Beretning fra Holdudvalget

Hovedformålet med holdudvalget er at udstikke generelle guidelines for HRT’s mange klubhold og
gennemgå, hvad der skal foretages før, under og efter en holdkamp, praktiske oplysninger, og hvilke krav
og ønsker HRT har til kaptajner, spillere og trænere.
Holdudvalget fortsætter det fine arbejde, som det tidligere udvalg havde sat i støbeskeen og arbejde mod
mere struktur omkring det at spille på hold i HRT.
Jens Aaris blev efter eget ønske afløst af Hans Ulrik Clausen som koordinerende formand for klubbens
Veteran-, Motionist samt Golden Age hold, for igen at opnå lidt fælles guidelines og bedre kommunikation.
Forplejningstilskuddet til hjemmekampe på 300 kroner er uændret. Derudover betaler klubben for baner og
bolde, som bliver brugt af de mange hold.
Bukkeballevej er i sommersæsonen blevet flittigt brugt af de mange seniorhold, som havde fået tildelt
ugentlige trænigsbaner.
I udendørssæsonen 2015 havde HRT 34 hold repræsenteret lige fra U8 til Golden Age. I alt er var det 16
senior hold og 18 junior hold. Der blev spillet 175 holdkampe og næsten 100 hjemmekampe i løbet af
udendørssæsonen. Det er rigtig mange kampe, og det kan kun kunne lade sig gøre pga. vores dejlige anlæg,
spillerne, de mange frivillige kaptajner og øvrige hjælpere og ikke mindst trænerne, Annette, Morten og
Abdel, som alle laver et kæmpe arbejde for at få det hele til at fungere.
Nedenstående kan ses en oversigt over, hvordan de mange hold har klaret sig i udendørssæsonen 2015.
Her er det værd at nævne at U12 DH piger bliver DANMARKSMESTERE og U14 DH pigerne får SØLV.
Derudover bliver U12 drengene Sjællandsmester i A-rækken og U14 drengene bliver Sjællandsmestere i Brækken STORT TILLYKKE TIL ALLE. HRT ER STOLTE AF JER ALLE
I den igangværende indendørssæson har vi 13 tilmeldte senior hold og 9 tilmeldte juniorhold.

SENIOR HOLD
1. holdet Herrer Elitedivision ØST: Nr. 3 i grundspillet, vinder nedrykningsspillet og bliver i elitedivisionen
Mathias Olsen, Joel Åkererg, Morten Lyngbæk, Carsten Gildum, Morten Plougman, Filip Prpic, Jonathan
Hannested
1. holdet Damer Elitedivision Øst: vinder grundspillet og bliver nr. 4 i mellemspillet og bliver i
elitedivisionen
Paulina Milosavljevic, Silvija Talaja, Mathilde Tranberg, Mette Bonnesen, Sarah Granhof
2. holdet Herrer Sjællandsserien: bliver nr. 1 i puljen og taber slutspillet til Rødovre, men vinder playoff
kamp oiver Brøndbystrand og rykker op i 2. division
Oscar Beck, Christian Rossen, Nils Raffel, Lars Schrøder, Jason Bradley, Niels Gerstrøm, Carsten Gildum,
Morten Plougmann, Jon Rosenberg Osted
2. holdet Damer sjællandsserien: bliver nr. 1 I puljen og vinder slutspillet og rykker op i 2. division
Elena Jamshidi, Stela LIeberknecht, Sarah Grandhof, Ida Hasselbalch
3. holdet Herrer serie 3: bliver nr. 2 i puljen og vinder opryknings kamp og rykker op i serie 2
Pierre Gave, Frederik Falk Andersen, Jens Christiansen, Elia Jamshidi, Steen Hasselbalch, Lars Schrøder,
Niels Gerstrøm, Christian Rossen, Christian Hillmann
3. holdet Damer serie 1: vinder deres pulje og vinder slutspillet, og rykker op i sjællandsserien
Stella Lieberknecht, Elena Jamsihdi, Sofie Hasselbalch, Sarah Lund Meyer
+40 serie 3: bliver nr. 4 i deres pulje
Peter Heidensleben, Christian Prætorius, Aksel Bjørn Møller, Malene Tranberg, Danas Januskevicius, Tove
Schiørring, Lotte Greve, Ulrik Andersson, Martin Petersen, Else Riis, Kristian Krabber, Thomas Dall-Arnesen,
+40 Sjællandsserien: bliver nr. 4 i deres pulje
Thomas Hall, Flemming Albrechtsen, Søren Charles, Helen Hansen, Søren Knudsen, Line Hedegaard, Peter
Højsgaard, Henrik Grønfeldt Sørensen, Helene Beck-Bang, Birgitte Paludan, Zdenko Augustinovic, Ronan
Uhel, John Jansen, Jesper Nørregaard,
+50 Sjællandsserien: bliver nr. 2 i puljen med pointlighed med Birkerød med 1 mindre kamp.
Carsten Reuter, Michael Stricker, Ronan Uhel, Helene Beck-Bang, Johan Jansen, Jesper Nørregaard, Inger
Luciano, Jenny Uhel, Helen Hansen, Birgitte Paludan,
+60 Eliteserie ØST: bliver nr. 3 i deres pulje ud af 3
Flemming Heegaard, Christian Dyrberg, Elsebeth Schønau, Sven Larsson, Karen Kristiansen, Benedicte
Braae, Claus Sørensen, Flemming Vinzent, Michael Bernhoft,
+70 Eliteserie ØST: bliver nr. 6 i deres pulje ud af 6
Jens Aaris, Jørgen Kemp, Ebbe Elmer, Hans Marqvardsen, Lise Rossen, Lis Ramberg, Jesper Volf, Karen
Lybye, Birthe Geisner, Hans Ulrik Clausen, Ellen Friis Larsen,

Golden Age sjællandsserien: blier nr 3 i puljen ud af 4
Jørgen Ib Christiansen, Jan Wiuff, Niels, Frankinsen, Finn Savery, Jens Ole Dall, Lisbeth Thomsen, Cora
Madsen, Susanne Brønnum-Schou, Inge Ravn, Jose Salinas, Jørgen Poulsen, Martin Lauth, Peter Ørntoft,
Britta Andersen, Flemming Poulsen, Svend Clausen, Bjarne Møgelhøj, Aase Hoeck,

Motionist 1 kategori 1 pulje 2: bliver nr. 6 ud af 7 hold.
Kim Weinchens, Arly Christoffersen, Søren Jensen, Lars Falck, Gogo Holm, Dorrit Givskov, Michael Stricker,
Birgitte Løppentin, Roan Uhel,
Motionist 4 kategori 1 pulje 1: bliver nr. 6 ud af 7 hold.
Christian Prætorius, Henrik Gath, Rene Illigen, Thomas Holm, Susanne Freizleben, Birgitte Paludan,
Christian Schulze,
Motionist 3 Kategori 2B pulje 3: bliver nr. 3 ud af 8 hold.
Armas Paludan, Peter Gregers Nielsen, Joakim Raben, Odd Vaage-Nielsen, Christoffer Bertelsen, Laura
Bigum, Birgitte Melskens, Kristen Kjær, Peter Ørntoft, AnneMarie Rothe, Anton Freisleben,
Motionist 2 Kategori 2B pulje 4: bliver nr. 3 ud af 8 hold.
Peter Gøtzche, Vibeke Ramsing, Yvonne Brandt-Hansen, Flemming Vinzent, Michael Finne Hansen, Steen
Nøglebæk, Hans Ulrik Clausen, Vibeke Ramsing, Conni Caryesford, Marijanne Melau, Gotthardt, Steen
Bjerregaard, Anetta Clausen, Hans Marqvardsen,
JUNIOR SLTU HOLDLAMPE
U8 pulje 1– holdkaptajn: Christina Solander SØLV
Christian Grønfeldt-Sørensen, August Schrøder, Oscar Weller, Bjørn Solander, Christoffer Hassel
Bliver flot nr. 2 i deres pulje og taber kun til HIK.
U10 B M/K pulje 1 – holdkaptajn: Klaus Andersen
Chilie Jensen, Agnete Bernhoft Hansen, Victoria Erikson, Valdemar Spillemose Andersen, Anna Ellen
Christiansen, Anne Dyrberg Knudsen, Christian Grønfeldt-Sørensen
Vinder flot flere af deres holdkampe, og bliver nr. 4 i deres pulje
U10 B M/K pulje 2 – holdkaptajn: Aksel Bjørn Møller
Amalie Lyttik, Philip Geday, Valdemar Spillemose Andersen, Theodor Bergholt Andersson, Seth ThageJørgensen, Emil Bjørn Møller,
Bliver nr. 2 i deres pulje med point lighed med nr. 1. desværre giver det ikek plads i slutspillet og ingen
medaljer.
U10 Skum – holdkaptajn: Christian Kemp
Isabella Kemp, Agnes Bille Eismark, Liv Solander, Ida Victoria Gyldenvang, Melisa Bibulovic
Har gjort det flot og blev nr. 3 i ders pulje.
U12 A-drenge pulje 1 – holdkaptajn: Claus Jørgensen
Nikolaj Jørgensen, Julius Møller, Jonas Michelsen, Noah Langvad, Simon Thage-Jørgensen, Romeo Elfving,
Toke Solander,
Bliver flot nr. 3 i deres pulje, hvor de mødte nogle hårde modstandere.

Holdmedaljer sommer 2015
U12 A-drenge pulje 2 – holdkaptajn: Dorte Buck Kemp GULD
Valdemar Nygaard, Rasmus Egehus, Hans Frederik Sebber, Nicolai Buck Kemp, Nikolaj Jørgensen, Simon
Thage-Jørgensen
Vinder flot deres pulje og er klar til slutspil mod Gentofte søndag d. 6. september.

U12 B-drenge pulje 1 – holdkaptajn: Thomas Holm
Carl Emil Holm, Mads Rosengaard, Toke Solander, Henrik Riber, Philip Tratwal, Oliver Krogsgaard,
Bliver nr. 6 i deres pulje
U12 B-piger pulje 1 – holdkaptajn: Søren Hollesen
Freje Tomasson, Annika Hollesen, Josefine Hellesøe, Maria Krogsgaard-Jensen
Ligger pt. nr 4 i puljen, men der mangler fortsat en spille runde samt nogle resultater der ikke er
indberettet. Det er meget tæt, så lad os krydse finger for at de kan nå medaljerne.
U14 A-drenge pulje 1 – holdkaptajn: Bianca Brangstrup SØLV
Valdemar Friis, Mads Riber, William Sæby, Alfred bernhoft, Oliver Buck Kemp
Bliver nr 2 i ders pulje.
U14 B-drenge pulje 2 – holdkaptajn: Anne Aagaard GULD
Oliver Buck Kemp, William Stabel Ladefoged, Hans Peter Aagaard, Carl Bille Eismark, Malte Bille Eismark.
Vinder overbevisende deres pulje på trods af at de ikke kunne stille hold til en af holdkampene og taber
derudover kun 4 kampe i 6 holdmatcher.
VINDER SLUSPILLET
U14 B-piger pulje 2 – holdkaptajn: Annette Rasmussen
Maria N. Rasmussen, Helene P. Kaas, Emma Wendelboe-Pedersen, Cathrine Victorine Berg, Sara Cecilie
Toxværd
Bliver flot nr. 3 i deres pulje.
U16 A-drenge pulje 1 – holdkaptajn: Arezzo Jamshidi SØLV
Oscar Parsholt Beck, Niels Gerstrøm, William Friis, Elis Jamshidi, Jacob Skov Andersson, Jens Christian
Sebber, Christian Hillmann
Bliver nr 2 i ders pulje.
U16 A-piger pulje 1 - holdkaptajn: Sanne Lund Meyer
Cecilie Højsgaard, Ida Hasselbalch, Sofie Hasselbalch, Sarah Lund Meyer, Caroline Raffel, Odessa Langvad,
Victoria Pagh, Alexandra Krabber, Caroline Højsgaard
Bliver flot nr. 2 i deres pulje.
U16/18 drenge pulje 3 – holdkaptajn: Claus Jørgensen
Philip Evers Olufsen, Jesper Jørgensen, Christian Højsgaard
Var kommet på en hård opgave mod nogle u18 drenge og blev nr. 5 i puljen.
JUNIOR DH HOLDKAMPE
U10 DH drengen pulje 2 – holdkaptajn: Heidi Beherns og Jens Hassel
Valdemar August Krabber, Anders Bjørn Møller, Carl August Hassel, Frederik Behrens
Bliver nr. 3 i deres pulje bl.a. efter et stærkt HIK hold
U12 DH piger pulje 2 – holdkaptajn: Jan Behrens og Christoffer Beck GULD
Olivia Parsholt Beck, Arendse Honoré, Fiona Behrens, Anne Sophie Hillmann, Freje Tomasson
Vinder flot deres pulje og vinder slutspillet og får flot GULD
U14 DH piger pulje 1 – holdkaptajn: Peter Lyttik SØLV
Ida Hasselbalch, Elena Jamshidi, Cecilie Lyttik, Mathilde Brinch Sørensen, Victoria Pagh, Alexandra Krabber,
Vinder deres pulje med flest vundne sæt, efter pointlighed med Gentofte og er dermed klar til DH slutspil.

U18 DH piger pulje 1 – holdkaptajn Malene Tranberg og Henriette Lieberknecht
Mathilde Tranberg, Sarah Granhof, Stella Lieberknecht, Cecilie Højsgaard, Sofie Hasselbalch, Sarah Lund
Meyer,
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 burger og pizza tennis for de 8-12 årige.
Der har været stor tilslutning til arrangementerne og der har været masser af spil, leg og dejlig energi.
I slutningen af indendørssæsonen 2014/2015 havde vi også et ungetræf for ca. 30 unge mellem 14 og 20 år.
I slutningen af udendørssæsonen var der igen klubmesterskaberne, som sluttede med en stor tennisfest og
præmieoverrækkelse. Der var en flot deltagelse, af både juniorer, seniorer og motionister og der blev
danset det meste af aften til DJ-musik. Forhåbentligt var det starten på at genskabe en gammel klubfest
tradition.
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. 3. 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.
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 juniorarbejde. De er også til
salg her til aften og jeg håber at rigtig mange af jer vil købe nogle lodder her til aften.
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

Beretning fra Sportsudvalget

Formålet med Sportsudvalget har været at få et tættere samarbejde mellem bestyrelse og den daglige
sportslige ledelse i klubben (læs trænere).
Det har med ansættelsen af Joachim Bengtsson været en sæson med fokus på at bygge grundstenene for
det, som skal bane vejen for at få HRT tilbage i toppen af dansk tennis både på senior og junior siden – og vi
mener, at vi er godt på vej.
Der er blevet implementeret et nyt træningsformat i klubben, og tilbagemeldinger fra både trænere og
spillere er yderst positive.
Sæsonen har været præget af en god fremgang over hele linjen.
Klubbens 1. hold har spillet i elitedivisionen, på damesiden havde vi sågar vores damer med i
finaleslutspillet – hvorimod herrerne missede finaleslutspillet med 1 sæt, men vandt sine kampe sikkert i
nedrykningsspillet og forbliver i elitedivisionen.
Alle HRT’s seniorhold, dvs. 2. og 3. hold damer og herrer vandt deres respektive divisioner og rykker op.
På junior siden har HRT for første gang i lange tider flere spillere, som kan gøre sig gældende på
allerhøjeste niveau både individuelt og på hold niveau, og vi har for første gang i mange år et dansk mester
skab for hold til U14 pigerne. U12 pigerne vandt sølv for hold i DM. U12 og U14 drenge blev
Sjællandsmestre i A-rækken. Tillykke til dem og alle HRT’s andre hold, der har klaret sig godt igennem
sæsonen, og ikke mindst tillykke til HRT for at pilen peger i den rette retning.
HRT’s juniorer har også haft en masse gode individuelle resultater, ved UM i Skovbakken blev det til en sølv
og to bronze medaljer. Ved SM i Hareskov/Værløse samlede HRT i alt sammen 7 guld, 7 sølv og 7 bronze
medaljer. På international niveau i TE og ITF turneringer har HRT’s juniorer vundet 3 guld, 2 sølv og 2
bronze medaljer. Så fremtiden for HRT’s juniorer ser meget lys ud.
HRT’s veteraner har også klaret sig godt. Benedikte Braae, Sven Larsson og Morten Plougmann har vundet
flere guldmedaljer og mange sølv- og bronzemedaljer er blevet uddelt til andre af HRT’s dygtige veteraner.
Der har været afviklet over 150 holdkampe på vores anlæg både på HRT’s anlæg på Stadion Alle og vores
hyggelige anlæg på Bukkeballevej.
Der har været en god stemning på anlæggene, men vi vil gerne opfordre flere til at komme ned og se de
mange spændende holdkampe og individuelle turneringer, som der bliver afholdt.
På Sportsudvalgets vegne
Carsten Gildum

Play`N´Joy udvalget beretter.

Hovedformålet og baggrunden for at Play´N`Joy udvalget blev dannet i april 2015 var bestyrelsens ønske
om en bredere repræsentation af aktiviteter for flere medlemsgrupper, både tennismæssigt, socialt og på
tværs af alder.
Udvalget laver især aktiviteter for Drop-in, Voksentræning, Ungsenior/anden gruppe voksentræning, og
turneringsspillerne.
Det nyetablerede udvalg fik sin ilddåb ved standerhejsningen, hvor udvalget lavede junior vs senior
turnering. Det var en skøn dag med stor turneringstilslutning samt mange medlemmer, der kom for at skåle
og synge udendørssæsonen velkommen. Juniorerne vandt en knusende sejr og tog pokalen.
I maj afholdt udvalget en social double dameturnering med deltagelse af medlemmer fra 1. hold,
turneringsspiller til Drop In m.fl. Vi blev delt op i to hold, hvor hvert hold selv skulle sætte taktiske doubler
og spille over tre runder. Vi sluttede af med en god frokost i cafe Amokka og fik fine sponsorpræmier.
Drop In styregruppen har ved hjælp af mange frivillige tovholdere på bedste vis videreført gode traditioner
fra tidligere, nemlig at skabe glæde og hyggelige turneringer sommeren over med frokoster og middage. Vi
har været glade for at KEK har hjulpet lidt til. Tak til de frivillige kræfter, der hjælper med afvikling af de
daglige drop-in og meget andet.
I september gennemførte vi klubmesterskaber for alle aldersgrupper i samarbejde med junior- og
holdudvalget. Et stort arrangement med afvikling over 14 dage og en stor finaledag med afslutningsfest.
Det blev en kæmpe succes med stor tilslutning. Vi var 100 personer til festen, hvor velkomstdrinks blev
nydt, mens man som tilskuer nød de sidste finaler. Der var god mad fra Cafeen v/ Anette. Medaljer, pokaler
og præmier blev løftet, og danseskoene luftet til glad musik. Det bliver helt sikkert en tilbagevendende
tradition. Vi har allerede gjort klar i kalenderen til næste år, hvor udvalget, hvis vi bliver flere, må tage selve
tennishallen i brug, og det tror vi på!
I skrivende stund har vi igangsat en double camp for voksentræningssegmentet og øvrige interesserede. Et
forløb over tre gange i løbet af indendørssæsonen med fokus på doubletaktik og teknik og spil på banerne.
… Vi har flere ideer i hatten.
Play´N`Joy udvalget synes nu at blive forstærket af flere kræfter fra de forskellige medlemsgrupper, hvilket
vi har brug for, så vi kan lave aktiviteter, som de enkelte segmenter har lyst til.
En særlig tak skal lyde til træner Mette Bonnesen, som i frivillighedens tegn, har været den planlæggende,
styrende og gennemførende kraft i mange nyigangsatte arrangementer og events.

På udvalgets vegne
Dorthe Bonnesen

