  som	  lukkede,	  forkælede	  og	  utaknemmelige.	  	  

Forløbet	  har	  på	  andre	  områder	  åbnet	  en	  dialog,	  og	  vi	  er	  blevet	  inviteret	  ind	  i	  andre	  sammenhæn-‐
ge,	  som	  givet	  vil	  bære	  frugt	  for	  HRT.	  	  

Vi	  mener	  bestemt	  også,	  at	  den	  strategi	  vi	  valgte,	  har	  beskyttet	  os	  alle	  mod	  den	  splittelse,	  som	  helt	  
naturligt	  var	  på	  vej	  i	  spørgsmålet	  om	  placeringen	  af	  den	  nye	  hal.	  

Herfra	  er	  det	  den	  kommende	  bestyrelses	  opgave,	  at	  forhandle	  aftalen	  endeligt	  på	  plads.	  	  

I	  den	  forbindelse	  skal	  det	  nævnes,	  at	  vi	  har	  nået	  et	  delmål,	  i	  det	  vi	  har	  fået	  fastfrosset	  vores	  2/3	  
ordning	  således,	  at	  vi	  ikke	  nødvendigvis	  er	  tvunget	  til	  at	  anvende	  det	  fulde	  hensatte	  beløb	  i	  samme	  
kalenderår,	  men	  at	  beløbet	  opsamles	  på	  en	  bankkonto	  og	  frisættes	  til	  godkendt	  brug.	  	  

	  

Fremtidens	  udfordringer	  	  

HRT’s	  økonomi	  i	  dag	  kan	  betegnes	  som	  stabil,	  og	  til	  trods	  for	  et	  positivt	  årsresultat,	  har	  vi	  i	  klubben	  
en	  udfordring	  i	  forhold	  til	  fremtidige	  stigende	  vedligeholdelsesomkostninger.	  	  

Vi	  har	  i	  forhold	  til	  vores	  økonomi	  og	  resultat	  foretaget	  hensættelser	  til	  at	  imødegå	  vores	  løbende	  
vedligehold	  og	  endda	  med	  en	  lille	  buffer	  tilføjet.	  	  

Men	  større	  forestående	  udfordringer	  som	  en	  truende	  nødvendig	  udskiftning	  af	  taget	  på	  Amokka	  	  
Hallen	  og	  udendørsbaneres	  beskaffenhed,	  der	  nærmer	  sig	  en	  nødvendighed	  af	  omlægning,	  er	  af	  
en	  sådan	  størrelse,	  at	  vores	  økonomi	  ikke	  muliggør,	  at	  vi	  kan	  bære	  disse	  udgifter.	  	  	  

Vores	  anlæg	  bruges	  heldigvis	  flittigt,	  men	  dermed	  slides	  det	  også.	  	  

Vi	  har	  de	  senest	  år	  nydt	  godt	  af	  kommunens	  renoveringspulje,	  som	  desværre	  nu	  er	  ophørt.	  	  
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Derfor	  ansøger	  vi	  nu	  separat	  om	  midler	  til	  netop	  at	  foretage	  en	  gennemgående	  reparation	  af	  taget	  
på	  Amokka	  Hallen,	  hvor	  der	  i	  bund	  og	  grund	  er	  der	  tale	  om	  en	  fejlkonstruktion,	  med	  der	  er	  ingen	  
at	  hænge	  det	  ansvar	  op	  på,	  og	  vores	  løbende	  udgifter	  til	  at	  lappe	  bare	  stiger,	  alene	  i	  år	  har	  vi	  alle-‐
rede	  brugt	  kr.	  75.000,	  og	  nu	  er	  der	  igen	  utætheder.	  	  	  	  	  

	  

En	  opfordring	  	  

HRT	  skal	  være	  en	  klub	  for	  alle.	  	  

Det	  er	  en	  sportsklub,	  hvor	  man	  kan	  nyde	  og	  dyrke	  sin	  sportslige	  interesse	  uanset	  alder	  og	  niveau.	  	  

Der	  skal	  med	  andre	  ord	  være	  plads	  til	  alle.	  

I	  en	  klub	  som	  vores	  er	  der	  heldigvis	  mange	  passionerede	  medlemmer,	  som	  gerne	  deltager	  både	  
aktivt	  men	  også	  i	  diverse	  spørgsmål	  og	  diskussioner.	  	  

Indtil	  nu	  har	  vi	  hvert	  år	  valgt	  en	  bestyrelse	  som	  skal	  varetage	  medlemmernes	  interesser	  samtidigt	  
med	  at	  de	  sikrer,	  at	  klubben	  har	  en	  sund	  drift.	  	  

Bestyrelsen	  består	  som	  bekendt	  af	  frivillige	  og	  ulønnede	  personer,	  som	  har	  valgt	  at	  bruge	  en	  del	  af	  
deres	  fritid	  på	  at	  være	  med	  til	  at	  HRT	  forbliver	  en	  god	  klub	  for	  alle.	  	  

For	  at	  det	  fungerer,	  så	  har	  man	  som	  bestyrelse	  behov	  for	  informationer.	  	  

Når	  enkelte	  personer	  går	  enegang	  og	  agerer	  som	  selvbestaltede	  politimænd	  og/eller	  foretager	  
handlinger	  hvor	  man	  offentligt	  efterlader	  det	  indtryk,	  at	  man	  udtaler	  sig	  på	  HRT’s	  vegne,	  så	  er	  det	  
aldeles	  uopdragent,	  asocialt	  og	  respektløst.	  	  

Det	  mindste	  man	  kan	  gøre	  er	  at	  henvende	  sig	  til	  bestyrelsen	  og	  adressere	  sin	  bekymring	  eller	  util-‐
fredshed.	  	  

Det	  kan	  naturligvis	  tænkes,	  at	  man	  ikke	  nødvendigvis	  er	  enige,	  men	  i	  det	  mindste	  vil	  man	  opnå	  en	  
viden	  og	  baggrund	  for,	  hvorfor	  beslutninger	  er	  taget,	  eller	  hvordan	  en	  sag	  forholder	  sig.	  	  

Igen,	  HRT	  er	  en	  klub	  for	  alle,	  hvorfor	  man	  som	  et	  minimum	  må	  respektere	  de	  demokratiske	  spille-‐
regler,	  vi	  har	  vedtaget	  i	  klubben.	  

Det	  er	  utrolig	  svært	  for	  en	  bestyrelse	  at	  tilfredsstille	  alle	  individuelle	  ønsker,	  men	  relativt	  enkelt	  at	  
sikre	  at	  vi	  har	  en	  fair	  klub	  for	  alle	  –	  navnlig	  hvis	  man	  får	  lov.	  	  
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Det	  positive	  på	  den	  nære	  bane	  

Igennem	  flere	  år	  har	  cafeen	  og	  cafeområdet	  været	  diskuteret	  i	  bestyrelsen.	  

Alle	  føler	  at	  møbler	  og	  indretning	  er	  utilstrækkeligt	  til,	  at	  leve	  op	  til	  at	  vi	  får	  folk	  til	  at	  blive	  i	  klub-‐
ben	  efter	  spil,	  og	  at	  vi	  dermed	  forsømmer	  den	  sociale	  side	  af	  tennis.	  	  

Oveni	  at	  vi	  også	  som	  sæsonen	  er	  skredet	  frem,	  har	  fået	  mere	  fokus	  på	  området	  i	  forhold	  til	  at	  kun-‐
ne	  danne	  grundlag	  for	  en	  bæredygtig	  drift	  af	  cafeen.	  	  

Derfor	  har	  vi	  besluttet,	  at	  vi	  anvender	  en	  del	  af	  vores	  opsparede	  midler	  til	  at	  gennemføre	  en	  om-‐
bygning	  af	  cafeen,	  som	  kan	  forbedre	  klublivet,	  samtidigt	  med	  at	  vi	  også	  gør	  det	  muligt	  for	  en	  for-‐
pagter	  at	  holde	  arrangementer	  for	  klubbens	  medlemmer,	  hvilket	  vil	  være	  et	  særdeles	  vigtigt	  skridt	  
mod,	  at	  vi	  højner	  både	  kvalitet	  og	  travlhed.	  	  

	  

Forslag	  til	  generalforsamlingen	  

Afledt	  af	  ovenstående	  har	  vi	  valgt	  at	  indstille	  til	  generalforsamlingen	  at	  tage	  stilling	  til	  vores	  forslag	  
om	  ændringer	  af	  klubbens	  vedtægter.	  

Vores	  forslag	  er	  baseret	  på	  netop	  ønsket	  om	  en	  større	  kontinuitet	  i	  bestyrelsesarbejdet.	  	  

Vi	  har	  hver	  især	  oplevet	  det	  som	  uhensigtsmæssigt,	  at	  man	  kun	  vælges	  for	  et	  år	  af	  gangen.	  Mange	  	  
arbejder	  i	  bestyrelsessammenhæng	  strækker	  sig	  over	  flere	  klub	  år,	  og	  varetagelsen	  af	  disse	  be-‐
sværliggøres	  af	  den	  frekvente	  udskiftning.	  	  

Yderligere	  virker	  vores	  nuværende	  vedtægter	  også	  pudsige	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  formand	  og	  be-‐
styrelse	  vælges.	  Formanden	  vælges	  som	  bekendt	  først,	  men	  kender	  ikke	  sin	  bestyrelse,	  ligesom	  
bestyrelsesmedlemmerne	  ikke	  kender	  hinanden.	  	  

Ovenstående	  har	  også	  været	  en	  af	  de	  væsentligste	  grunde	  til	  vores	  opsplitning	  mellem	  	  ”forretnin-‐
gen”	  HRT	  og	  klubben	  HRT.	  	  

Vi	  føler	  ikke	  at	  det	  hverken	  fair	  eller	  formålstjenesteligt,	  at	  personalet	  efter	  hver	  generalforsam-‐
ling	  risikerer	  at	  deres	  hverdag	  bliver	  radikalt	  ændret,	  fordi	  en	  ny	  bestyrelse	  har	  egne	  ideer.	  Hvilket	  
faktisk	  har	  været	  tilfældet	  efter	  hver	  generalforsamling.	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  



	  

	   8	  

Fremtiden	  

Uanset	  udfaldet	  af	  årets	  generalforsamling,	  og	  altså	  også	  beslutningen	  om	  en	  eventuel	  ændring	  af	  
vores	  vedtægter,	  vil	  jeg	  gerne	  takke	  for	  et	  spændende	  og	  frugtbart	  år.	  

Undervejs	  har	  der	  skulle	  tages	  mange	  beslutninger,	  både	  større	  og	  mindre,	  men	  gældende,	  som	  
hjælp	  for	  fremtiden,	  har	  det	  beskrivende	  arbejde	  i	  udvalgene	  fået	  et	  markant	  kvalitetsløft	  dertil	  at	  
såvel	  indhold,	  instruktion	  og	  regler	  på	  hvert	  af	  klubbens	  aktivitetsområder	  er	  beskrevet	  og	  tilpas-‐
set,	  så	  HRT	  er	  for	  alle,	  og	  at	  både	  eventuelle	  fortsættende	  og	  nye	  medlemmer	  af	  den	  kommende	  
bestyrelse	  nu	  overtager	  et	  grundlag	  der	  fungerer	  til	  vedligeholdelse	  og	  udvikling	  i	  takt	  med	  beho-‐
vene	  i	  tiden.	  	  

En	  stor	  tak	  også	  til	  klubbens	  personale.	  

Vores	  lille	  administration	  gør	  hver	  dag	  et	  kæmpe	  stykke	  arbejde	  for	  HRTs	  medlemmer,	  også	  et	  
arbejde	  der	  rækker	  en	  del	  ud	  over	  hvad	  de	  bliver	  betalt	  for.	  	  

HRT	  ledes	  i	  dag	  som	  en	  moderne	  klub,	  hvor	  vi	  netop	  lever	  op	  til	  alle	  myndighedskrav,	  opleves	  som	  
en	  seriøs	  part	  i	  forholdet	  til	  kommunen	  og	  med	  en	  tilrettelagt	  økonomi,	  der	  varetages	  ansvarligt.	  	  

HRT	  er	  af	  kommunen	  blevet	  fremhævet	  som	  et	  forbillede	  for	  de	  andre	  klubber.	  	  	  	  	  

Jeg	  har	  af	  personlige	  arbejdsrelaterede	  grunde	  valgt	  ikke	  at	  stille	  op	  igen	  og	  ønsker	  derfor	  både	  
den	  kommende	  bestyrelse	  og	  dermed	  HRT	  det	  bedste	  for	  fremtiden.	  

Det	  har	  været	  en	  fornøjelse	  af	  arbejde	  sammen	  med	  alle	  bestyrelsesmedlemmer,	  som	  både	  har	  
udført	  et	  stort	  arbejde	  i	  bestyrelsen	  og	  samtidigt	  har	  varetaget	  ansvaret	  for	  deres	  respektive	  ud-‐
valg	  med	  stor	  energi	  og	  produktivitet.	  

Med	  venlig	  hilsen	  	  

Jan	  Nygaard	  	  
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Beretning	  fra	  Holdudvalget	  

Hovedformålet	  med	  holdudvalget	  og	  baggrunden	  for	  at	  udvalget	  blev	  dannet	  af	  den	  nye	  bestyrel-‐
se	  efter	  sidste	  års	  generalforsamling	  er:	  

-‐ At	  udstikke	  generelle	  guidelines	  for	  HRT’s	  mange	  klubhold,	  og	  deres	  holdkaptajner,	  som	  
går	  igennem,	  hvad	  der	  skal	  foretages	  før,	  under	  og	  efter	  en	  holdkamp,	  praktiske	  oplysnin-‐
ger,	  og	  hvilke	  krav	  og	  ønsker	  HRT	  har	  til	  kaptajner,	  spillere	  og	  trænere.	  	  

Der	  har	  efter	  holdudvalgets	  opfattelse	  været	  for	  lidt	  styring	  med	  klubbens	  hold,	  og	  i	  nogle	  tilfælde	  
en	  mangelfuld	  opbakning	  fra	  klubben	  til	  både	  spillere	  og	  de	  mænd	  og	  kvinder	  som	  påtager	  sig	  den	  
frivillige	  og	  store	  opgave	  at	  være	  holdkaptajn.	  

Første	  opgave	  for	  udvalget	  og	  klubchefen	  var	  at	  forhandle	  en	  sponsorkontrakt	  med	  Babolat	  på	  
plads,	  som	  sammen	  med	  et	  par	  yderligere	  sponsorater	  gjorde	  det	  muligt	  at	  tilbyde	  et	  nyt	  og	  smart	  
sæt	  tøj	  til	  klubbens	  hold	  og	  øvrige	  juniorspillere	  for	  en	  lille	  og	  overkommelig	  sum	  penge.	  
Dette	  var	  vigtigt	  for	  udvalget/klubchefen	  og	  den	  øvrige	  bestyrelse	  for,	  som	  første	  skridt,	  at	  styrke	  
sammenholdet	  blandt	  klubbens	  spillere	  og	  forstærke	  HRT’s	  teamspirit.	  

Introduktionen	  af	  den	  nye	  spillerdragt	  blev	  rigtigt	  godt	  modtaget,	  og	  vi	  har	  hørt	  flere	  beretninger	  
om	  juniorspillere,	  som	  gav	  hinanden	  et	  ”high	  five”	  fordi	  de	  havde	  det	  samme	  smarte	  tøj	  på.	  Nogle	  
trænere	  har	  desuden	  udtrykt	  begejstring	  for,	  at	  deres	  spillere	  alle	  mødte	  op	  med	  ens	  tøj.	  

Holdudvalget	  har	  derudover	  haft	  møde	  med	  Jens	  Aaris,	  som	  er	  koordinerende	  formand	  for	  klub-‐
bens	  ”ældre”	  Veteranhold	  samt	  Motionist-‐	  og	  Golden	  Age	  hold,	  for	  igen	  at	  opnå	  lidt	  fælles	  guide-‐
lines	  og	  bedre	  kommunikation.	  Information	  relevant	  for	  begge	  udvalg	  bliver	  kopieret	  imellem	  
dem,	  og	  Holdudvalg1	  (det	  yngre)	  sørger	  for,	  at	  hjemmesiden	  og	  kalenderen	  er	  opdateret	  med	  in-‐
formationer	  om	  alle	  hold.	  

For	  at	  øge	  støtten	  til	  klubbens	  Veteran-‐,	  Motionist-‐	  og	  Golden	  Age	  hold,	  har	  klubbens	  ledelse	  i	  
løbet	  af	  året	  genindført	  ”forplejningstilskudet”	  til	  hjemmekampe	  på	  300	  kroner.	  Det	  er	  naturligvis	  
håbet,	  at	  dette	  beløb	  kan	  forøges	  med	  tiden,	  men	  klubben	  betaler	  stadig	  for	  banerne	  og	  de	  mange	  
bolde,	  som	  bliver	  brugt	  af	  de	  mange	  hold.	  

I	  udendørssæsonen	  2014	  havde	  HRT	  29	  hold	  repræsenteret	  lige	  fra	  U8	  til	  Golden	  Age.	  

Der	  blev	  spillet	  163	  holdkampe	  og	  lidt	  over	  80	  kampe	  på	  hjemmebane	  i	  løbet	  af	  udendørssæso-‐
nen.	  Det	  er	  mange	  kampe,	  og	  har	  da	  også	  kun	  kunne	  lade	  sig	  gøre	  pga.	  vores	  dejlige	  klub	  med	  dets	  
mange	  baner,	  de	  mange	  interesserede	  spillere,	  de	  mange	  frivillige	  kaptajner	  og	  øvrige	  medhjælpe-‐
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re,	  og	  ikke	  mindst	  Annette	  og	  Thomas,	  som	  begge	  laver	  et	  kæmpe	  arbejde	  for	  at	  få	  det	  hele	  til	  at	  
fungere.	  Tusind	  tak	  til	  alle.	  

Holdudvalget	  og	  relevante	  trænere	  er	  pt.	  meget	  langt	  fremme	  med	  planerne	  om	  at	  lave	  en	  udfor-‐
dringsrangliste	  for	  klubbens	  Senior-‐	  og	  Veteranholdspillere,	  og	  regner	  med	  at	  introducere	  den	  i	  
løbet	  af	  november	  måned.	  

Dette	  gøres	  for	  at	  fremme	  interessen	  for	  holdkampe,	  sikre	  at	  interesserede	  holdspillere	  holder	  
deres	  kampform	  ved	  lige,	  og	  slutteligt	  have	  en	  til	  stadighed	  styrkemæssigt	  retvisende	  rangliste.	  	  

Ranglisten	  sikrer,	  at	  det	  blive	  nemmere	  at	  stille	  med	  de	  stærkeste	  hold,	  og	  er	  med	  til	  at	  fremme	  en	  
god	  og	  sund	  intern	  konkurrence	  for	  klubbens	  spillere.	  Vi	  er	  vel	  konkurrencemenneskerJ	  

Følg	  med	  på	  klubbens	  hjemmeside	  og	  opslag.	  

Indendørssæsonen	  er	  nu	  i	  gang,	  og	  der	  er	  tilmeldt	  18	  HRT	  hold.	  

Vi	  ønsker	  alle	  hold	  en	  god	  sæson	  og	  håber	  holdene	  vil	  få	  nogle	  gode	  og	  spændende	  dyster.	  

Med	  venlig	  hilsen	  

Peter	  Højsgaard,	  Holdudvalget.	  
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Beretning	  fra	  Aktivitetsudvalget	  

Vores	  medlemmer	  har	  haft	  travlt	  med	  at	  bruge	  alle	  de	  forskellige	  tilbud,	  der	  har	  været	  over	  vinte-‐
ren	  og	  ikke	  mindst	  i	  løbet	  af	  den	  dejlige	  sommerperiode.	  

Juleturneringerne	  var	  fyldt	  med	  glade	  medlemmer,	  hvor	  flere	  var	  klædt	  ud	  i	  nissetøj	  på	  banen.	  
Traditionen	  tro	  blev	  der	  uddelt	  præmier	  til	  de	  mest	  fantasifulde	  igen	  i	  år	  og	  Hassings	  julequiz	  blev	  
gættet	  på	  alle	  3	  juleturneringer.	  

For	  første	  gang	  prøvede	  vi	  noget	  nyt,	  nemlig	  en	  julehyggeturnering	  mellem	  jul	  og	  nytår,	  og	  det	  
vakte	  glæde	  hos	  flere	  medlemmer.	  

Nytårsturnering	  med	  sjov	  og	  skæg	  er	  en	  tilbagevendende	  begivenhed.	  Her	  var	  16	  tilmeldt,	  og	  alle	  
fik	  løbet	  julemaden	  af	  sig.	  

Drop-‐in	  hver	  dag	  hele	  året	  rundt	  er	  blevet	  en	  stor	  aktivitet	  for	  HRT,	  og	  det	  er	  en	  glæde	  at	  følge	  
spillerne	  år	  for	  år	  i	  deres	  udvikling.	  	  

Drop-‐in	  for	  A-‐spillere	  har	  vist	  sig	  at	  være	  meget	  populært,	  og	  det	  arrangerer	  vi	  ca.	  4	  gange	  om	  
året	  enten	  på	  lørdage	  eller	  søndage.	  Vi	  havde	  inviteret	  Silvija	  med	  nogle	  gange,	  og	  det	  kastede	  
glans	  over	  feltet.	  

Ung-‐seniorerne	  	  spillede	  skumturnering	  med	  efterfølgende	  middag	  og	  hygge	  den	  2.	  marts,	  og	  her	  
var	  20	  tilmeldt.	  Det	  var	  et	  meget	  vellykket	  arrangement	  med	  rigtig	  mange	  gode	  kampe.	  Steen	  Has-‐
selbalch	  blev	  årets	  skumtennis	  vinder.	  Tak	  til	  Michael	  Rasmussen	  som	  primus	  motor	  for	  arrange-‐
mentet	  der	  forhåbentlig	  bliver	  en	  årlig	  tilbagevendende	  begivenhed.	  

I	  august	  var	  der	  Ung-‐senior	  Camp	  en	  forlænget	  weekend	  fra	  fredag	  til	  søndag.	  Der	  blev	  spillet	  rig-‐
tig	  meget	  tennis	  med	  teknik,	  taktik	  og	  kampe	  på	  programmet.	  Senere	  blev	  der	  hygget	  til	  frokost	  og	  
en	  middag	  i	  Rungsted	  Havn	  

Danmarksmesterskaber	  for	  veteraner	  indendørs	  blev	  igen	  afholdt	  i	  Nærums	  Rundforbihal	  og	  her	  
høstede	  vi	  igen	  i	  år	  præmier	  ved:	  

DD	  60	  +	  	  sølv	  Benedikte	  Braae/	  Lisbeth	  Jensen	  	  

MD60+	  bronze	  Benedikte	  Braae	  /	  Sven	  Larsson	  

DS	  65	  +	  bronze	  Elsebeth	  Schønau	  	  

MD65+	  sølv	  Elsebeth	  Schønau/	  Erik	  Bredahl	  



	  

	   12	  

Stort	  tillykke	  til	  spillerne.	  I	  2015	  bliver	  mesterskaberne	  afholdt	  den	  1.	  marts	  i	  HRT	  og	  ellers	  igen	  i	  
Rundforbihallen	  1-‐8.	  marts	  2015.	  Sven	  Larsson,	  som	  sidder	  i	  bestyrelsen	  i	  DTV	  er	  blevet	  medlem	  i	  
HRT.	  

Vi	  afsluttede	  indendørssæsonen	  med	  Afslutningsturnering	  med	  32	  spillere	  og	  efter	  sidste	  bold	  
nød	  spillerne	  en	  bagel	  med	  et	  glas	  vin.	  

Vi	  startede	  udendørssæsonen	  med	  standerhejsning	  og	  vores	  formand	  Jan	  Nygaards	  tale.	  Vejret	  
var	  dejligt	  og	  der	  blev	  spillet	  på	  det	  nye	  fine	  grus	  på	  10	  baner.	  

Sommeren	  bød	  på	  tennis/bridge	  –	  turnering,	  som	  er	  blevet	  en	  sikker	  succes,	  men	  kræver	  helst	  24	  
spillere,	  og	  det	  lykkedes	  i	  år	  takket	  være	  Bent	  Møllers	  hjælp.	  

Grillturneringer	  og	  tirsdagsturneringer	  fyldte	  banerne	  med	  glade	  spillere.	  

Danmarksmesterskaber	  for	  veteraner	  i	  Gilleleje	  Tennisklub	  blev	  en	  dejlig	  uge,	  som	  bl.a.	  blev	  
mægtig	  godt	  styret	  af	  vores	  eget	  vintermedlem,	  Susanne	  van	  Deurs.	  Vi	  fik	  medaljer	  ved:	  

DD	  60+	  guld	  Benedikte	  Braae/	  Margozata	  Nielsen	  

MD	  60+bronze	  Benedikte	  Braae/	  Sven	  Larsson	  

MD	  65+	  guld	  Elsebeth	  Schønau/	  Erik	  Bredahl	  

Tillykke	  til	  HRTs	  Danmarksmestre	  

Benedikte	  Braae	  og	  Margozata	  Nilesen	  fik	  endvidere	  en	  flot	  bronzemedalje	  ved	  Nordiske	  Mester-‐
skaber.	  Stort	  tillykke.	  

Derudover	  har	  Benedikte	  og	  Sven	  spillet	  flere	  turneringer	  sammen	  i	  udlandet	  og	  klaret	  sig	  godt.	  

Holddagen	  med	  8	  seniorhold	  blev	  spillet	  den	  31.	  august	  og	  60	  spillere	  var	  tilmeldt	  til	  dagens	  dy-‐
ster	  med	  næsten	  alle	  hold	  mod	  alle.	  En	  kæmpe	  tak	  til	  Karen	  Kristiansen,	  Jesper	  Nørregaard,	  Hans	  
Ulrik	  Clausen,	  Suzanne	  Freiesleben,	  Lisbeth	  Thomsen	  ,	  Helle	  Rahbek	  og	  Jens	  Aaris	  Thisted	  for	  godt	  
og	  flittigt	  arbejde	  hele	  sommeren	  med	  holdene	  samt	  til	  denne	  holddag.	  En	  speciel	  tak	  til	  Jens	  for	  
hans	  store	  arbejde,	  som	  formand	  for	  disse	  8	  hold.	  

Igen	  i	  år	  kunne	  vi	  hylde	  Jesper	  Nørregaards	  veteranhold	  35+,	  som	  stærke	  vindere.	  

Tillykke	  til	  Michael	  Stricker-‐	  Nielsen,	  Helle	  Mørch,	  Helene	  Beck-‐Bang,	  John	  Jansen,	  

Ronan	  Uhel,	  Jenny	  Uhel	  og	  Jesper	  Nørregaard.	  
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Dagen	  sluttede	  med	  en	  dejlig	  middag	  og	  tusind	  tak	  til	  Zahida	  og	  Raghav	  i	  Cafe	  Amokka.	  

Q-‐turneringer	  under	  DTV	  bliver	  afholdt	  i	  HRT	  4	  gange	  om	  året	  og	  her	  møder	  24-‐28	  forventnings-‐
fulde,	  kvindelige	  spillere	  op	  og	  spiller	  i	  2	  timer	  under	  Karen	  Lybys	  ledelse.	  Det	  giver	  dynamik	  at	  se	  
andre	  klubbers	  spillere	  på	  vores	  dejlige	  store	  anlæg.	  

DH	  –	  slutspil	  blev	  afholdt	  i	  HVT	  den	  6	  og	  7.	  september	  og	  her	  deltog	  vi	  med	  2	  hold,	  nemlig	  vete-‐
ranhold	  60+	  og	  veteranhold	  70+.	  Vi	  løb	  med	  en	  bronzemedalje	  til	  vores	  60+	  hold.	  En	  stor	  tak	  til	  
vores	  holdkaptajner	  Karen	  Kristiansen/	  Sven	  Larsson	  for	  60+	  og	  Karen	  Lybye/	  Ditlev	  Eriksen	  for	  70+	  

Tillykke	  til	  Karen	  Kristiansen,	  Elsebeth	  Schønau,	  Benedikte	  Braa,	  Christian	  Dyrberg,	  Mikael	  Bern-‐
hoft,	  Jesper	  Volf,	  Søren	  Schou-‐	  Nielsen,	  Søren	  Grubbe,	  Sven	  Larsson,	  Flemming	  Heegaard	  og	  Troels	  
Gunnersgaard.	  

Som	  noget	  nyt	  ”	  2	  i	  1”	  –	  turnering,	  som	  er	  2	  turneringer	  i	  en.	  Det	  vil	  vi	  afprøve	  igen	  udendørs	  og	  
tak	  til	  Hans	  Ulrik	  Clausen	  for	  stor	  hjælp.	  	  

I	  privat	  sammenhæng	  tog	  en	  stor	  gruppe	  på	  28	  medlemmer	  på	  tennisrejse	  til	  Santa	  Ponsa	  på	  Mal-‐
lorca,	  og	  vi	  holder	  en	  get-‐together-‐middag	  i	  Cafe	  Amokka	  den	  25.	  november.	  

Julehyggeturnering	  imellem	  jul	  og	  nytår	  kommer	  op	  på	  tavlen	  og	  Nytårsturnering	  den	  2.	  januar	  er	  
halvt	  fuld	  allerede.	  	  

Det	  nye	  år	  byder	  på	  venskabsturneringer	  mod	  Trørød,	  Gentofte	  og	  HIK.	  En	  træningscamp	  den	  24	  –	  
25.	  januar	  med	  Thomas	  Skouboe.	  Tennis-‐bridge-‐aften	  og	  mixturneringer	  osv.	  

Tusind	  tak	  til	  Thomas	  Skovengaard,	  Annette	  Gadegaard,	  Abdel,	  KeK,	  Cafe	  Amokka	  og	  alle	  træner-‐
ne	  samt	  mit	  dygtige	  og	  flittige	  udvalg	  ved	  Lisbeth	  Thomsen,	  Jan	  Hassing,	  Dorthe	  Thies,	  Elin	  
Steinø,	  Anne	  Nardi,	  Bent	  Møller	  og	  Karen	  Lybye,	  	  som	  arbejder	  hver	  dag	  hele	  året	  med	  frivilligt	  
arbejde	  for	  HRT.	  

En	  speciel	  tak	  til	  Inger	  Højlund	  for	  styring	  af	  Mandags	  Drop-‐in.	  

I	  år	  er	  det	  10.	  år	  som	  formand	  for	  Aktivitetsudvalget,	  hvor	  vi	  har	  set	  en	  konstant	  udvikling	  i	  støtten	  
fra	  vores	  medlemmer,	  og	  det	  er	  til	  fælles	  glæde.	  

Med	  venlig	  hilsen	  	  

Elsebeth	  Schønau,	  Aktivitetsudvalget.	  	  

	  



	  

	   14	  

Beretning	  fra	  Turneringsudvalget	  

Vi	  kan	  nu	  kigge	  tilbage	  på	  endnu	  et	  aktivt	  år	  med	  mange	  veloverståede	  turneringer	  og	  arrange-‐
menter	  på	  HRT’s	  enestående	  anlæg.	  	  

Et	  af	  årets	  højdepunkter	  var	  Davis	  Cup	  en	  weekend	  i	  januar,	  hvor	  Danmark	  løb	  af	  med	  sejren	  4-‐1	  
over	  Cypern	  i	  første	  runde	  af	  Europa/Afrika	  Group	  II.	  Det	  var	  en	  fantastisk	  weekend,	  hvor	  bane	  3	  i	  
Scanomat	  Hallen	  var	  omdannet	  til	  centre	  court.	  En	  stemningsfyldt	  weekend	  med	  fyldte	  tilskuer-‐
pladser	  og	  imponerende	  tennis.	  

En	  stor	  tak	  rettes	  til	  Peter	  Karsholt,	  ansatte	  i	  HRT,	  frivillige	  hjælpere	  og	  ikke	  mindst	  alle	  boldbør-‐
nene,	  der	  leverede	  perfekte	  rammer	  for	  Davis	  Cup	  arrangement	  og	  spillerne.	  HRT	  viste	  igen,	  at	  vi	  
er	  blandt	  de	  bedste	  klubber,	  når	  det	  gælder	  afvikling	  af	  større	  arrangementer.	  

HRT	  har	  lagt	  baner	  til	  mange	  andre	  turneringer	  i	  årets	  løb,	  heraf	  to	  internationale	  turneringer	  ITF	  
(efterårsferien)	  og	  Kystmesterskaberne	  samt	  Ungdomsmesterskaberne	  i	  påsken.	  Herudover	  flere	  
DTF	  og	  SLTU	  vintertour	  turneringer	  i	  indendørssæsonen,	  til	  stor	  glæde	  for	  mange	  af	  klubbens	  juni-‐
orer.	  	  	  

Udendørssæsonen	  sluttede	  vi	  af	  med	  Klubmesterskaberne	  2014.	  Et	  klubmesterskab	  med	  flere	  del-‐
tagere	  og	  rækker	  end	  de	  seneste	  år	  i	  HRT.	  En	  rigtig	  hyggelig	  turnering,	  som	  blev	  afsluttet	  en	  solrig	  
sensommerdag	  i	  september,	  med	  finaler	  dagen	  lang	  og	  en	  stemningsfyldt	  præmieoverrækkelse	  på	  
terrassen	  foran	  Café	  Amokka.	  

Sidst	  men	  ikke	  mindst	  tak	  til	  præmiesponsorer,	  ansatte	  i	  HRT,	  frivillige	  hjælpere,	  som	  har	  drevet	  
og	  hjulpet	  til	  med	  de	  mange	  turneringer	  i	  årets	  løb.	  Uden	  den	  store	  indsats	  ville	  der	  ikke	  blive	  spil-‐
let	  turneringstennis	  i	  HRT.	  	  

Med	  venlig	  hilsen	  

Marianne	  Evers,	  Turneringsudvalget.	  	  
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Beretning	  fra	  Juniorudvalget	  

Juniorudvalgets	  arbejde	  det	  forgangne	  år	  har	  primært	  drejet	  sig	  om	  junioraktiviteter.	  Der	  har	  væ-‐
ret	  nogle	  spændende	  og	  sjove	  aktiviteter,	  og	  der	  er	  også	  en	  del	  planlagte	  i	  denne	  kommende	  vin-‐
tersæson.	  	  

Deltagerantallet	  til	  vores	  aktiviteter	  er	  stabile.	  Vi	  vil	  meget	  gerne	  se	  flere	  af	  vores	  turneringsspille-‐
re	  og	  elitespillere	  til	  arrangementerne,	  men	  har	  forståelse	  for,	  at	  de	  i	  forvejen	  har	  mange	  tennisak-‐
tiviteter	  og	  turneringer.	  Så	  det	  er	  svært,	  men	  vi	  kæmper	  videre!	  

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	  boldbørns	  træningen	  til	  Davis	  
Cup	  i	  sidste	  weekend	  i	  januar.	  Vi	  havde	  22	  piger	  og	  drenge	  i	  skarp	  træning	  til	  at	  blive	  Danmarks	  
bedste	  boldbørn.	  De	  tog	  det	  alle	  meget	  seriøst	  og	  klarede	  det	  utrolig	  flot.	  De	  viste	  HRT	  fra	  den	  
bedste	  side	  og	  fra	  den	  internationale	  referee	  fik	  de	  top	  karakter	  og	  meget	  ros.	  Vi	  var	  meget	  stolte	  
af	  dem,	  og	  de	  havde	  alle	  en	  utrolig	  oplevelse	  og	  fik	  bundet	  nogle	  venskaber	  på	  kryds	  og	  tværs.	  

I	  sommer	  har	  vi	  haft	  en	  løbende	  sommerbold	  turnering,	  hvor	  det	  galt	  om	  at	  spille	  flest	  gange	  med	  
sine	  tennisvenner,	  som	  så	  blev	  kvitteret	  med	  100	  points	  pr.	  gang.	  Desværre	  var	  der	  ikke	  nær	  så	  
stor	  deltagelse	  som	  sidste	  år,	  men	  der	  var	  nogle	  enkelte,	  der	  var	  meget	  aktive.	  Hele	  ideen	  med	  
denne	  lille	  turnering	  er	  at	  få	  juniorerne	  til	  at	  forstå,	  at	  det	  godt	  kan	  betale	  sig	  at	  spille	  sammen	  
med	  sine	  tennisvenner.	  

I	  slutningen	  af	  udendørssæsonen	  var	  der	  igen	  klubmesterskaber,	  som	  sluttede	  med	  en	  finaledag	  
med	  efterfølgende	  præmieoverrækkelse.	  Der	  var	  en	  flot	  deltagelse,	  men	  vi	  kunne	  godt	  ønske	  os,	  
at	  der	  var	  lidt	  flere,	  der	  melder	  sig.	  Både	  de	  bedre	  spillere,	  men	  også	  nogle	  af	  dem	  der	  ikke	  spiller	  
så	  mange	  turneringer,	  da	  der	  i	  flere	  af	  rækkerne	  også	  er	  en	  B-‐række.	  

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.	  4.	  december	  med	  mange	  gode	  og	  flotte	  præmier.	  Tilmel-‐
ding	  skal	  ske	  på	  opslagstavlen.	  	  
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Trænerne	  holder	  igen	  juleafslutning	  for	  alle	  juniorer,	  der	  er	  på	  træningen,	  som	  sluttes	  af	  med	  æb-‐
leskiver	  og	  hygge.	  

Der	  arbejdes	  også	  på	  at	  lave	  en	  lille	  klubfest	  for	  de	  ældre	  juniorer	  i	  starten	  af	  det	  nye	  år.	  

Der	  bliver	  arbejdet	  på	  at	  lave	  nogle	  trænings-‐camps	  i	  løbet	  af	  året.	  Det	  kan	  både	  være	  juleferien,	  
vinterferien	  og	  sommerferien.	  

Igen	  i	  år	  har	  vi	  tilmeldt	  HRT	  til	  Børnehjælpsdagen	  julelotteri	  salg.	  Klubbens	  juniorer	  vil	  stå	  for	  salg	  
af	  lodder	  til	  fordel	  for	  børnehjælpsdagen.	  Lodderne	  vil	  også	  være	  til	  salg	  på	  klubbens	  kontor,	  samt	  
til	  diverse	  arrangementer.	  Lodderne	  sælges	  for	  20,00	  kr.	  og	  de	  8,50	  kr.	  vil	  gå	  til	  klubbens	  juniorar-‐
bejde.	  	  

Det	  er	  vores	  generelle	  opfattelse,	  at	  vi	  har	  en	  meget	  engageret	  forældregruppe,	  der	  gerne	  vil	  bi-‐
drage	  til,	  at	  deres	  børn	  får	  en	  god	  oplevelse.	  Vi	  vil	  fortsætte	  arbejdet	  med	  at	  få	  inddraget	  så	  man-‐
ge	  frivillige	  kræfter	  som	  muligt	  til	  at	  hjælpe	  med	  aktiviteter	  for	  børnene.	  Og	  der	  skal	  hermed	  lyde	  
en	  opfordring	  til,	  at	  flere	  forældre	  gerne	  må	  melde	  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!	  

Med	  venlig	  hilsen	  

Dorte	  Buck	  Kemp,	  Juniorudvalget.	  	  
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Beretning	  fra	  Træningsudvalget	  /	  sportslige	  resultater	  

Slutningen	  af	  2013	  var	  præget	  af	  en	  uklar	  situation,	  hvor	  HRT	  manglede	  en	  cheftræner.	  Dette	  blev	  
i	  stor	  udstrækning	  afhjulpet	  af,	  at	  flere	  af	  klubbens	  dygtige	  folk	  trådte	  til	  som	  trænere	  af	  unge	  eli-‐
te-‐,	  turnering-‐	  og	  ’bobler’	  spillere.	  Stor	  tak	  til	  bl.a.	  Carsten	  Gildum,	  Anders	  Elfving	  og	  Paulette	  Hjort	  
for	  hjælpen.	  

Efter	  et	  grundigt	  rekrutteringsforløb	  ansatte	  HRT	  Thomas	  Skouboe	  som	  ny	  sportschef.	  Skouboe,	  
der	  i	  over	  12	  år	  havde	  været	  cheftræner	  i	  Hvidovre,	  startede	  i	  HRT	  1.	  marts.	  Under	  motto’et	  ”Ten-‐
nis	  for	  alle”	  ønskede	  vi	  at	  kunne	  tilbyde	  kvalificerede	  træningstilbud	  til	  alle	  spillere	  fra	  ung	  elite	  til	  
Golden	  age	  spillere.	  Derudover	  ønskede	  vi	  en	  rød	  tråd	  i	  træningen	  på	  tværs	  af	  grupperne	  fra	  ten-‐
nisskole	  over	  bobler	  til	  turnerings/elite.	  	  

Sidst,	  men	  ikke	  mindst	  var	  det	  en	  klar	  ambition,	  at	  turnering/elite	  skulle	  fylde	  mindre	  hos	  bestyrel-‐
sen	  –	  et	  problem,	  der	  tidligere	  har	  været	  påpeget,	  som	  en	  stor	  tidsrøver.	  

I	  dag,	  9	  mdr.	  senere,	  kan	  vi	  sige,	  at	  vi	  er	  lykkedes	  rigtig	  godt.	  Der	  er	  ro	  omkring	  træningen,	  og	  vo-‐
res	  trænerteam	  samarbejder	  rigtig	  godt	  med	  at	  sikre	  en	  rød	  tråd	  i	  træningen	  gennem	  planlægning	  
på	  tværs	  af	  vores	  grupper	  og	  træningstilbud.	  Turnerings/elite	  optager	  ikke	  længere	  unødig	  tid	  for	  
bestyrelsesarbejdet.	  

Der	  har	  løbende	  været	  foretaget	  en	  række	  justeringer	  på	  vores	  forskellige	  træningstilbud,	  ligesom	  
der	  har	  været	  en	  god	  dialog	  med	  spillere	  og	  forældre.	  

Vi	  har	  ambitioner	  om	  at	  gøre	  HRT	  endnu	  bedre	  og	  attraktiv.	  Derfor	  vil	  den	  sportslige	  ledelse	  fort-‐
sat	  arbejde	  med	  at	  tilpasse	  og	  forbedre	  vores	  træningstilbud	  for	  alle	  grupper.	  Fx	  forventer	  vi	  i	  det	  
nye	  år	  at	  kunne	  indgå	  et	  samarbejde	  med	  Dansk	  Tennis	  Forbund	  om	  at	  lade	  et	  ungdomslandshold	  
træne	  i	  HRT	  side	  om	  side	  med	  vores	  egne	  dygtige	  spillere.	  

Sportslige	  resultater	  

Igen	  i	  år	  har	  de	  sportslige	  resultater	  bragt	  HRT	  på	  tennis-‐landkortet.	  Vores	  bedste	  hold	  for	  herrer	  
og	  damer	  er	  fortsat	  repræsenteret	  i	  den	  bedste	  række	  elitedivisionen	  både	  udendørs	  og	  indendørs	  
–	  en	  vigtig	  brik	  i	  vores	  fortsatte	  ambition	  om	  at	  være	  blandt	  de	  bedste	  i	  landet.	  

Også	  blandt	  de	  mange	  juniorhold	  blev	  medaljehøsten	  stor.	  Der	  blev	  hentet	  mange	  medaljer	  hjem	  
af	  vores	  SLTU	  hold	  lige	  fra	  U10	  piger	  og	  drenge	  –	  til	  U16	  piger.	  Helt	  fremme	  var	  også	  vores	  stærke	  
U14	  piger,	  der	  vandt	  sølv	  til	  hold	  DM.	  
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På	  det	  individuelle	  plan	  har	  særligt	  to	  spillere	  gjort	  sig	  flot	  bemærket	  i	  året.	  Mathilde	  Tranberg	  tog	  
således	  guld	  ved	  udendørs	  UM	  i	  single,	  og	  Niels	  Gerstrøm	  sølv	  i	  single	  ved	  indendørs	  UM	  og	  guld	  i	  
herredouble	  ved	  udendørs	  UM.	  Flotte	  resultater,	  der	  medførte	  at	  både	  Mathilde	  og	  Niels	  blev	  ud-‐
taget	  til	  U14	  landsholdet.	  

Ved	  SM	  udendørs	  blev	  det	  til	  rekordhøst	  af	  medaljer	  for	  HRT	  med	  24	  medaljer	  –	  herunder	  9	  af	  
guld.	  

Stort	  tillykke	  med	  de	  flotte	  resultater	  til	  alle	  spillere.	  

Med	  venlig	  hilsen	  

Steen	  Hasselbalch,	  Træningsudvalget.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


