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I lighed med de seneste år fremsendes formandens beretning sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. På denne måde håber vi igen på, at endnu flere får mulighed for at 

”høre” beretningen og måske endda på baggrund af denne få lyst til at deltage i 

generalforsamlingen. Formandens beretning vil således ikke blive læst op på 

generalforsamlingen, men der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til beretningen. 

 

Tak for et godt 2016, der traditionen tro begyndte med standerhejsningen som starten til en 

meget fin tennissæson, hvor en lidt middelmådig start på sommeren igen blev afløst af en fin 

eftersommer, som bl.a. vores klubmesterskaber nød godt af. Aktiviteten på banerne var 

generel stor, hvilket vi i bestyrelsen var glade for, og vi håber, at det også vil blive tilfældet i 

2017.  

 

Banerne var igen i 2016 meget fine og faste fra dag 1. Det lægger vi stor vægt på, og det 

bliver også bemærket af de gæstende spillere, der kommer og spiller i TT. En stor tak til både 

baneanlægsmand Poul Ørholt Nielsen, der havde nået at tromle banerne 6-7 gange og til vores 

banemand Jørgen Kirk, som har plejet banerne med stor omhu før og efter åbningen 2016. Vi 

er glade for, at Jørgen Kirk også vil hjælpe med til dette vigtige hverv også i 2017, som i 

begyndelsen af sæsonen formentlig vil blive med hjælp fra Poul Ørholt Nielsen. At have gode 

baner er til stor glæde for os alle, og vi prioriterer dette meget højt. 

 

Birgitte Hübertz stod som sædvanlig for Onsdagsspil, så alt var ”ved det gamle/trygge”, og vi 

fastholdt det gode koncept. Dette betyder, at banerne også om formiddagen primært om 

onsdagen bliver benyttet aktivt.  

 

Tirsdagsturneringen blev som forsøg afløst af seniorfællestræning ved træner Poul Erik 

Madsen. Bestyrelsen er parat til at genoptage dette sociale tirsdags tennisarrangement, 

såfremt der vises god interesse herfor. Det er således i skrivende stund endnu ikke afgjort om 

tirsdagstennissen skal genoplives i 2017 eller fortsat skal være afløst af seniorfællestræning 

eller måske en kombination af de to arrangementer. Der må på generalforsamlingen meget 

gerne gives udtryk for interesse eller ej, således at bestyrelsen har et godt grundlag for at 

træffe den rigtige beslutning for tirsdagstennissen i 2017. 

 

Der er en del arrangementer i løbet af en sæson, som kræver, at banerne bliver blokeret og 

reserveret til disse arrangementer, som for det meste er gode og underholdende holdkampe 

på såvel juniorsiden som seniorsiden. En gang imellem bliver vi nødt til at reservere lidt flere 

baner, end der umiddelbart er behov for til det enkelte arrangement/holdkamp, men de 

medlemmer, der har ansvaret for et givent arrangement/holdkamp, frigiver de baner, der er 

”overbooket”, så snart dette er muligt. Så derfor opfordrer jeg igen alle de medlemmer, der 

ønsker at spille i umiddelbar forlængelse af et arrangement/holdkamp at holde øje under den 

elektroniske banebooking med ”frigivelsen” af overskydende baner eller måske endda komme 

op i klubben og tage chancen for at kunne komme til at spille hurtigt efter et 

arrangement/holdkamp. Det betyder måske, at man må vente en halv times tid, inden en bane 

bliver ledig, men så kan man jo blive inspireret af det gode tennisspil, som især mange 

holdkampe kan tilbyde. 

 

Igen i 2016 syntes vi i bestyrelsen, at der var en god balance i klubben med hensyn til 

fordeling af banetimer til diverse hold, forskellige former for træning, hjemmeholdkampe, 

diverse arrangementer og almindeligt klubspil. Denne fordeling drøfter vi løbende og lytter til 

medlemmernes ønsker, hvilket også vil blive tilfældet i 2017. Umiddelbart forudser vi ikke de 

store ændringer på fordelingen af banetimer til frit spil og diverse arrangementer i 2017. 

 

Ubudne gæster: 

 

Der har desværre fra begyndelsen af sæsonen igen været en del ubudne gæster om aftenen 

på klubbens område. Vi har uden held prøvet at finde ud af, hvem disse ubudne gæster er, 

men det er desværre ikke lykkedes. Heldigvis er der ikke sket større skader på eller omkring 

klubben, men nogle af vores hynder og tæpper er ødelagt eller forsvundet. Vi antager stadig, 

at det er unge fra nærområdet. Vi anmoder derfor igen venligst alle medlemmer om fremover 



at holde øje med klubben og om at henvende jer til bestyrelsen, hvis I på nogen måde skulle 

få oplysninger om, hvem disse ubudne gæster er. 

 

Klubmesterskaberne 2016: 

 

Klubmesterskaberne blev som sædvanligt afholdt i sidste halvdel af august, og vi var 

begunstiget af meget fint vejr under det meste af turneringen, og alt blev gennemført til tiden. 

Desværre var der igen i 2016 ikke ret mange, der havde meldt sig, hvorfor jeg allerede nu 

igen opfordrer alle til at overveje at melde sig til klubmesterskaber 2017, som også i år vil 

blive afholdt i anden halvdel af august / begyndelsen af september. Arrangementet omkring 

klubmesterskaberne er meget hyggeligt, hvor klubben hver aften disker op med drinks, frugt 

m.v., således at tilskuerne har noget at styrke sig på under de ofte meget spændende og 

underholdende kampe. Det er en sjov og god måde at møde andre klubmedlemmer end dem, 

man er ”vant” til at spille mod. Så kom og vær med, holdspillere såvel som motionsspillere – 

der er ingen, der ”bider”, og vi prøver at indrette turneringen, således at alle får nogle gode 

kampe. Især var familierækken et stort ”hit”, som vil blive gennemført igen i 2017. En stor tak 

til Jørgen Kirk, som planlagde og gennemførte turneringen på fornemste vis. 

 

Sommerfest: 

 

Trørød Tennisklub fyldte i 2016 80 år, og der blev i den anledning holdt en stor fest den 18. 

juni 2016. Alle klubbens medlemmer var naturligvis inviteret, og tilslutningen var meget fin. 

Vejret var godt og opsætning af stort festtelt på bane 2, fri bar, dejlig mad og ikke mindst et 

godt live orkester gav en meget god og stemning med dans og anden underholdning, og folk 

hyggede sig til de sene timer. Der vil også i 2017 blive afholdt en sommerfest midt på 

sommeren. Hold derfor øje med tilmelding og opslag i klubhuset. 

 

”Indendørs lørdagsspil”: 

 

Indendørs lørdagsspil i Rundforbi Tennishal fortsatte med juniorerne, der bruger disse 

klubtimer til diverse juniorarrangementer og holdturneringer. Disse arrangementer er fortsat i 

indendørssæsonen 2016/17 til stor glæde for juniorerne.  

 

På det sportslige plan: 

 

Juniorafdelingen: 

 

Klubbens juniortræner Poul Erik Madsen udtaler: 

  

Vi har haft et fantastisk år i juniorafdelingen med ca. 150 juniorer, som elsker at spille tennis 

og alle vores juniortrænere gør en stor indsats for, at alle begyndere så vel som øvet spillere 

føler sig motiveret til at være en del af vores klubliv. 

  

Vi er en lille klub, men vi er stadig gode til at komme ud og deltage i turneringer såvel som 

holdkampe, og vi havde således 15 juniorer med til SM indendørs. For 8 af dem var det deres 

første turnering – i skrivende stund er vi sikret 3 medaljer. Hertil kan tilføjes, at vores U10 

hold blev Sjællandsmestre i sommer, og vi fik også 3 individuelle SM mestre i Skumtennis. 

  

Vi er kendt for at have den hyggeligste juniorafdeling, hvilket viser sig på mange måder. 

Således havde vi 80 børn til juleafslutningsarrangement – en super aften, hvor alle hyggede 

sig på kryds og tværs af alder og køn. 

I år har der været 2 privat arrangeret træningscamps til Båstad. En weekend fyldt med tennis 

og fællesskab. Især de mindre øvede er rigtig gode til at tage med på de her ture, og det giver 

et kæmpe ryk at spille tennis så mange timer. 

  

Inden for de rammer vi har, er det svært at sætte højere mål for det kommende år – men det 

er også et mål at holde fast i den aktive juniorafdeling. Dog har vi et ønske om at bringe vores 

juniorer og seniorer tættere sammen det kommende år – der er ingen tvivl om, at vores 

juniorer kunne lære rigtig meget af de gode seniorer, vi har i klubben. Første skridt i den 

retning var at bruge nogle juniorer som boldbørn i en seniorholdkamp og bygge en rigtig 

hyggelig tennisaften op omkring det event – det vil vi også gøre igen. 

 



Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Poul Erik for den store indsats, han yder klubbens 

juniorer både på banerne og udenfor banerne. 

 

Seniorafdelingen: 

 

Vores 1. hold, som Paulo Astorri er holdleder for, spillede i Sjællands Serien (rækken lige 

under de bedste divisionsrækker), og 1. holdet klarede sig godt og spiller også i denne række i 

2017. 

  

Vores Veteranhold + 50 med Finn Tryde som holdleder forblev i Elite Divisionen for 3. år i træk 

(den bedste række i Danmark for + 50). Det er godt klaret, idet vi skal sammenligne os med 

de store klubber, så som HIK, Lyngby og KB. 

 

Veteranholdet + 50 måtte ud i en nedrykningskamp, som Trørød dog vandt med 5-3 og forblev 

derved i den bedste række.   

 

Rundforbi Tennishal: 

 

Rundforbi Tennishal har som sædvanligt haft stor efterspørgsel af tennistimer, hvilket betyder, 

at der kun er meget få ledige faste timer at få adgang til. Men der er trods alt nogle ledige 

timer, så hvis der skulle være nogle TT medlemmer, der er interesseret i at købe en fast time i 

Rundforbi Tennishal, skal der rettes henvendelse til Torben Boye på e-mail 

post@tennishallen.dk. Formandskabet, som i øjeblikket varetages af Nærum Tennisklub, vil gå 

på skift mellem de 4 klubber, Nærum, Holte, Vedbæk og Trørød. Et bestyrelsesmedlem fra 

hver af de 4 klubber danner sammen med 2 repræsentanter fra Rudersdal Kommune 

Rundforbi Tennishals bestyrelse. TT er indtil videre repræsenteret ved Berit Vendelbo. 

 

Økonomien i Hallen er tilfredsstillende, og taget på Tennishallen blev i sommeren 2016 

fornyet, så de gener, det gamle og noget utætte tag havde, er nu elimineret. 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke hele bestyrelsen samt alle de medlemmer i TT, der yder en 

stor frivillig indsats og hjælper til med arrangementer m.v., således at klubben i 2016 har 

været og fremover vil være den hyggelige tennisklub, som vi alle gerne vil have, at TT er.  

 

Tak for et godt 2016 og på gensyn til standerhejsning lørdag d. 29. april 2017 kl. 11.00. 

 

Carsten Lange 

Formand 
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