
 

 
Formandens beretning for 2020 i forbindelse  

med generalforsamlingen 2021 

 
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. 
 
2020 var et specielt år, og der skal ikke bruges ”spalteplads” her i beretning på forhold, vi alle alt for 
godt kender til i forbindelse med coronaen. Men heldigvis kan man sige, at sæson 2020 i Trørød 
Tennisklub ikke i nævneværdigt omfang blev berørt af coronaen. Vi skulle lige vænne os til at ”spritte 
af”, ikke stå for tæt m.v., men det vigtigste af det hele nemlig tennisspillet kunne gennemføres på 
stort set normal vis. 
 
Så derfor er det på sin plads at sige tak for et tennismæssigt godt 2020 og tak for, at de corona 
retningslinjer, der gjaldt for Trørød Tennisklub, blev meget fint overholdt af klubbens medlemmer. 
Desværre måtte vi aflyse standerhejsningen 2020, og det er vel nok første gang i klubbens historie, 
at vi ikke har kunnet gennemføre standerhejsningen. Om vi kan afholde standerhejsning ved 
sæsonstart 2021 vides i skrivende stund ikke. 
 
Der var meget stor aktivitet på banerne gennem hele 2020 sæsonen, og der var også god tilgang af 
nye medlemmer, så vores banekapacitet blev udfordret. Et forhold som vi i bestyrelsen er meget 
opmærksom på, og som vi til stadighed prøver at finde løsninger på. Det er ikke let og mere om 
dette emne senere i beretningen.  
 
Udendørsbanerne i TT 
 
Banerne var igen i 2020 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 2020. Vi er glade for, at Poul Ørholt 
Nielsen og Jørgen Kirk også vil hjælpe med til dette vigtige hverv også i 2021. At have gode baner 
er til stor glæde for os alle, og vi prioriterer dette meget højt, hvorfor medlemmernes hjælp til at feje 
og udbedre pludselig opstået huller på banerne, er til stor hjælp. 
 
Seniorspil og –træning 
 
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.  
Træner Poul Erik Madsen´s seniorfællestræning var igen i 2020 en succes, og i 2020 var vi så 
heldige, at vi ved  træner Ole Monberg fik en yderligere stor trænerkapacitet til at give gode råd og 
træning især under seniorfællestræningen. Vi fortsætter konceptet for seniorfællestræningen i 
sæson 2021 både udendørs og til september/oktober også indendørs i Hørsholm/Rungsted 
Tennishal. 
 
TT’s udendørsbaner til arrangementer og holdkampe 
 
Der har også i 2020 været en del arrangementer i løbet af sæsonen, som kræver, at banerne bliver 
blokeret og reserveret til disse arrangementer, som for det meste indeholder 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 de enkelte arrangementer/holdkampe, 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 holdkampene kan tilbyde. 
 
Igen i 2020 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, 
klubturnering og almindeligt klubspil. Denne fordeling drøfter vi løbende og lytter til medlemmernes 
ønsker, hvilket også vil blive tilfældet i 2021. Umiddelbart forudser vi ikke de store ændringer på 
fordelingen af banetimer til frit spil og diverse arrangementer i 2021 i forhold til 2020. 
 
Klubmesterskaberne 2020 
 
Klubmesterskaberne 2020 blev afholdt efter et lidt andet koncept end tidligere, hvilket indebar, at de 
indledende kampe frem til semifinalerne skulle arrangeres selv spillerne i mellem, hvilket bevirkede, 
at klubmesterskabskampene blev fordelt over en længere periode. Konceptet fungerede fint, og vi 
havde en meget fin finaledag i begyndelsen af september på en solrig sensommerdag, hvor 
tilslutningen til arrangementet var meget stor og fornøjeligt. En stor tak til de af klubbens medlemmer 
der sponsorerede populære flødeboller m.v.  Vi håber, at vi kan holde et lignende succesfuldt 
finalestævne i 2021.  
I 2021 fortsætter vi med at afholde klubmesterskaberne i august / september. Vi håber på, at endnu 
flere medlemmer vil have lyst til at deltage i 2021 og på denne måde deltage i det gennemgående 
største arrangement på tværs af hele klubben. Følg venligst opslag i klubben og på klubbens 
hjemmeside vedrørende tilmelding og spilletidspunkter.  
 
Sommerfest 
 
Pga corona er der i skrivende stund ikke planlagt sommerfest for 2021. Vi må følge udviklingen og 
giver naturligvis besked i god tid inden en evt. afholdelse af sommerfest i 2021. 
 
Indendørs lørdagsspil 
 
TT’s månedlige lørdag aften i Rundforbi Tennishal har i 2020/2021 fortsat primært været brugt til 
holdturnering for ungseniorer og en række populære junior/familie-arrangementer. 
 
Juniorafdelingen ved juniorformand Signe Mandrup Adamsen 
 
Tak for et godt 2020 der trods Corona har budt på mange gode timer på banen både til træning og 
ved de to sommercamps. Juniorafdelingen har også i det forgangne år oplevet flot fremgang i antal 
medlemmer, og vi håber, at de nye spillere har fået en god start i TT.  
 
Cheftræner Poul Erik har også i 2020 stået bag et par vellykkede arrangementer bl.a. træningstur til 
Båstad i januar og junior klubmesterskab i sommer. Arrangementerne vidner om det gode klubliv i 
TT, og vi krydser fingre for at kunne afholde den populære julefest igen i 2021. 
 
Klubbens juniormedlemmer dækker over spillere på forskellige niveauer og med forskellige 
forventninger til deres træning. Det ønsker vi fortsat at kunne tilgodese og vil fortsat tilbyde forskellige 
former for træning både skumtennis og inde/udendørs træning, og som noget nyt har vi i år opstartet 
hold i familie-skumtennis.  
 
U12 SJÆLLANDSMESTRE OG FLOTTE TURNERINGSRESULTATER  



 
Tak til dem, som har deltaget ved holdkampe for TT på vores U10 og U12 hold både i ude og 
indendørssæsonen. I september 2020 blev klubbens ene U12 hold Sjællandsmestre i rækken U12 
M/K, hvor ca. 35 hold deltog i det indledende puljespil, og TT’s andet U12 hold fik en flot placering 
som nr. 2 i deres pulje. Stort tillykke til spillerne på holdene og cheftræner Poul Erik.  
  
Desuden har flere af klubbens juniorer været aktive ved en række individuelle turneringer med meget 
flotte resultater, bl.a. har tre forskellige juniorspillere vundet Holte Open turneringer (U12 HS kat 3., 
DS kat. 3, DS kat. 2) samt fået topplaceringer ved en række andre stævner.  
  
Det skal også lyde en stor tak til de forældre, som har gjort en ekstra indsats for klubben i 2020, som 
holdledere og/eller har bakket op om klubbens arrangementer. En velfungerende klub med god 
træning og et aktivt socialt liv kræver et godt samspil mellem engagerende trænere, motiverede børn 
og aktive forældre.  
 
Sidst men ikke mindst tak for jeres forståelse for nødvendige ændringer og perioder med nedlukning 
i 2020. Der har heldigvis været mange gode timer på banerne, og netop tennis har været et lyspunkt 
for mange, og vi ser frem til endnu et godt tennis år i 2021 sammen med vores juniorspillere og -
trænere.       
 
Bane 4 
 
Vi har i 2020 modtaget endelig besked fra skovstyrelsen om, at det desværre ikke er muligt at 
anlægge en bane 4 på arealet ved Trørød Tennisklub. Projektet er derfor henlagt. 
 
Nedgangen til bane 2 
 
Bestyrelsen er opmærksom på, at nedgangen til bane 2 er i dårlig stand med for mange små løse 
sten og dårlig stensætning. Bestyrelsen har indhentet tilbud på istandsættelse af nedgangen til bane 
2 i form af en træudformning langs hele bane 2, som også skal kunne bruges til tilskuerpladser, og 
bestyrelsen har søgt DGI om tilskud til etablering af denne nye nedgang, så klubben med det 
nymalede klubhus kan fremstå endnu pænere. Desværre har vi i første omgang fået afslag på 
ansøgningen, men der kommer andre ansøgningsrunder, hvor vi vil søge igen. 
 
Rundforbi Tennishal 
 
Rundforbi Tennishal har som sædvanligt haft stor efterspørgsel på 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. 
 
Der er igangsat et projekt for at udvide Rundforbi Tennishal med yderligere to baner. Det er endnu 
for tidligt at informere om projektets endelige udformning samt dato for afslutning af projektet. 
 
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., så klubben i 2020 var og fortsat fremover vil 
være den hyggelige tennisklub, som vi alle gerne vil have, at TT er.  
 
Tak for et godt 2020 og på forhåbentligt gensyn til standerhejsning 2021. 
 
Carsten Lange 
Formand 
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