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Hvordan efterfølger man et his-
torisk succes år? Det kan jo trods 
alt ikke lade sig gøre at opføre tre 
nye indendørs tennisbaner hvert 
år. Men alligevel har 2016 været 
tæt på et historisk godt år for 
Øresund Tennis og vores klubber.
Vi har haft et virkelig højt aktivi-
tetsniveau – aldrig har vi haft så 
mange hold tilmeldt holdturnerin-
gen, nye sociale turneringsformer 
og -aktiviteter har fundet vej til 
os, ofte er alle 6 baner i brug 
på begge anlæg. Vores trænere 
fortæller, at selvom de kommer fra 
de største klubber i landet har de 
aldrig oplevet klubmester-
skaber med så mange deltagere, 
fantastisk stemning, fællesskab 
og engagement. Det kan vi jo kun 
være stolte over.

Netop vores trænerteam og kval-
iteten i træningen er meget stolte 
over. For få år siden var vi som-
merklubber uden faste tilknyttede 
trænere. Nu har vi flere af landets 
absolut bedste trænere, som 
foretrækker Øresund Tennis frem 
for de største klubber herhjemme. 
De skaber, sammen med en række 
dygtige assistenttrænere, en 
fantastisk kvalitet og stemning – 
ud fra vores motto om, at det skal 
være sjovt at spille tennis. Vi vil 
fællesskabet! 

Selvfølgelig er der igen i år tilbud 
til alle medlemsgrupper !  
Samtidig er vi opmærksomme på, 
at det høje aktivitetsniveau bety-
der, at det undertiden kan være 
svært at få spilletid. Det betyder, 
at vi seriøst begynder at kigge på 
muligheden for flere baner særlig 
indendørs, men også om muligt 
mere udendørs. Det kan lyde 

FORMÆNDENES 
KLUMME

utroligt så kort tid efter hallens 
opførelse, men det er vigtigt at 
handle mens tid er.  
Det er jo dog trods alt ikke noget 
vi når inden udendørs sæsonen 
går i gang. For det er faktisk lige 
om lidt. Vi er i fuld gang med 
forberedelserne til standerhejs-
ningerne, som i år foregår

Lørdag den 22. april 
kl. 12 i Humlebæk 
(forårsklargøring kl 10)

Søndag den 23. april 
kl. 14 i Fredensborg 
(forårsklargøring kl. 9)

Vi benytter igen i år lejligheden til 
at holde åbent hus for alle inter-
esserede – så tag gerne naboen og 
andre gode venner med. 

Efter flaget er gået til tops holder 
vi åbningsturnering og grillen 
tændes i Humlebæk. I Fredens-
borg er der tradition for varme 
pølser og slikposer og der vil være 
gode medlemstilbud fra vores 
samarbejdspartnere. Som altid 
vil trænere og bestyrelse være 
til stede for en god snak om den 
kommende sæson og/eller et par 
friske partiers tennis på banerne. 
Vi ser frem til, at der som altid 
møder mange medlemmer frem 
til en god dag.

Vel mødt til endnu en 
spændende sæson!

LARS DAHL GULMANN
Formand HTK 

familiengulmann 
@hotmail.com

JØRGEN HOLM 
Formand FTK

jorgen.holm@ 
dannebo2.dk

ØRESUND TENNIS

Følg med – 
www.facebook.com\oresundtennis
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ØRESUND TENNIS

22. april  Standerhejsning Humlebæk  
– og åbent hus 

23. april   Standerhejsning Fredensborg  
– og åbent hus

24. april- Skoletennis udvalgte formiddage
24. juni   
25. april Hyg Ind starter / Drop ind starter
27.–30. april Juniorcamp i Skummelslev/Båstad
1. maj  Juniortræning, seniortræning og mo-

tionisttræning begynder
5. – 8. maj  Juniorturnering U14 kat 3 drenge og 

piger i Fredensborg
13 . maj Holdkampe begynder
19.–21. maj  Juniorturnering U12 piger, kat 2 i 

Humlebæk
25.-27. maj  Juniorturnering U12 piger, kat 3 i 

Humlebæk
10.-11. juni  Finaler i sjællandsmesterskaberne af-

holdes med Øresund Tennis som vært 
(juniorer i Fredensborg og seniorer i 
Humlebæk).  

24. juni  Sidste træningsdag før sommerferien
  Minitennis ved mindestenen i  

Fredensborg
30. juni  Sidste frist for tilmelding til  

klubmesterskaber

OVERSIGT OVER DE 
VIGTIGSTE DATOER 
FORÅR / SOMMER 2017 

FORÅR SOMMERFERIE

SENSOMMER

5. aug.- Klubmesterskaber
16. sep. 
7. aug.   Træningen efter sommerferien starter
16. sep.  Finaledag klubmesterskaber (holdes i 

Fredensborg)
23. sep.  Juniorafslutning (holdes i Humlebæk)    

24. juni–  IN HOUSE FOR SENIORER om
5. aug. lørdagen  
26.–29. juni  Sommerferieaktivitet for kommunens 

børn i FTK
27. juni–  Juniorcamp i Humlebæk med egne
2. juli  trænere (tilmelding i halbooking)
3.–7. juli  Øresund Open for U10 - U16 og senior 

i Humlebæk (træning undervejs for 
juniorer)

3. – 6. juli  Sommerferieaktivitet for kommunens 
børn i NKT

31. juli– Juniorcamp i Nivå-Kokkedal med egne
3. aug. trænere (tilmelding i halbooking) 
31. juli–  Sommerferieaktivitet for kommunens
3. aug.  børn i HTK
7.–10. aug.   Juniorcamp i Fredensborg med egne 

trænere (tilmelding i halbooking)
7.-13.- aug.  Royal Open i Fredensborg (turnering for 

U12-16 drenge og piger)

Nye aktiviteter og 
evt. rettelser tilføjes i 

løbet af året og/eller klik 
på ‘kalender’ på 

www.oresundtennis.dk 
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TILMELDING 
TIL JUNIORTRÆNING 2017

TILMELDINGEN ER ÅBEN – VI HAR HOLD FOR ALLE!

AF: KIM HORNEMAN
MAIL: KIMHORNEMAN@GMAIL.COM
 
Tilmeldingen til træning 
er nu åben 
Der er træning mandag – fredag. Vi 
har hold for alle, lige fra de aller-
mindste minitennisspillere på 3 år 
til de mest motiverede elitespillere. 
Man starter med minitennis, som er 
en fantastik måde at lære at spille 
tennis på. Vi er meget optagede af, 
at man hurtigt får en succesoplev-
else og lærer at spille selv.

Vi sammensætter alle hold ud fra 
alder og niveau, så alle sikres en 
god oplevelse til træning. Man 

træner naturligvis på de lokale 
anlæg – børn i Fredensborg på 
banerne i Fredensborg og børn i 
Humlebæk på banerne ved Bjerre 
Strand. Børn fra Nivå træner i Nivå. 
Undtagelsen er særligt aktive 
turneringsspillere, hvor trænin-
gen vil være fælles og man spiller 
dermed på alle anlæg.

Der vil også være forskellige 
initiativer hvor børnene på trænin-
gen kan spille i weekenderne. Det 
melder vi ud om ved sæsonstart 
– det kan f.eks. være forældre/børn 
tennis, kampspilsdage, Pizza-
tennis og meget andet. Der er 
selvfølgelig også en række sociale 

arrangementer i løbet af sommer-
en. Det planlægger vi undervejs, 
så følg med på hjemmeside og FB.

Træningen starter mandag den 
1. maj. Og vi modtager meget 
gerne jeres tilmelding senest 
søndag den 26. april og meget 
gerne før. Jo hurtigere vi har til-
meldingerne, jo bedre kan vi lave 
gode hold for alle.

Alle hold er nærmere beskrevet 
på www.oresundtennis.dk og 
tilmelding sker som altid i 
halbooking. 

Tilmelding sker i halbooking under bjælken Øresund 
Tennis. Det er et beskedfelt ved tilmeldingen, og her 
er det vigtigt at angive tider, man IKKE kan træne. 

Husk at man skal være medlem og have betalt kontin-
gent for at kunne tilmelde sig træning. 
Kontingentet er det samme som sidste år (kr. 550).

PRAKTIK OG PRISER

1 time 2 timer 3 timer 4 timer 5 timer 6 timer

kr. 675,00 kr. 975,- kr. 1.400,- kr. 1.800,- kr. 2.050,- kr. 2.350,-

I ØRESUND
TENNIS SKAL DET

VÆRE SJOVT AT GÅ TIL
TRÆNING - OG MAN
SKAL LÆRE NOGET

HVER GANG !

Lyst til at spille holdkampe
Det er sjovt og socialt. Send en mail 
til Kim på kimhorneman@gmail.com 

Juniortræning 10-18 år :

Minitennis, 3-6 år : 1 gang 45 min.    kr. 200,- 
Minitennis, 6-10 år : 1 gang 45 min.  kr. 575,- / 2 gange 950,-
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SENIORTRÆNING/ 
MOTIONISTTRÆNING 2017

TILMELDINGEN ER ÅBEN – DER ER MASSER AF SENIORTRÆNING!

Tilmeldingen er åben – der 
er masser af seniortræning!

Vi har de sidste år haft rigtig 
mange på seniortræning, både 
øvede og mindre øvede, og det 
fortsætter naturligvis. 

Vi håber at få plads til alle og 
opretter blandt andet hold for 
begyndere/letøvede mandag og 
torsdag. Tilmelding sker i halbook-
ing efter først til mølle princippet. 

I starten af sæsonen være der være 
særlige introforløb til nye 
(og potentielle) medlemmer. Der 
er naturligvis stadig træning for 1. 
holdene (efter invitation fra træner) 
tirsdag aften i Humlebæk.

Om muligt, planlægger bestyrels-
en at arrangere en SeniorCamp i 
løbet af sommeren. Følg med på 
hjemmeside, FB og aktivitetskalen-
deren.

www.
facebook.com/
oresundtennis
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ASMINDERØD KRO
HOTEL • RESTAURANT • SELSKABSLOKALER

i godt selskab siden 1679

Asminderød Kro · Asminderødgade 53 · 3480 Fredensborg · www.asminderoedkro.dk

Om I er 2 eller 200 personer – 
så er I alle velkomne!

BOOKING:
Ring eller skriv til Asminderød Kro  
på tlf. 4848 0002 eller  
info@asminderoedkro.dk

Søndag og mandag holder vi 
lukket og gør klar til nye gæster. 
Selskaber kan altid arrangeres.

Eget selskabslokale med opdækning efter ønske, 
hvide duge og stof-servietter levende lys og 
blomsterdekorationer.

Pris pr. couvert  
ved minimum  

15 personer, fra kr. 

495,-*

Kroens festarrangement består af:
• Velkomstdrink af husets mousserende.
• Kroens tre retters menu med mulighed for opgradering fra 

tilvalgslisten.
• Kaffe og The.
• Natmad fra natmads listen.
• Fri bar af husets vine, øl samt sodavand.

Forret: Kroens koldrøget laks, brunet  
smør, mayo, soya og vild brøndkarse

Hovedret: Rosastegt kalveculotte med 
årstidens grønt, ovnstegte kartofler og 
rødvinssauce.

Dessert: Variation af hasselnød og pære

Kroens festarrangement

Tirsdag - Fredag 495,- uden natmad ( 5 timer frokost eller aften )
*Lørdag - Mandag samt Helligdage 695,- 8 timer inkl. natmad eller som frokost 
arrangement uden natmad i 5 timer til 595,-

Frokost starter senest 13.00
Børn under 12 år fratrækkes 50,- ved 5 timers arrangementer og 100,- ved 8 timers 
arrangementer.
Ønskes ekstra timer tillagt til arrangementet koster det 50,- pr. time ved frokost og 95,- 
ved aften arrangementer. ( pr. couvert ) inkl. drikkevarer.
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ÆRES DEN, 
SOM ÆRES BØR

Der sker meget nyt i klubberne i Øresund Tennis. Men tennisklubberne 
bygger på et solidt fundament bygges op af medlemmer igennem de 
sidste mange årtier. Det blev hædret på forskellig vis i 2016.

FTK Pokal til Lillian Harboskov ved standerhejsning 
Lillian har den værdi vi alle værdsætter – hun er altid glad og imødekom-
mende overfor ALLE. Ved juniorturneringer er det som oftest Lillian børn 
og forældre går til, når der er noget de gerne vil snakke om. 

Når det gælder indkøb og styring i Cafeen, så alle får en dejlig oplev-
else. Om det gælder plaster til fingrene eller lidt saftevand og en stor is, 
så er det Lillian børnene går til. Det er bare Lillian i en nøddeskal. 
En stor tak til Lillian.

Pokalen er en vandrepokal som uddeles hver år til standerhejsningen. 
Hvem mon får den i år ? Mød op på standerhejsningen 23. april og se, 
hvem det mon bliver i år.

Benny Høg – æresmedlem i Humlebæk
Ved standerhejsningen i Humlebæk 16. april blev Benny Høg kåret som 
æresmedlem.

Benny behøver egentlig ingen nærmere præsentation – ikke i Hum-
lebæk og formentlig heller ikke i Fredensborg. Benny er tidligere for-
mand og revisor. Benny har spillet tennis og været medlem i Humlebæk 
så længe, han kan huske. 

Alle husker Benny: Fast deltager ved Hyg Ind hver onsdag aften, spill-
er 3-4 gange i øvrigt om ugen, deltager i alle sociale arrangementer, 
herunder ture til Sverige, holdkampe og meget mere. Benny er i den 
grad kendetegnet ved at skabe fællesskabsfølelse. 

Der er næppe et medlem i Humlebæk, junior eller senior, som ikke har 
nået at slå en sludder af med Benny om stort og småt – gerne om tennis, 
og stort set altid med piben i mundvigen.  

Benny, vi er stolte af at have dig som æresmedlem !

Lillian Harboskov

Benny Høg

Foto: Stefan K
ai N

ielsen, Ekko Pressefoto
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SÆRLIGE 
SPONSOR-
MULIGHEDER 
FOR FAMILIER/VIRKSOMHEDER 
TÆT PÅ ØRESUND TENNIS!

En del medlemmer og virksomheder tæt på Øresund 
Tennis har udtrykt ønske om at bidrage til vores fortsatte 
udvikling. Det er vi glade for, og vi tilbyder derfor særlige 
sponsormuligheder for tennis familier og virksomheder 
tæt på klubben.

FAMILIESPONSORAT
Øresund Tennis tilbyder et familiesponsorat til en pris af 
kr. 7.500 pr år. Sponsoratet giver ret til medlemskab for en 
familie hele (hustand + udeboende børn op til 25 år), hvor 
alle medlemmer kan spille og tegne baner på alle anlæg.

Hvis sponsoratet tegnes af en virksomhed, er det ”for-
midlerens” familie, der modtager medlemsskabet. Virk-
somheden bliver efter ønske eksponeret som officiel 
sponsor på Øresund Tennis platforme, dvs. hjemmeside, 
nyhedsbreve m.v. Overskuddet går til klubbens aktiviteter.

FAMILIESPONSORAT MED TRÆNING
Vi tilbyder et udvidet familiesponsorat med træning til en 
pris af kr. 10.000 per år. Det udvidede familiesponsorat 
indeholder medlemskab og eksponering på samme vis 
som i det almindelige familiesponsorat.
 
I tillæg modtager familien eller virksomheden 6 timers 
privattræning med en af Øresund Tennis’ trænere i løbet 
af året. Overskuddet går til klubbens aktiviteter.

HOLDSPONSORATER
Man kan også sponsere et af klubbens mange hold med 
beklædning. Det koster kr. 7.500 for juniorhold og kr. 
12.000 for seniorhold. Og der er naturligvis mulighed for 
eksponering med tryk på både tøj (ærmer) og på hjemme-
side m.v. 

‘WHAT TO DO’?
Kontakt kasserer Erik Vegeberg på erik.vegeberg@hot-
mail.dk eller sponsoransvarlig Thomas Mark på thomas.
mark@mindshareworld.dk / 30317142, så laver vi den 
aftale, som passer bedst for jer.
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AF : JØRGEN HOLM / SVEN–ERIK MADSEN
 
Findes der en tradition og succes, som går længere 
tilbage end Hyg Ind / Drop In, som foregår hver onsdag 
aften kl. 18 på begge anlæg? Selvom det er en tradition 
og der er flere medlemmer, som har spillet trofast med 
i årtier – så er det åbent for alle, og der kommer hvert år 
nye til, som går ind i fællesskabet. Konceptet går ud på, at 
der spilles doubler på kryds og tværs. 
Vi håber også i år at se mange nye. Det er dog en for-
udsætning, at man ikke er helt nybegynder, da double-
spillet skal flyde. Det er nogle superhyggelige aftener og 
vi kan kun opfordre til fortsat opbakning til disse meget 
sociale og dejlige sommeraftener. 

Yderligere info Fredensborg : 
Jørgen Holm    : tlf. 61 28 52 58

Yderligere info Humlebæk : 
Sven-Erik Madsen : tlf. 30 11 10 11

www.facebook.com\oresundtennis

ØRESUND TENNIS

HYG IND/
DROP IN -  
SELVFØLGELIG 
OGSÅ I 2017

Mark og Steen Læssøe
Ejendomsmæglere MDE
Tlf. 48484500 · fredensborg@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Mark og Steen Læssøe
Få en gratis salgsvurdering. Vi kender byen og alle dens

afkroge, så du er i trygge hænder hos os.

Ring til danbolig Fredensborg på 48484500

Dyrlægehuset 
Nordsjælland

Jernbanegade 34 . 3480 Fredensborg . Tlf 48 48 48 07 .  www.DyrNord.dk

Hvad tilbyder vi ?
I Dyrlægehuset Nordsjælland har vi viden 
og udstyr til at foretage langt de � este typer 
af behandling. 

Vi udfører blandt andet:
• Sundhedscheck og vaccinationer
• Medicinsk udredning
• Kirurgi som f.eks. sterilisation/kastration 

og kejsersnit
• Led- og rygkirurgi
• Laboratorieundersøgelser på klinikken
• Tandrensning og -behandlinger
• Røntgenundersøgelser
• Ultralydsscanning
• Laserterapi til lindring af 

smerter og bedre sårheling
• Rådgivning om foder og adfærd
• Butik med foder og dyretilbehør

Vi er medlem af 
Den Danske Dyrlægeforening
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ØRESUND INHOUSE

Sebastian Holmbäck (40+): 
“Turneringen er super sjov. Ens spil bliver udfordret af de mange niveauer - og selvfølgelig hyggeligt at møde en 
masse nye fra klubben. En rigtig god kombination af tennis og mennesker”

Ignacio Peña (60+):  
“Jeg er motionist og deltog på alle 6 lørdage. Jeg nød de lange sociale eftermiddage, hvor jeg lærte mange medlem-
mer at kende. Mit hold bestod af unge og gamle. Vi havde en del vikarer på vores hold. Det var også hyggeligt. 
God kampvariation mod nyt hold hver lørdag”

Sophie Engelsbak (30+):  
Som 1. holdsspiller var det sjovt at møde medlemmer, jeg ellers aldrig møder. Tennis er jo så niveau-opdelt. Jeg fik 2 
sæt tennis på eget niveau, bla. 1 sæt single imod bomstærke Henrik (fra herrenes 1. hold) og en hyggedouble med en 
motionist. Jeg håber på at deltage i juli 2017 igen”

Thomas Krogh Larsen (30+): 
”Jeg dystede over 4 Inhouse-lørdage og kan kun anbefale Inhouse til alle, der er hjemme i juli eller noget af den. 
Perfekt setup, med en masse spændende singler og doubler. Og endnu vigtigere, rigtig dejligt at møde matchende 
spillere, som jeg faktisk spiller med stadig”

EN SOCIAL SOMMERTURNERING FOR ALLE NIVEAUER
HVORFOR REJSE VÆK, NÅR DER ER SJOV TENNIS UNDER JULI-SOLEN?

Hold 25/6 2/7 9/7 16/7 23/7 30/7 Point

Team Tapas 4 5 4 6 7 1 27
Team Aces 3 2 5 6 4 4 24
Team Ssshh 3 6 3 2 7 4 25
Team Please 5 0 7 2 4 2 20
Team Brexit 5 1 4 6 1 2 19
Team DK 4 6 1 2 1 6 20

SLUT MED TOMME BANER I SOMMERFERIEN! 
I løbet af 6 lørdage deltog 56 spillere fra Fredensborg, 
Humlebæk og Nivå i sjove INTERNE holdkampe. 

Alle holdkampe sluttede af med snacks og drinks. 
Hvert hold  består af 4 spillere på vidt forskelligt 
niveau. Fra motionist til divisionsniveau. 

Alle skal spille 1 sæt single og 2 sæt doubler på en 
eftermiddag.
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JUNIORTRÆNINGS-
LEJR I BÅSTAD

AF : CALLE OG TUE
 

Der kan ske mange ting på tre dage, og der skete 
også mangt og meget, da Øresund Tennis tog til 
Båstad i november med 16 topmotiverede juniorer og 
deres trænere. 

Allerede på togstation i Helsingborg blev det interes-
sant, da den eneste, der var svensker på turen var tæt 
på at få alle sammen til at misse toget. Svensk er også 
et vanskeligt sprog ! 

Men vi kom til Båstad, og lejren startede med to timers 
tennistræning i højt humør. Om aftenen introducerede 
Dean kvaje- og stjernehatten. Kvajehatten går til den 
spiller, der har gjort noget klodset, stjernehatten går 
til den, der har gjort noget ekstra godt. Det er lige 
meget om noget af dette sker på banen eller udenfor 
banen. Vi nøjes her med at fortælle, at Claudia til stor 
applaus fik stjernehatten fredag aften. Børnene vælger 
selv, hvem som får den næste dag. 

Om lørdagen startede vi med to timer tennis og en 
time fysisk træning om formiddagen, der det blev 
spillet fodbold og hockey. Bagefter gik vi en tur i 
Båstad by. Det var rimeligt klart, hvem der skulle få 
kvajehatten om aftenen, efter at Claudia præsterede at 
tabe stjernehatten i vandet under vores tur i byen. Så 
vi måtte købe en ny, som kunne gives til Hannah – som 
på sidstedagen gav den til Cecillie. 

Under hele turen var børnene opdelt i to hold, 
Spanien og England. Børnene kunne få plus eller 
minus point til sit hold på og udenfor banen, hvis de 
gjorde noget godt eller dårligt. Det blev en meget tæt 
kamp som team England under ledelse af Jens Büne-
mann vandt i sidste ende. 

Vi ser frem imod næste tur til Sverige i april og nye 
muligheder for at erobre kvaje- og stjernehatten, 
glade dage, højt humør og god og intens træning på 
Centercourt, hvor bl.a. Rafael Nadal, Caroline Wozni-
acki og Serena Williams har spillet.
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KLUBMESTERSKABER
2016

Årets klubmesterskaber havde endnu flere deltagere 
end året før, som også var rigtig godt. Der blev spillet 
i alle rækker fra U8 til VET45 (og næste år bør vi nok 
også have en VET60), for vi har heldigvis aktive med-
lemmer i alle aldre!

Vi mener selv, at det er de festligste, bedste og mest 
sociale klubmesterskaber, som holdes her i Nords-
jælland, hvor man på hjemmeside kan følge med i 
resultater i alle rækker m.v. Det bekræftes af Dean og 
Calle, som jo kommer fra store klubber, hvor der slet 
ikke er samme opbakning om klubmesterskaberne. 
Det skyldes ikke mindst et fantastisk arrangement un-
der ledelse af Fredensborgs formand, som ud over at 
have styr på alle resultater m.v. ligefrem har oprettet en 
hjemmeside, så alle altid er opdateret med resultater, 
spilletider og gode billeder.  

Mange gode og drabelige kampe blev der spillet.
Nicolai Raastrup vandt for 3. år i træk herrerækken 
i mesterrækken. Det hele sluttede med en festlig 
finaledag den 17. september i Humlebæk, hvor der 
blev spillet på alle 6 baner fra morgen til aften og der 
sluttedes af med hyggelig grillmiddag for dem, som 
havde flere kræfter tilbage. Skulle man lige nævne 
noget fra en enkelt kamp – så må det siges at være im-
ponerende, at Palle Andersen med i alt et års tenniser-
faring pressede John Vissing ud i tre lange hårde sæt i 
A-rækken. En kamp, der varede over tre timer.

Bestyrelsen sætter for øvrigt pris på, at deltagerne i 
år havde vænnet sig til reglen om, at man skal kunne 
spille på finaledagen. Det er bare festligt, at alle finaler 
spilles samme dag, og der er masser af mennesker på 
anlægget. Sæt derfor kryds i kalenderen lørdag den 
16. sep., hvor finalerne holdes i Fredensborg og skynd 
dig at tilmelde dig til årets mesterskaber. 

Det bliver en fest – og selvom vi var mange sidste år, 
har vi selvfølgelig plads til endnu flere! 

Link til mange flere billeder, resultater m.v. fra 2016 :
www.ftktennis.dk/km2016/
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KLUBMESTERSKABER
2016

U10 Drengesingle: Wilhelm K. von Buchwald over Karl Otto Madsen 6/3

U10 Pigesingle: Alma Haug Hartmann over Isabella M. Clausen Pulje

U8 Single kønsneutral Buchwald, Hampus H. Ladekarl Pulje

U10 Drengedouble: Kalle Lund Jensen/Karl Otto G. Madsen over Carl Gustav/Kristian Wrang 6/2

U12 Pigesingle: Line Jensen over Amalie Pagh  6/1-6/1

U12 Pigedouble: Hannah Gulmann/Line Jensen over Amalie Pagh/Cecilie Mollerup  6/2-6/2

U12 Drengesingle: Frederik William Nissen Horsten over Sebastian Holm 6/0-6/0

U14 Drengesingle: Laurits Bentsen over Jens Bünemann 6/4-0/6-(11-9)
U14 Drengedouble: Tue Møllegaard Søndergaard/Laurits Bentsen over Jonatan Estes/Albert 
Storr-Christensen 6/0-6/2

U16 Drengesingle: Simon Bahnsen Schmidt over William Madsen 5/7-6/4-6/2
A-rækken Damesingle: Connie Flint Pedersen over Lone Christensen. Connie modtog vandrepokalen 
for damesingle  6/3-6/7-6/3

Mesterrækken Herresingle: Nikolaj Raastrup over Hans- Jørgen Pagh 6/0-6/0

A-rækken Herresingle: John Vissing over Palle Andersen 6/3-3/6-7/5

B-Rækken Damesingle: Gitte Winther Graugaard over Anita Larsen 6/0-6/3

B-rækken Herresingle: Peter Toftager over Marcus Rytter 2/6-6/4-7/5

C-rækken Herresingle: Hans Emborg Bünemann over Steen Peitersen 7/5-1/6-6/3

A-rækken Mixdouble: Hans-Jørgen Pagh/Victoria Pagh over Jørgen T. Sch/Christine Theisen 6/4-6/3

A-rækken Herredouble: John Vissing/Jan Holck over Thomas K. Larsen/Palle Andersen 4/6-6/2-6/2

B/+45-rækken Herredouble: Lars Holten/Jørgen T. Schmidt over Stefan K. Nielsen/Mads Kofod 6/1-6/0

B-rækken Mixdouble: Charlotte Holm/Jørgen Holm over Thomas Krogh Larsen/ Maria Schiff Hansen 6/3-3/6-(10-5)

+45 Damesingle: Christine Theisen over Lis Gregersen  6/0-6/2

+45 Herresingle: John Vissing over Lars Holten 6/1-6/1

A-B-+45 Damedouble: Lone Christensen/Helle Horneman over Christina Bohmann/Christine Theisen 6/4-6/4

Familiedouble: Lars og Hannah Gulmann  over Michael og Sebastian Holm 6/4-7/5
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KIM 

Hvordan er det at være træner i Øresund tennis?
”Nu er jeg også sportschef og det er et alsidigt job. 
Der er tre klubber, så der er en del logistik, og det 
kræver en del at få det hele til at spille med trænere, 
elever, forældre, hold og camps. Så jeg har ret meget 
at lave. Vi har et nyt koncept, hvor visionen er at de 
skal have det sjovt men også lære noget, en positiv 
stemning hvor man skal have det sjovt men hvor vi 
også har ambitioner.” 

Hvordan går det med den vision?
”Jeg synes egentlig vi rammer det meget godt. Vi har 
plads til alle og der er et godt fællesskab.”

Hvordan klarer ungdomsafdelingen det?
”Vi har 10-15 spillere der spiller turneringer. Det kom-
mer langsomt, men man bygger ikke sådan noget op 
på ét eller to år, det tager tid. Og vores koncept er 
ikke at hente spillere udefra. Vores spillere stopper 
ikke når de er 16, de spiller videre, og et succeskrite-
rie kunne jo også være, at de spiller når de er voksne. 
Det sociale er enormt vigtig for alle grupper.”

Hvis du ser et års tid frem i tid, hvad er 
ambitionerne og målsætningerne?
”Vores mål er at udvikle klubben, konceptet er at 
både være eliteklub men også være en klub for de 
mange.”

På de bedste hold er vi jo en pensionistklub. 
Hvad gør vi ved det?
”Vi håber vi kan spæde op med ungdomsspillere der 
kan tage over fra old boys. Vi er jo snart danmarksme-
stre over 40”. 

Man skulle jo tro, at det var til at vælte de gamle af, 
især Dean, Henrik og Christian Theisen Schmidt?
”Ja. Langsomt håber vi at få flere unge på elitetrænin-
gen. Og at de rykker opad og ikke holder op”.

ØRESUND TENNIS SET FRA 
TRÆNERTEAMETS SIDE

KIM, DEAN OG CALLE ER BLEVET INTER-

VIEWET AT VORES BERØMTE FINANS-

JOURNALIST OG TREDOBBELTE KLUB-

MESTER NICOLAI RAASTRUP, SOM PÅ 

EN REGNFULD MARTSDAG HAVDE SAT 

DE TRE HERRER STÆVNE TIL EN SNAK 

OM ARBEJDET I ØRESUND TENNIS, 

MÅLSÆTNINGER, FÆLLESSKAB OG 

1. HOLDET (DOG KUN HERREHOLDET, 

HVOR JOURNALISTEN SELV SPILLER…). 

LÆS MED I DETTE HELT UREDIGEREDE 

INTERVIEW OG SE, HVAD TRÆNERNE 

HAR AF SYNSPUNKTER PÅ BÅDE 

ØRESUND TENNIS GENERELT OG 1. 

HOLDET…
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DEAN

Du har været i Øresund tennis næsten 
et år, hvad synes du om det?’
”Det er fint, især udendørs er det godt at komme 
rundt i tre forskellige klubber, det er ikke kun én 
arbejdsplads. Der er forskellige mennesker, det er 
meget sjovt.”

Hvad har du af ambitioner fremover?
”Vores juniorspillere skal op at spille på 1. og 2. hold-
et. Vi skal udvikle vores egne spillere, ikke hente dem 
fra andre klubber. Vi skal have flere tennislejre for 
motionister og juniorerne.”

Vores formand, er han ikke sådan en ret 
besværlig type at have med at gøre?
”Han er ikke besværlig, han er fantastisk! Det er 
fantastisk at Calle og Kim og jeg kan tale med Lars 
hver dag, hvis det er nødvendigt. I mit tidligere job 
viste formanden ikke ret meget interesse, og pludse-
lig kommer jeg til Lars, der er her, dér og alle vegne. 
Hvis jeg skal have hjælp eller drøfte noget, så er han 
altid klar og svarer med det samme. Og der er jo to 
formænd. Jeg er i kontakt med Jørgen Holm mange 
gange om ugen, han hjælper med masser af praktiske 
ting og er altid online. Jeg tror Jørgen sover med sin 
Ipad. ”

Hvad gør vi ved, at de bedste seniorhold er 
befolket af sådan nogle gamle mennesker?
”Vi skal have nogle unge op på 1. holdet. Jens Büne-
mann har spillet to holdkampe på 2. holdet og vundet 
to kampe , Line Jensen kan også spille på 2. holdet 
og måske få chancen på 1. holdet.”

Hvilket niveau skal Øresund Tennis spille på?
”Vi skal gerne forblive i 2. division, kvinderne kommer 
måske i 1. division næste sæson. Hvis Calle spiller for 
os vinder han alle kampe, og 2. holdet kan også rykke 
op hvis vi har faste spillere.” 

Nu slog Calle jo Frederik Løchte Nielsen, så jeg går 
ud fra han lige kan klemme sig ind som 3. single?
”Jeg tænker dig først, så Calle og så mig.” 

Det lyder helt fint.

CALLE

Hvad synes du om at være træner i Øresund 
Tennis?
”Det er super fedt, jeg er meget tilfreds. Der er en 
god stemning i klubben, samarbejdet virker godt, vi 
ser børnene komme fra Fredensborg, Nivå og Hum-
lebæk, alle træner sammen og det kører godt.”

Hvordan udvikler juniorafdelingen sig?
”Nu har Dean og jeg været der et år, Kim lidt læn-
gere, og det første år har vi lige skullet ind i klubben 
og lære børnene at kende. Men på det seneste er vi 
begyndt at tale mere om hvordan vi kan udvikle træ-
ningen og klubben.”

Nogle konkrete planer?
”Vi ser på forskellige ting, der skal videreudvikles. 
Vi havde træningslejr i Båstad i november, det kører 
igen i april, det er en god base for den aktivitet. 
Camps herhjemme kører også godt. Træningen og 
samarbejdet mellem trænerne skal hele tiden ud-
vikles, men det kommer.”

Hvad er ambitionerne for klubben?
”Det vigtigste er at børnene har det sjovt, at vi kan 
finde store grupper som har det sjovt sammen på 
tværs af årgange, drenge og piger og fra Nivå, 
Fredensborg og Humlebæk. Det er godt, hvis alle 
kan det grundlæggende og spille points osv., men 
niveauet er ikke det vigtigste. Det vigtigste er at man 
hygger sig på banen, spiller sammen og lærer tennis-
spillet.”

Du skal selv til at spille for Øresund?
”Ja, til sommer kan jeg spille holdkampe, det bliver 
meget sjovt. Det er halvandet år siden jeg spillede 
holdkampe sidst, det bliver sjovt at gøre igen.”

Går du efter 3. singlen?
”Ja, noget i den stil.”

Du tror måske du kan slå nogle af os, der er på 
holdet, af?
”Vi må se.”

Hvor skal Øresunds bedste hold ligge?
”Det vil være sjovt, hvis vi kan komme lidt højere op 
i DTFs rækker, det vil også vise vores juniorer, at der 
findes muligheder for at spille på et højere niveau i 
Øresund tennis. Det vil være fint, hvis vi kan få vores 
hold i 1. eller 2. division.”

Hvad skal der til?
”Først og fremmest fikser vi det med det hold, vi har, 
og så kommer der gode juniorer i løbet af nogle år 
og så klarer vi det.”

DEAN STOPPER 
DESVÆRRE SOM TRÆNER 

VED UDGANGEN AF APRIL. 

HUSK AT SENDE HAM GODT 
VIDERE TIL KB, 

HVOR HAN FORTSÆTTER 
SOM TRÆNER.



16

ØRESUND TENNIS

For første gang nogensinde blev finalerne i sjællandsmesterskaberne holdt i Fredensborg Kommune. 
Øresund Tennis fik tildelt arrangement, og det blev en festlig finaleweekend, hvor juniorerne afgjorde 
deres mesterskaber i Fredensborg og seniorerne i Humlebæk. 

Ikke mindre end 108 juniorkampe blev spillet i Fredensborg Tennisklub, hvor Jørgen Holm og co dannede 
en god ramme sammen med SLTUs officille turneringsledere. Øresund Tennis fik også en sjællandsmester i 
juniorrækkerne, idet Stine Frei Madsen vandt U12 (kategori) 3 rækken på hjemmebane i Fredensborg !

I Humlebæk afvikledes veteranrækker og seniorrækker. En gammel kending Jacob Holst kiggede forbi og 
vandt doublerækken hos mestrene og fik overrakt pokal m.v. af borgmester Thomas Lykke og DTFs formand 
Henrik Thorsøe. Nævnes skal også, at Henrik KC og Pia Sinikka blev mestre i mixdouble i VET40 rækken. 

Ikke mindre end 50 frivillige hjalp til ved arrangementet i hhv Fredensborg og Humlebæk, og der var stor 
tilfredshed med afviklingen fra SLTUs side. Derfor holdes finaleweekenden i SM hos os igen i år den 10. og 11. 
juni.  Har du en sjov weekend med masser af toptennis, godt humør og mange andre frivillige, kan du tilmelde 
dig som frivillig ved at kontakte Lars Gulmann på formand@oresundtennis.dk. 

FINALEWEEKEND I 
SJÆLLANDSMESTERSKABERNE 

4. OG 5. JUNI
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Thomas Samsø Bloch 
advokat (L), retsmægler, mediator
tsb@lokaladvokaterne.dk                                       

Trygve Skovgaard Nielsen 
advokat (H), retsmægler, forsvarer 
tsn@lokaladvokaterne.dk          

Marianne Homann 
advokat LL.M, mediator
mh@lokaladvokaterne.dk
    

Vi arbejder med mennesker - Ikke med sager.
LokalAdvokaterne

LokalAdvokaterne
Humlebæk Strandvej 77
3050 Humlebæk 
Telefon: 49 13 10 00
advokat@lokaladvokaterne.dk

Vi lægger stor vægt på, at tilliden er i højsædet og 
kan hjælpe dig med mange af juraens aspekter. 

- Køb, salg og leje af bolig og fast ejendom
- Entreprise og byggeri 
- Familiesager
- Testamenter og ægtepagter
- Forsvarsadvokat 
- Konfliktmægling

- Forældremyndighed og bopæl
- Anbringelse af børn
- Separation og skilsmisse
- Rådgivning af samlevere
- Dødsboer
- Retssager 
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HOLDTURNERINGEN UDENDØRS

2016 & 2017
I Øresund Tennis har vi hold til alle, som synes, det 
er sjovt at spille mod andre og andre klubber

1. Hold herrer
Klubbens bedste seniorhold (ligger i Sjællandsserien 
når det gælder udendørssæsonen), tabte desværre fi-
nalen, så håbet om en plads i divisionen glippede. Så 
nu er det op på hesten igen. Holdet bliver udendørs 
2017 forstærket med træner Calle (Carl Bergman). 

Holdet udendørs har bestået af:
Dean Petersen, Nicolai Raastrup, Henrik K. Chris-
tensen, Mikael Lytzen og Nils Trier med Joachim 
Fabricius som reserve.

1. Hold damer
I bedste damerække klarede ØT pigerne sig fint i 2. 
division øst, med en slutplacering midt i rækken.
Disse piger repræsenterede Humlebæk TEAM 
Øresund, som holdet hedder: Sophie Engelsbak, 
Malene Frei, Maria Tjellesen, Ulrikke Bryde Nielsen og 
Pia Sinikka.

2. Hold herrer
Herudover har vi udendørs haft et 2. hold i serie 3 
med Simon Theisen Schmidt som Kaptajn.
Holdet vandt suverænt serie 3 og er nu i 2017 klar til 
serie 2. Spillerne i 2016: Joachim  Fabricius, Simon 
Theisen Schmidt (kaptajn), Christian Theisen Schmidt, 
Hans-Jørgen Pagh, Phillip  Laybourn, Jens Bunemann, 
Jørgen Theisen Schmidt , Mikael Lytzen, Tobias An-
dersen

1. Veteran 40+
Udover seniorhold har også alle vores veteranhold 
klaret sig fint med oprykning af samtlige hold.
Bedste veteranhold lå i serie 1 og kan nu i 2017 prøve 
kræfter i Sjællandsserien efter at have vundet serie 1. 
Følgende har skabt mulighederne: Dean Petersen, 
Henrik K. Christensen, Hans-Jørgen Pagh, Kaptajn, 
Sebastian Holmbäck, Pia Sinikka, Anne Wiberg med 
reserverne: John Vissing, Connie Flint-Petersen, 
Nicolai Sørensen, Kim Horneman, Claus Allerup og 
Jan Holck.

2. Veteran 40+
I VET 40 serie 2 var disse spillere med til at rykke 
holdet op i serie 1: Christina Bohmann, Kaptajn, Lars  
Holten, Anders Larsen, Peter Brabrand, Lone Chris-
tensen, Ignacio  Pena, Pernille Mau, Jacob Emmanuel 
Ferré, Helle Hornemann, Christine  Theisen, Martin  
Røssell, Anne Mette Jeppesen, Nicolai Sørensen, 
Jørgen Theisen Schmidt , Lars  Busk, Solveig Wiin-
blad, Erik  Rasmussen.

3. Veteran 40+
I VET 40 serie 3 bestod holdet af: Henrik Jensen, 
Jesper  Scharff, Peter  Young, Anita Larsen, Christel 
Hauge, Claus Demant, Henrik Jensen, Gitte Paulsen, 
Line Smed-Dawids, Frank Jensen, Christian Bach.
Kaptajnen Claus Demant har valgt ikke at køre holdet 
videre i 2017.

Veteran 50+ 
Veteran 50+ var ligeledes godt spillende og er nu 
rykket op fra serie 1 til Sjællandsserien. Følgende 
spiller har hjulpet til: Kaptajn John Vissing, Jan Holck, 
Thomas Mark, Connie Flint, Claus Allerup, Nicolai 
Sørensen, Helle Hornemann, Lone Christensen, 
Solveig Wiinblad og Thomas Huusom

Veteran 60+ 
Veteranerne over 60 vandt ligeledes deres serie 1 og 
spiller nu 2017 i Sjællandsserien.
Kaptajnen Peter Frøslev har haft følgende spillere 
på holdet: Peter Young, Jørgen Kragerup, Carsten 
Dreyer, Lis Gregersen, Jørgen Theisen Schmidt, Frank 
Jensen, Pelle Timmermann, Karen Elkjær og Connie 
Flint Petersen. På grund af SLTU regler vil flere af spil-
lerne overgå til Motionist hold i 2017.

Udover de mange seniorhold stiller vi fortsat med 3 
motionisthold i 2017. 

Et hold i kategori 2A og 2 hold i kategori 3. 
De bestod i 2016 af: Kat2A: Frank Jensen, Carsten 
Dreyer, Thomas Krogh Larsen, Poul Antvorskov, 
Charlotte Holm, Anne Aagaard, Jørgen holm, Kat 3,1: 
Flemming Wittrup, 
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Stefan Kai Nielsen, Helmer Seidahl, Hans Henriksen, 
Flemming Wittrup, Lisbet Foged, Joan Petersen, Lone 
Nordstrand og kat3, 2: Jesper Scharff, Claus Demant, 
Klaus Baltersen, Henrik Simonsen, Peter Arlyng, Jette 
Brøchner, Lillian Harboskov

Juniorerne bliver ældre og flere seniorer har ytret øn-
ske om at spille holdtennis. Det betyder, at vi i 2017 
vil have ikke mindre end 4 seniorhold mod 2 i 2016.

Juniorhold:
Vi havde rigtig mange juniorer som spiller med i 
Unionens holdturnering.

U8: Roberta Harder, Nikolaj Vendel-Eriksen, Gabriel 
Steffensen, Tristan Houborg, Hampus Højby Ladekarl, 
Emil Frei Madsen, Lasse Diamant Christensen.  Bliver 
nr. 4 I rækken.

U10: 
Hector Wisborg-Møller, Arthur Kalmar von BuchWald, 
Lucas  Caelsen, Thomas  Jacobsen. 
Bliver nr. 5 i rækken.

U12A: 
Line Yorklai Jensen,  Amalie Ritzau Pagh, Cecilie 
Mollerup Clausen, Stine Frei Madsen, Emilie Sofie 
Jøker. Bliver nr. 5 i rækken.

U12B piger: 
Hannah Gulmann, Freja Honoré, Hannah Højby 
Ladekarl, Ammalie Toft, Julia Bialunski, Marie Dam 
Jespersen, Emilie Sofie Jøker, Frida Houborg

U12B MK: 
Sebastian Holm, Nicolai Frederik Lytton, Oliver 
Sinnerup, Sebastian Ruiz Hansen, Hannah Gulmann. 
Bliver nr. 1 i rækken. Bliver nr. 1 i rækken.

U12C MK: 
Benjamin Gamst, Nicolai Munch-Nielsen, Olivia 
Dohm, Noah Rebsdorf-Knudsen, Pavle Prelić Malm-
strøm, Luis Wiingaard Madsen. Bliver nr. 6 i rækken.

U12C MK: 
Andreas Toftager, Jonas Sølbeck-
Nielsen, Carl Axel Nielsen, Asger J. 
Sørensen,  Magnus Sommer. 
Bliver nr. 4 i rækken.

U14A: 
Jens Emborg Bünemann, 
Laurits Bentsen, Tue 
Søndergaard Møllegaard, 
Frederik Max Feddersen, 
Lauritz Kristian Truelsen. 
Bliver nr. 5 i rækken. 

U14B: 
Pelle Samsø Bloch, 
William Engman Ziegler, 
Jonatan Estes, Albert 
Storr-Christensen. 
Bliver nr. 6 i rækken.

U16B: 
William Madsen, Simon Bahnsen 
Schmidt, Jakob Gulmann, Rasmus Bak Wiinblad, 
Hjalte Hansen, Peter Dalkov, Lauritz Bentsen. 
Bliver nr. 3 i rækken.

U16B piger: Lærke Samsø Bloch, Yasmin Dau Sliai, 
Claudia Probst Brandum, Mathilde Sture Trolle, 
Rebecca Tordrup, Line Jensen. 
Bliver nr. 2 i rækken, med kun 1. point efter vinderne.

I Udendørs sæson 2017: 

Forventer Øresund Tennis at være 
repræsenteret således:
1 hold i U8
2 hold i U10
3 hold i U12
5 hold i U14
2 h old i U16/18

RIGTIG MANGE
MEDLEMMER HAR 

FUNDET DET SJOVT OG 
LÆRERIGT AT DELTAGE 

I EN ELLER ANDEN
FORM FOR
KLUBHOLD
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Det har fra starten været en klar målsætning, at tennishallen skal danne ramme om sociale tennisbegivenhed-
er. En af de største succes’er er Drop In hver torsdag formiddag, hvor motionister fra alle tre klubber kommer 
og spiller mellem kl. 11-14. 

Der har været ca 50-60 deltagere i løbet af sæsonen til glad og god tennis torsdag formiddag, som 
selvfølgelig afsluttes med en kop kaffe m.v. og en god snak efter, at der har været spillet et hav af forskellige 
doubler. Der er i snit 16-18 deltagere, og nye medlemmer er selvfølgelig velkomne næste vinter. 

Ud over Drop In har der været forskellige sociale former for tennis mange fredag aftener og lørdag eftermid-
dage, bl.a. Power Nights, Tøsetennis og meget mere. 

Der er naturligvis også plads til nye arrangemeneter næste år. 

Er du frisk på at arrangere, så kontakt en fra Øresund Tennis 

DROP IN OG ANDRE 
SOCIALE ARRANGEMENTER

- EN FORTSAT SUCESS
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TILMELD DIG 
STRAKS PÅ 

WWW.OK.DK
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Årets juniorafslutning blev holdt lørdag den 17. september i Fredens-
borg i strålende sommervarme. Det blev en festlig afslutning med ca 60 
- 70 juniorer, som alle hyggede sig med spil på banerne, masser af kage 
og ikke mindst uddeling af diverse præmier til bl.a. de mange junior-
hold, som havde vundet guld, sølv og bronze i årets løb. 

Den årlige tradition med at kåre årets træner, årets junior og årets hold-
kaptajn skulle naturligvis også overholdes. 

Fra redaktionen lyder et stort tillykke til:

Samtidig lyder en stor tak til Catharina Estes, Peter Arlyng og 
Lillian Harboskov for at stå for dagen og arrangementet. 

JUNIORAFSLUTNING
2016

Årets junior :

HANNAH 
GULMANN

Årets træner :

MATHILDE 
BRUUN TROLLE

Årets holdkaptajn : 

MICHAEL 
HOLM
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Øresund Tennis holder hvert år en juleafslutning for 
alle juniorer. I år var det gjort noget helt særligt ud af 
det.

Vi var nemlig så heldige, at wimbledonmester Fred-
erik Løchte Nielsen kom forbi og spillede opvisning-
skamp mod Calle. De har mødt hinanden flere gange 
som professionelle, men Calle har aldrig vundet.  
Men faktisk vandt Calle kampen og måtte dermed 
spille i nederdel i ugen efter, hvilket han havde lovet 
juniorerne at gøre hvis han vandt!
Men det var ikke kun den gode tennis, som gjorde 
det til en særlig dag.  Der blev virkelig vist fællesskab.
18 boldbørn stillede op, så kampen blev festligt 
afviklet og en lang række forældre hjalp til og invita-
tionen til at deltage blev bredt ud til alle medlemmer. 

Dermed blev det blev en ”junior” juleafslutning med 
mere end 250 deltagere og tilskuere, både børn og 
unge og julemanden (som havde visse lighedstegn 
med vores gode borgmester…) kom forbi med slik-
poser til alle børn og unge. Det hele afsluttedes med 
fantastisk livemusik og dans om ”juletræsbænken” for 
ca. 50-60 juniorer til sidst, og der var gaver til alle fra 
vores sponsor Head. 

Et fantastisk arrangement med tovholder Helena 
Lytton som personligt havde indpakket alle gaver, 
sørget for julepynt, livemusikken etc. Tusind tak til 
Helena – som vel om nogen er indbegrebet af 
Øresund Tennis bopæl i Fredensborg, medlem i Nivå-
Kokkedal og med i en masse arrangementer for os 
alle sammen. Tusind tak for en fantastisk dag !

JULEAFSLUTNING 
2016   Fo
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ØRESUND TENNIS

Vi er efterhånden mange medlemmer der støtter 
klubben ved at have mobilabonnement gennem 
TDC/LokalTelefonen. I 2017 forventer vi, det giver 
cirka 10.000 kr i sponsorindtægt.

Tænk over, hvem i din familie der kan være den 
næste. Prinserne er konkurrencedygtige, så du kan 
muligvis spare noget. 

I bestyrelsen er vi gået foran og har tilmeldt abonne-
menter fra vores familier, og vi kun gode erfaringer. 
Derfor opfordrer vi også dig til at bakke op. 

Gå ind på hjemmesiden www.lokaltefonen.dk - klik 
på “Bestil-knappen” ved det produkt du vil have. 
Det tager kun 5 minutter, og det betyder meget for 
klubben.

STØT KLUBBEN 
uden at det koster dig noget

Fokus	på	kunden	og	service	

Bakkegårdsvej	214	-	3050	Humlebæk	-	Tlf.	49	19	00	75	–	Email:	info@dyrstrom-vvs.dk	

Vi	skaber	løsninger	-	bl.a.	indenfor:	
•  Renoveringer	af	fyrrum	
•  KedeludskiJninger	-	også	i	

industrivirksomheder	
•  InstallaMon	af	pumper	
•  Tagrender	og	nedløb	
•  Vand-	og	varmeinstallaMoner	
•  VenMlaMonssystemer	

Vi	følger	nøje	udviklingen	og	er	alMd	klar	Ml	at	rådgive	om	de	nyeste,	bedste	og	mest	fordelagMge	løsninger	for	dig	
som	kunde.	Vi	er	samMdig	kvalitetsbevidste	og	kæler	for	den	mindste	detalje.	Det	er	vores	målsætning	at	udføre	
færdigt	arbejde	Ml	aJalt	Md.	Vi	sæSer	derfor	en	ære	i	at	overholde	aJaler,	beMngelser	og	leveringsMder	–	og	vi	

forlader	ikke	dit	hjem	før	arbejdet	er	færdigt.	Heller	ikke	uden	at	rydde	op	eJer	os.	

Totalløsninger	indenfor	badeværelse	og	bryggers	–	
herunder	både	murer-,	tømrer-,	elektriker-,	maler-		
og	VVS-arbejde.	
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I vinter begyndte vi en ny social double turnering for juniorerne. 
“Rotating Doubles” med løbende rangliste. Dejligt med stor opbakning fra alle 
tre klubber og heldigvis både med drenge og piger. Det er en af den slags turne-
ringsforme, der kun lader sig gøre, når vi er så mange på tværs af vores Øresund. 
Juniorer fra Fredensborg, Humlebæk og Nivå. En meget positiv turneringsform, 
som vil blive gentaget på de tre anlæg i udendørssæsonen. Her fortsætter jagten 
på vandrepokalen, som lige nu bor hos Frederik Max, der med fire turneringsdel-
tagelser nåede 34 point.

AKTUEL STILLING (POINT):
Frederik (34), Albert (32), Tue (32), Jonatan (31), Laurits B (31), Line (26), 
Cecilie (22), Freja (18), Emilie (18), Amalie P (18), Stine (17), Hannah L (17), 
Hannah G (16), Lauritz HC (12), Mikkel (12), Ammalie T (12), Oliver (8), Özgür (6).

GUL(D) BOLD TOUR 
4 HERLIGE OG HEFTIGE 
JUNIOR-LØRDAGE I HALLEN
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ØT
RANGLISTE

I KENDER ATP OG WTA 
RANGLISTERNE 
– NU KOMMER ØTP !
ØTP er selvfølgelig Øresund Tennis Pointrangliste, vores 
nye initiativ til at sikre sjove og jævnbyrdige kampe for alle 
seniorer – også for nye medlemmer. Ranglisten er åben for 
alle fra Nivå, Fredensborg og Humlebæk uanset niveau og 
starter op med udendørssæsonen 2017. 

I ranglisten vil der være points på højkant i alle kampe. 
Hvis du vinder en kamp, bliver du godskrevet et antal 
points og hvis du taber en kamp, mister du en smule 
points. Jo bedre placeret din modstander er, jo flere 
points vil du få for en sejr. For at sikre jævnbyrdighed vil 
der være regler for, hvem på ranglisten man kan udfordre.

Opdatering af ranglisten sker via Facebook gruppen 
Øresund Tennis Rangliste. Her vil der ugentligt blive til-
skrevet point baseret på de indmeldte resultater, og man 
kan følge med i sin egen – og andres – udvikling uge for 
uge. Der vil desuden blive uddelt ’spurtpræmier’ til dem, 
der har forbedret sig mest. Man spiller for at vinde – og for 
at have det sjovt. Det kunne være vi også finder på præmi-
er undervejs til spillere, som har været særlig flittige eller 
vi har hørt om en særlig sjov oplevelse eller lignende.

Opstart
For at komme med på ranglisten skal du blot sende en 
mail til oresund.rangliste@gmail.com. I mailen bedes du 
skrive dit fulde navn, mailadresse og gerne også dit tele-
fonnummer.

I samarbejde med trænerne vil der blive etableret en 
start-rangliste inden standerhejsningerne, og herefter er 
det blot at udfordre den/dem du gerne vil dyste mod. 
Vinderen af kampen sender resultat til ranglistemailen – 
så bliver jeres points opdateret. De detaljerede 
regler for ranglisten findes på vores 
hjemmeside.

Mange hilsner 

Palle Andersen og 
Thomas Krogh Larsen
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KLUBMESTERSKABER  
              2017 

FREDENSBORG - HUMLEBÆK - NIVÅ KOKKEDAL TENNISKLUBBER 

Senior:
M= Mesterrækken
A = Turneringsspillere MK
B = Turneringsspillere motionist MK
C = Begyndere fra de sidste 3 sæsoner MK 
Oldboy’s (>45 år) samt
Familierækken (en senior+en junior).

Du kan maksimalt tilmelde dig i 3 kategorier/rækker 
samt Familiekategorien.

Junior:
U8, U10, U12, U14, U16, U18
Juniorer kan kun deltage i M eller A
kategori i seniorrækkerne. 

Der spilles i følgende rækker:
Herresingle  Damesingle  Herredouble  Damedouble  Mixdouble

I kategorierne: 

Bemærk venligst at finalekampe skal spilles på finaledagen (16.9.2017)
Kan du ikke på finaledagen, så fortvivl ikke, du scratcher bare sidste bold i kampen før.
Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at slå rækker/kategorier sammen, hvis få tilmeldinger.

INVITATION 

Klubmester 2016 
DS: Connie Flint

Klubmester i 3 rækker !!
John Vissing

Han havde travlt den dag!

Klubmester 2016 HS: 
Nicolai Raastrup

Klubmestre 2016 i 
U10 Drengedouble

7. august -  16. september 

Tilmelding:  
mail til:  
hkc3480@gmail.com  

Tilmelding senest
den 30. juni 2017
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din lokale BiSTRo & kRo
                    – med både store og små gryder

Velkommen til Store kro
der er rig mulighed for at få strukket tennisbenene 

før og efter et besøg hos os. Fredensborg Store Kro 

er en historisk perle og nabo til Fredensborg Slotspark 

– kun et stenkast fra den dejlige natur ved esrum Sø.

Kroen emmer af hygge og værtskab og dagen igennem 

kan du få stillet både den store og lille lækre sult. 

du kan nyde vores á la carte menu, som strækker sig 

fra vores berømte bookmaker sandwich, Store Kró s 

Stjerneskud til dagens 3-retters menu, og selvfølgelig 

også med en oplevelse i glasset.

Bistroens åbningstider
FroKoSt  mandag til søndag:  12.00 – 15.00

aFten  mandag til lørdag:  17.30 – 22.00
SØndaGSBRUnCH

livets fester
På Fredensborg Store Kro har vi en lang tradition for at 

danne rammer om de største og festligste begivenheder. 

Vi skaber præcis den fest du drømmer om, og vi sørger 

for den helt rette stemning til en uforglemmelig og 

mindeværdig fest.

kontakt os
Uanset om anledningen er bryllup, jubilæum, barnedåb 

eller en storslået fest, så kontakt os for en uforpligtende 

samtale om de mange muligheder på Store Kro.

teleFon 3644 8020 

e-mail  info@storekro.com

Book dit
bord nu online

eller ring
3644 8020

Der er altid liv på kroen, 
så følg endelig med på vores 
hjemmeside storekro.com 

og på Facebook.


