
 

 
Formandens beretning for 2022 i forbindelse  

med generalforsamlingen den 22. februar 2023 

 
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 under Generalforsamlingen den 22. februar 2023. 
 
Trørød Tennisklub 2022 
 
2022 var et godt tennisår og tennis- og klublivet var tilbage til normalen efter Corona, og tak for 
det. Dette gav sig også udtryk i stor aktivitet på banen og uden for banen med en del nye ansigter 
som vi har budt velkommen i Trørød Tennisklub. Vi havde igen i 2022 et stort antal medlemmer 
(knap 500 fordelt på alle aldersgrupper). Selvom knap 500 medlemmer principielt er for mange til 
en klub med kun 3 baner, mener klubben at vi og medlemmerne har fundet en god måde at fordele 
banetimerne så alle har god mulighed for at spille tennis. Bestyrelsen vurderer løbende presset på 
banerne, men vi fandt ikke de store problemer med det store medlemsantal i 2022. 
 
Da vi i det meste af 2022 havde store problemer med at få banebookingskærmen i klubhuset til at 
virke efter hensigten, overvejer bestyrelsen at sløjfe denne skærm fra sæson 2023, da vi vurderer, 
at de fleste af medlemmer alligevel bruger deres mobiltelefon til at booke baner og hente 
information i øvrigt. Skulle et større antal af medlemmerne alligevel mene, at der er behov for at 
bibeholde banebookingskærmen i klubhuset hører vi meget gerne herom. 
 
Udendørsbanerne i TT 
 
Banerne var igen i 2022 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 2022. 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 2022 en succes i samarbejde med 
træner Ole Monberg. Vi fortsætter konceptet for seniorfællestræningen i sæson 2023 både 
udendørs i Trørød og indendørs i Hørsholm/Rungsted Tennishal. 
 
TT’s udendørsbaner til arrangementer og holdkampe 
 
Der har også i 2022 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 2022 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 2023. Umiddelbart forudser vi ikke de store 
ændringer på fordelingen af banetimer til frit spil og diverse arrangementer i 2023 i forhold til 2022. 
 
Klubmesterskaberne 2022 
 
Klubmesterskaberne 2022 var en succes med samme koncentreret koncept og flere kampe per 
dag, primært i weekenderne i lighed med 2021. Dette betød, at der var noget mere liv omkring 
klubmesterskapskampene, og det er det, vi tilstræber. Nogle mente, at kampkonceptet med kun et 
set på ca. en time, var godt og underholdende – andre var af en anden mening. Om der vil ske 
ændringer og eller fornyelse i 2023 vides i skrivende stund ikke, men vi vil helt sikker igen i 2023 
bestræbe os på, at klubmesterskaberne i TT er en begivenhed, som tiltrækker mange medlemmer. 
Vi afsluttede klubmesterskaberne med 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 2023. Følg venligst opslag i klubben og på klubbens 
hjemmeside vedrørende tilmelding og spilletidspunkter for klubmesterskaberne i 2023.  
 
Sommerfest 
 
Om der afholdes sommerfest i 2023, vides i skrivende stund ikke, men vi giver naturligvis besked i 
god tid inden en evt. afholdelse af sommerfest i 2023. 
 
Indendørs lørdagsspil 
 
TT’s månedlige lørdag aften i Rundforbi Tennishal har i 2022/2023 fortsat primært været brugt til 
holdturnering for ungseniorer. Der blev også plads til julejunior arrangement godt gennemført af 
vores populære trænerteam ført an af Poul Erik Madsen og med uventet besøg af julemanden, der 
havde gaver med til trænerne og godter til børnene. 
 
 
Juniorafdelingen ved juniorformand Michael Helweg og cheftræner Poul Erik Madsen 
  
Tak for et godt 2022 der har budt på mange gode timer på banen både til træning og ved de to 
sommercamps. Året har også budt på et par flotte turneringssejre for vores juniorer.  Endvidere 
har juniorafdelingen 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 2022 stået bag et par vellykkede arrangementer, bl.a. måtte vi 
udvide træningsturen til Båstad i januar til to weekender, da efterspørgslen var meget stor. Også 
junior klubmesterskaberne i sommer blev en succes. Arrangementerne og opbakning vidner om 
det gode klubliv i TT, og ikke mindst den populære julefest giver god grobund for sammenholdet. 
  
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/udendørstræning, og vi fortsætter igen i år 
familie-skumtennis indendørs. 
 



  
FLOTTE TURNERINGSEJRE 
 
2022 bød på adskillige flotte turneringssejre til vores super U.10 drenge Oliver og Frej, samt den 
flotte sejr til Karoline (U.14) i Trørød Cup, der blev afviklet i Rundforbihallen. Flere af klubbens 
U.14 spillere nåede semifinalen i turneringen. Samlet set går udviklingen af vores juniorer i en 
meget positiv retning, og i 2022 fik Markus (U.14) debut på 1. holdet og bidrog med flere flotte 
sejre. Det lover godt for fremtiden i klubben. 
  
Tak til dem, som har deltaget ved holdkampe for TT på vores hold både i ude- og 
indendørssæsonen. Og en stor tak til cheftræner Poul Erik Madsen og det øvrige trænerteam, 
samt til de forældre, som har gjort en ekstra indsats for klubben i år, både som holdledere og/eller 
har bakket op om klubbens arrangementer. Det er helt afgørende for en klub som TT, at der 
bakkes så fint op, og hvor det sociale liv fungerer. 
 
Nedgangen til bane 2 
 
Bestyrelsen er stadig opmærksom på, at nedgangen til bane 2 er i dårlig stand, og med det nye 
sponsorat fra EDC Holte arbejdes der stadig på at udbedre forholdene her, og i skrivende stund 
håber vi på at kunne påbegynde dette arbejde i foråret 2023.  
 
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 varetages i øjeblikket af Nærum Tennisklub og går 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. 
 
Det igangsatte projekt for at udvide Rundforbi Tennishal med yderligere to baner er stadig under 
drøftelse, men det er stadig for tidligt at informere om projektets endelige udformning samt dato for 
påbegyndelse af projektet. 
 
Tak 
 
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 2022 var og fortsat fremover vil 
være den hyggelige tennisklub, som vi alle gerne vil have, at TT er.  
 
Tak for et godt 2022 og på forhåbentligt gensyn til standerhejsning 2023 den 29. april kl. 11.00. 
 
Carsten Lange 
Formand 
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