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Formandsberetning ved Generalforsamlingen 2015
Så er vi igen nået til det sted på året, hvor vi skal gøre status på et forgangen år. Et år, som
jeg som formand, synes er gået rigtig godt ikke kun sportsligt, men også aktivitetsmæssigt
samt socialt på tværs af hold og aldre.
Men for at starte med det sportslige, så har vi igen i år markeret os både nationalt og ikke
mindst internationalt.
Vores bedste seniorhold i ”Elitdivisionen” kom godt nok på den kedelige 5 plads, lige uden for
medaljeslutspillet, indendørs var holdet 1 sølle point fra oprykning til elitedivisionen og måtte
derfor blive i 1 division.
Klubbens bedste veteranhold i 40+ fik i år endelig spillet sig til medaljeslutspillet og fik en flot
sølv medalje med hjem.
På juniorhold siden fik vi DM sølv i U12 og bronze i U16/18 begge drenge og sidst men ikke
mindst vandt det bedste U10 hold SM guld og 2 holdet i U10 fik en flot bronze.
Individuelt fik vi igen gode resultater med i alt 12 DM medaljer af forskellige karat, dog skal
nævnes August Holmgrens 2 guld til UM udendørs, single og mix, Sofias guld i single
indendørs.
Derudover har vi høstet rigtig mange individuelle turneringssejre på junior siden i løbet af året
lige fra U8 til U18. Spillere findes i top 10 både i juniorrækkerne, med udtagelser til diverse
landshold.
Så set i lyset af disse sportslige resultater, skal sendes en stor tak herfra til trænere,
holdledere, spillere, og specielt til Jonas og Lars for deres fantastiske arbejde.
Men resultater forpligter og det giver os forventninger og håb om mere fra denne kant…
Internationalt har August Holmgren slået igennem og selv klubbens træner Lars har formået at
spille sig på verdensranglisten med en turneringssejr i Portugal i sommers.
På aktivitetssiden har dette år også budt på flere spændende ting end sidste år, og her skal
næves Maratondøgn, Play & Stay, Kronborg Open, Sport-House Senior Cup, Sport-House
Junior Cup, Tennissportens dag på torvet i Helsingør men bl.a. borgemesteren i spil, og i år
afholdt vi så også DM for seniorer, alle disse arrangementer er med til at holde klubben i gang
– både i kraft af at det bringer penge til vores store ungdomsarbejde, men også at der er et
stort antal medlemmer der deltager. Herved skabes et sammenhold og en klubånd i samme
omgang, som gør det rart at være leder i denne klub, f.eks. var der over 70 personer til
spisning fredag aften under Maratondøgnet.
Klubben har også haft gang i flere træningslejre, så der nu er et tilbud for alle aldre, der har
været en tur til Mallorca, Billund og Båstad.
Der var samtidig også vores interne For Sjov Turnering, Her skal lyde en tak til holdet bag
denne. Derudover har der været mandagsTræf, med en masse træning indlagt. Her var
kæmpe deltagelse fra alle medlemsgrupper og det er rart at se anlægget komplet fyldt en
mandag aften, og der bliver slidt godt på gruset.
Det er med stor tilfredsstillelse at jeg kan nævne vores træner team, som har et godt
samarbejde med bestyrelsen. Michael Mortensen har i år været forbi HTK i løbet af året med
stor succes. Det gav både spillere og trænere en masse viden og indsigt.

HELSINGØR TENNIS KLUB
Formand:
Henrik Thorsøe Pedersen – Tlf: 28 6060 40
Spilleadr:
Ndr. Strandvej 14, 3000 Helsingør
Hjemmeside: www.helsingortennis.dk
E-mail:
kontoret@helsingortennis.dk

Postadresse:
Helsingør Tennis Klub
Ndr. Strandvej 14, 3000 Helsingør

Der er kommet flere frivillige fra nogle af de yngre spillere fra tennis skolen, rigtigt godt at se
at der er tilgang på dette område, vi har også lavet nogle sociale arrangementer for disse
spillere med forældre, spil, spisning og hygge.
Regnskabet for 2014 byder på et pænt overskud.
Fremtiden ser som helhed lys ud, selvom vi måtte sige farvel til Jonas Svendsen i løbet af året.
Vi har fået en ny trænerstab som styres af Lars, Jackie og Morten, som er faldet godt til i
klubben, et meget stort tak til Lars for indsatsen i forbindelse med Jonas afgang og opbygning
af det nye trænerteam.
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