
 
Formandens beretning til generalforsamlingen 

tirsdag d. 6. februar 2018 
 

 
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 2017, der traditionen tro begyndte med standerhejsningen som starten til en 
fin men noget våd tennissæson, hvor en lidt middelmådig start på sommeren desværre 
fortsatte det meste af udendørssæsonen. Aktiviteten på banerne var generel stor, hvilket vi i 
bestyrelsen var glade for, og vi håber, at det også vil blive tilfældet i 2018.  
 
Banerne var igen i 2017 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 2017. Vi 
er glade for, at Jørgen Kirk også vil hjælpe med til dette vigtige hverv også i 2018. 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 efter opfordring fra medlemmerne genindført, og tirsdagene blev delt 
mellem seniorfællestræning ved træner Poul Erik Madsen, således at der var tirsdagsturnering 
hver anden tirsdag og seniortræning hver anden tirsdag. Bestyrelsen påregner at denne 
fordeling vil fortsætte i 2018. 

 
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 2017 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 2018. Umiddelbart forudser vi ikke de 
store ændringer på fordelingen af banetimer til frit spil og diverse arrangementer i 2018. 
 

Ubudne gæster: 
 
Der har igen i 2017 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 tæpper og hynder er desværre gennem årene blevet ødelagt eller 
er forsvundet. Vi har derfor valgt at placere tæpperne og hynderne inde i huset. Vi antager 



stadig, at det er unge mennesker 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 2017: 
 
Klubmesterskaberne blev som sædvanligt afholdt i sidste halvdel af august. Desværre var der 
igen i 2017 ikke ret mange, der havde meldt sig, hvorfor jeg allerede nu igen opfordrer alle til 
at overveje at melde sig til klubmesterskaber 2018, 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 drikkevarer, 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 2018.  
 
Sommerfest: 
 
Sommerfesten i 2017 druknede i regn, så bestyrelsen besluttede med kort varsel at aflyse, da 

det ikke gav mening at afholde festen udendørs i øs regnvejr. Vi håber, at 2018 bringer bedre 
vej til vores årlige sommerfest, som også vil blive afholdt i 2018 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 2017/18 til stor glæde for juniorerne.  
 
Klubhuset: 
 
Klubhuset har efterhånden mange år på bagen, så det trænger til reparation hist og her. Nogle 
reparationer blev udført i 2017, og vi påregner at yderligere reparationer vil blive nødvendige i 

de kommende år – dog forhåbentlig ikke af større karakter. Vores indendørs klublokale blev 
shinet op med friske farver på møblerne og nye hynder, syet og arrangeret af Esther Bay. 
Tusinde tak for det, Esther. 
 
Johannes Fog Fonden var så venlig at sponsorere nye solide udendørs bænke, så også at 
udendørsomgivelser fremstår pænt og imødekommende. 
 

Vandingsanlægget: 
 
Både det automatiske og det manuelle vandingsanlæg fungerer ikke optimalt, idet trykket i 
vandingsanlægget er for lavt, hvorfor der ikke kommer tilstrækkeligt vand ud af 
rørene/slangerne, og det tager alt for lang tid at vande en bane. Vi er i dialog med kommunen, 
der her til foråret vil undersøge trykket ude fra Frydenlundsvej. Vi håber, at vi med 
kommunens hjælp kan løse problemet, idet der ellers må en større renovering af 

vandingsanlægget igangsættes, og det bliver så for Trørød Tennisklubs regning. Det er vigtigt, 
at vi har et tilfredsstillende vandingsanlæg, således at banerne kan få den nødvendige 
mængde vand i tørre og solrige perioder. Som nævnt tidligere hjalp vejrguderne os med at 
vande banerne en stor del af sæsonen. 
 
På det sportslige plan: 
 

Juniorafdelingen: 
 
Klubbens Juniorformand Julie Wedell-Wedellsborg udtaler: 
 
Vi har igen haft et fantastisk år i juniorafdelingen.  
 



Vi har stadig ca. 150 juniorer, som elsker at spille tennis. Poul Erik samt vores juniortrænere 
gør en stor indsats for, at alle begyndere som øvede føler sig motiveret til at være en del af 
vores klub. 
  
Vi er en lille klub, men vi er stadig gode til at komme ud og deltage i turneringer såvel som 
holdkampe. Vi stillede 7 forskellige juniorhold inddelt i alder, og det er max. kapacitet for vores 
klub. Der bliver gjort et stort arbejde for at rykke så mange af vores hjemmekampe ud til 
vores modstandere, så vi optager vores eget anlæg så begrænset som muligt. I år var der 
flere seniorer, som kom og kiggede på – det er svært ikke at leve sig ind i kampene, for der 
bliver fightet til det sidste. 
  
Vi er kendt for at have den hyggeligste juniorafdeling, hvilket viser sig på mange måder. 
Vi havde 80 børn til juleafslutningsarrangement – en super aften, hvor alle hyggede sig på 
kryds og tværs af alder og køn. I år var der rigtig mange af vores nye juniorer, som deltog 
med forældre og familie – hvilket er fantastisk! Uden engagerede forældre ville vi ikke kunne 
lave alle disse arrangementer!  
Også i år har Poul Erik haft juniorerne afsted på træningslejre i Båstad. En weekend fyldt med 
tennis, fysisk træning sjov og ballade. 
 
Sidste år oprettede vi en forældre/barn række til klubmesterskaberne og havde en fantastisk 

aften. I år måtte vi bruge 2 aftener for at afvikle alle de indledende kampe - så en voksende 
succes! 
Som skrevet sidste år arbejder vi benhårdt på at få mere fællesskab på tværs af juniorer og 
seniorer. Da Borg filmen fik premiere, lejede vi Reprisen. Ca. 100 medlemmer tog med, og vi 
havde en hyggelig formiddag.  
 
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi mangler kapacitet. Vi ville elske at have flere timer til 
træning om sommeren. I år har vi virkelig mærket skolereformens lange dage, som gør det 
rigtigt svært at få juniortræningen i gang om eftermiddagen, og så ønsker man sig bare flere 
baner!!  
Indendørs er det helt håbløst! Vi lejer baner i Hørsholm søndag aften, og vi har skumtennis på 
Nærum skole – men vi kunne sagtens bruge flere timer!! 
 
Tak for 2017. 

 
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Poul Erik og Julie for den store indsats, 
de i 2017 har ydet klubbens juniorer både på banerne og udenfor banerne. 
 
Seniorafdelingen: 
 
Vores 1. hold, som Paulo Astorri er holdleder for, spillede i 2017 i SLTU´s turneringens bedste 

række for mix-senior (Sjællandsserien). Paolo Astorri var holdleder, og holdet forventer at 

genopstille i fuld styrke i 2018 udendørssæsonen. 

1. holdet havde en rigtig god sæson med en slutstilling på 25-15, en 2. plads og blot 2 vundne 
kampe færre en rækkens vinder, Vordingborg med 27-13. Klubbens unge spillere (Oscar S. 
Gormsen og Christian Hillmann) har hjulpet holdet med at øge styrken og stabiliteten på 
holdet til glæde for alle. Særlig stærk indsats fra Jim Bendtsen, der vandt flest kampe for 
holdet, og 2 af holdets damespillere, Anne-Mette Juhl og Maria Olsen, gjorde god indsats.  
 
Vores Veteranhold + 50 med Finn Tryde som holdleder rykkede ud af eliterækken med mindst 

mulig margin. Veteranholdet sluttede á point med HIK men rykkede ned på færre vundne sæt. 

Vi synes ellers selv, at vi gjorde det rigtigt godt. Vi spillede 4-4 med Helsingør, som er et af de 

allerbedste + 50 hold i landet, og vi bankede KB 6-2, men det var lige akkurat ikke nok. Vores 

problem er den smalle trup, bare et afbud og hele korthuset vælter, det kostede et alt for stort 

nederlag til HIK, så derfor opfordrer vi flere + 50 medlemmer til at melde sig under fanerne, 

så vi kan få en bredere trup at udvælge spillere fra. 

Holdkaptajnen Finn Tryde takker af som holdkaptajn efter 5 år. Bestyrelsen takker 
Finn for den store indsats, han har ydet som holdkaptajn for + 50 holdet. 
 



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, blev 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 2018 fortsat 
og fremover vil være den hyggelige tennisklub, som vi alle gerne vil have, at TT er.  
 
Tak for et godt 2017 og på gensyn til standerhejsning lørdag d. 28. april 2018 kl. 11.00. 
 

Carsten Lange 
Formand 
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