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Formandsberetning ved Generalforsamlingen 2006
Så er der igen gået et år siden vi var her sidst, og meget er sket igennem året. Der har igen
været masser af aktivitet i klubben hele sommeren; men også om vinteren - mere om det
senere.
Først til turneringsaktiviteterne - her har vi mange hold i sving I både ungdom, senior, OB/YOB
og motionist.
Vi har i alt 15 turneringshold i klubben, det er en stor del af klubbens medlemmer som faktisk
er turneringsaktive, og resultatmæssigt har året også været flot.
Mest markant har seniorafdelingen været med 3 oprykninger og et sjællandsmesterskab i
sjællandsserien for herrehold, som blæste al modstand til side.
Vi har nu et hold i 2. og 3. division samt sjællandsserien, så der er pres på alle hold - ingen
kan tåle at rykke ned så skubber de hele læsset… så der skal trænes hårdt i kommende
sæson.
I de andre rækker har der også været pæne placeringer hele vejen rundt, og ingen af holdene
var I bunden - så sportsligt på holdsiden et godt år for HTK.
På den individuelle front fik vi adskillige sjællandsmesterskaber på ungdomssiden samt
finalepladser. Det er specielt vores juniorpiger der præsterer de gode resultater. Vi håber
meget på at drengene kan komme efter det og kan følge op med ligeså gode resultater.
Ungdom
Den har i de sidste 2 år kørt i TKT regi, hvor HTK har betalt ind til fællesskabet og trænerteamet samt hjælpetrænere har jaget rundt med de unge mennesker for at lære dem at spille
tennis. Jeg vil her takke teamet Jonas, Søren, Kim og Lars, som er hovedkraften bag dette
arbejde - men også tak til alle hjælpetrænerne, ikke at glemme, da der er mere end 275 børn i
tennisskolen.
Jeg skal her nævne at der i den kommende sæson sker ændringer i strukturen på TKT. Tennisskolen bliver lagt tilbage til de enkelte klubber, mens holdsamarbejde og et fælles talent
projekt bliver gennemført i TKT. Dette projekt arbejder vi på at få tilskud fra kommunen til - i
samme stil som fodbold og håndbold. Målgruppen er unge under 15 år. Dem over 15 år ligger
under Elite 3000.
Jonas vil på orienterings møder I nær fremtid fortælle mere om denne ændring.
Senior
Vi har nu, som tidligere omtalt, to divisionshold og et sjællandsseriehold, og det er besluttet at
vi tilmelder et fuldt hold mere under SLTU.
Vores resultater medfører at vi får et endnu større samarbejde med Elite 3000, og at vi også
får større økonomisk støtte til at videreudvikle vores Eliteside, som nok som målsætning for
kommende år går på at stabilisere sig i rækkerne - men ingen tvivl om god tennis på anlægget
i kommende sæson. Her også en tak til holdkaptajner og trænere for godt arbejde.
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Veteraner
Her er ikke så meget at sige, andet end at hvis holdene trænede lidt mere kunne vi nok opnå
resultater helt i top, ikke at de ikke har kæmpet godt i året, men det ville glæde os at se dem
lidt mere på anlægget. Og en ide som cirkulerer lidt er noget mere organiseret træning for
disse hold, som uden tvivl vil skabe bedre resultater - der skal slides mere på gruset.
Motionister
Vores to hold klarer sig fint. Vi vinder flere end vi taber, selvom et hold blev ”tvangsoprykket”
til kategori ”Stærk” efter at de havde vundet kategori ”middel” to år i træk, og her har de fået
mere modstand må man sige.
Turneringsaktiviteter internt
Vi har afholdt For Sjov, Fru Sørensen Handicap, Klubmesterskaber og Kronborg Motionist Cup.
Inkaen blev ikke til noget da tilmeldingerne var for få. Dette var lidt trist, men skyldes nok at
vores online booking gør at ikke nok ser opslagene i klubhuset. Det arbejder vi på at finde
løsninger på. De samme aktiviteter er også planlagt i kommende sæson.
Vi havde UM for U16-18 og Kronborg Open, som var meget store og vellykkede turneringer,
med mange deltagere. Jeg skal her overbringe en stor tak fra DTF og mange klubber for et
velgennemført program. Og fra bestyrelsen side en kæmpe tak til de frivillige som har hjulpet
til under disse turneringer. Vores anlæg tager sig godt ud når vi gennemfører disse
turneringer!!
Hallen
Vi fik endeligt nyt gulv - dette har gjort at vi kan spille ”rigtig” tennis indendørs. Det slider lidt
på bolde og sko, men giver mere sved på panden og arbejde at vinde partier end før. Vi har
desværre stadig for lidt banekapacitet, så desværre kan ikke alle få tider, men vores trænere
laver nu en række trænings tilbud som skulle give plads til flere som kan holde spillet ved lige i
løbet at vinteren. Dette koncept planlægges også om sommeren og udvikles yderligere i næste
udendørssæson. Der arbejdes stadig på mere indendørs kapacitet, og forskellige modeller er
på banen… det må vel lykkes en dag,
Der ligger også nogle forslag om at den ene hal skal tilbydes online booking i vinterhalvåret.
Dette forslag vil blive vurderet her i foråret.
Til sidst en tak til bestyrelsen og alle dem som jeg ikke har nævnt for et godt 2005 - jeg synes
året var godt og håber på 2006 bliver ligeså så godt.

Med sportslig hilsen
Flemming Hansen

