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Formandsberetning ved Generalforsamlingen 2007
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… men mere om det
senere.
Turneringsaktivitet
Vi har mange hold i sving i både ungdom, senior, veteran og motionist.
I alt har vi 13 turneringshold i klubben - det er en stor del af klubben medlemmer som er
turneringsaktive, og resultatmæssigt har året også været flot.
Seniorafdelingen klarede året fint! De 3 bedste hold endte med en placering i toppen af deres
respektive rækker og førsteholdet var ikke langt fra en oprykning til 1. division. Vores 4 hold
som året før havde vundet den bedste herrerække, var blevet til et fuldt hold (4 herrer og 2
damer) og de spillede sig op i Serie 2.
I de andre rækker, var der pæne placeringer hele vejen rundt - men et par hold havde det
svært, specielt motionist stærk (som jeg selv spille på) var overmatchet et par gange!
På den individuelle front fik vi igen et Dansk mesterskab på ungdomssiden, samt finalepladser
i både DM og SM. Det er specielt vores juniorpiger der præsterer de gode resultater. Vi håber
meget på at drengene snart kan komme efter det og følge op med ligeså gode resultater.
Ungdomsafdelingen
Ungdomsafdelingen har I de sidste par år kørt i TKT regi, hvor HTK har betalt ind til
fællesskabet. Trænerteamet med hjælpetrænere har jaget rundt med de unge mennesker for
at lære dem at spille tennis. Jeg vil her takke teamet (Jonas, Søren, Kim, Lars og alle
hjælpetrænerne), som har været hovedkræfterne bag dette arbejde.
Team Kronborg Tennis bliver nu lagt I dvale, men vi vil forsætte et samarbejde med
Snekkersten Tennis, og så vil HTK tilbyde noget såkaldt centertræning til enkelte spillere fra de
tidligere TKT klubber med en brugerbetaling fra spillere og klubber.
Det kommunale talentprojekt, som HTK og Idrætsudvalget i fællesskab står for, forsætter som
hidtil. Dette projekt får tilskud fra kommunen i samme stil som fodbold og håndbold, og
målgruppen er unge under 15 år. Dem over 15 år ligger under Elite 3000.
Seniorafdelingen
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, hvor målsætningen for de
kommende år går på at stabilisere sig i rækkerne. Der er ingen tvivl om at I vil kunne se god
tennis på anlægget i kommende sæson, så det er bare med at komme ned og støtte holdene.
Her også tak til alle holdkaptajner og trænere for godt arbejde.
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Interne turneringer og aktiviteter
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.
Alle ovenstående aktiviteter er også planlagt i kommende sæson.
Jeg skal her takke alle de frivillige som har gjort et stort arbejde i forbindelsen med
afholdelsen af disse turneringer.
Kronborg Open var igen en stor og vellykket turnering, med mange deltagere udefra, men
også mange af vores egne vores egne spillere deltog.
Vi havde ingen DTF turneringer i året, da HIK havde jubilæum og fik DM for U16-18, som vi
ellers havde forventet at skulle afholde. Men vi skal i år afholde DM Senior i uge 33.
.
Til sidst en tak til bestyrelsen og alle dem som jeg ikke har nævnt for et godt år. Jeg håber på
at 2007 bliver ligeså godt et år – både sportslig og socialt.
Med sportslig hilsen
Formand
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