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Endnu en vinter er ved at gå på
hæld – endnu en vinter med
mas-ser af tennis og sociale
aktiviteter i vores dejlige hal; drop
in torsdag formiddag, diverse
doublearrangementer i weekenderne, holdkampe og meget
mere..

forårsdag i solskin. Og der vil
naturligvis være masser af aktiviteter på vores anlæg med tilbud til
ALLE medlemsgrupper..

Hallen bruges af alle medlemsgrupper og har en meget høj
belægningsgrad sammenlignet
med andre tennishaller i området.
Men vi er også mange i fællesskabet i de fire klubber i Øresund
Tennis samarbejdet – og vi stiller
medlemmer af alle klubber lige,
så man kan få spillet så meget
som muligt og med mange
forskellige.

i Humlebæk
(forårsklargøring kl. 10)

Sæsonen starter lige om lidt med
standerhejsning:

Lørdag den 21. april kl. 12

Søndag den 22. april kl. 14
i Fredensborg
(forårsklargøring kl. 9)

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

Det har været grundlaget for det
samarbejde, Fredensborg og
Humlebæk, startede i 2014. Tennis
er for ALLE vores medlemmer, og
vi åbner os meget gerne og har
andre med i samarbejdet. Det er
også grundlaget for at vi kan have
så høj kvalitet i træningen, hvor vi
1. februar i øvrigt sagde velkommen til et stor kapacitet i Carsten
Kraghede, som kommer fra HRT
hvor han har været i 15 år. Han
skal være udviklingschef og sikre
en rød tråd i træningen sammen
med Kim, Calle og Markus og alle
vores fantastiske hjælpetrænere.
Der er både interview med
Carsten og et indblik i trænernes
syn på den forgange sæson inde i
bladet.

Nye medlemmer får endnu en
chance til maj. For selvom vi er
mange, giver vi altid plads til flere,
så hiv naboen med til tennissportens dag lørdag den 5. maj, hvor
der er masser af aktivitet og gode
tilbud til nye medlemmer.

Og, nu nærmer udendørs sæsonen sig – og det ser vi frem til.
Selvom det er fantastisk at spille i
hallen, er der jo få ting så dejligt
som at stå på en grusbane en

Følg med –

Læs mere om dette inde i bladet,
hvor der også er info om tilmelding til træning m.v. samt overblik
over de større begivenheder
2018.
Vel mødt til endnu en
spændende sæson!

www.facebook.com\oresundtennis

LARS DAHL GULMANN
Formand HTK
familiengulmann
@hotmail.com

JØRGEN HOLM
Formand FTK
jorgen.holm@
dannebo2.dk

ønsker Øresund Tennis
tillykke med et fantastisk år 2017
ØRESUNDpå
TENNIS
Og nu åbner webshoppen
www.oresundtennis.dk
Der er 20 % rabat til alle medlemmer af en ØT klub !

ANNONCE - WEBSHOP

Klubtøj, ketchere m.v. – alt leveres kvit og frit hjem til dig
FØLG MED – WWW.FACEBOOK.COM/ORESUNDTENNIS
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OVERSIGT OVER DE
VIGTIGSTE DATOER
FORÅR / SOMMER 2018
FORÅR

Nye aktiviteter og

evt. rettelser tilføjes i

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

www.oresundtennis.dk

SOMMERFERIE

21. april	Standerhejsning Humlebæk
– og åbent hus

30. juni og 1. juli	Rød bold turnering, Fredensborg og
Humlebæk

22. april	Standerhejsning Fredensborg
– og åbent hus

30. juni - 28. juli	IN HOUSE FOR SENIORER om
lørdagen

22. april	Der åbnes for en ny sæson ØTP
kampe

2. - 5. juli	Sommerferieaktivitet for kommunens
børn i FTK

23. april - 22. juni	Skoletennis udvalgte formiddage

2. - 5. juli	Juniorcamp i Humlebæk med egne
trænere (tilmelding i halbooking)

25. april	Hyg Ind starter / Drop ind starter
26. - 29. april	Juniorcamp i Skummelslev/Båstad

9. - 12. juli	Sommerferieaktivitet for kommunens
børn i NKT

30. april	Junior, senior- og motionisttræning
starter

30. juli - 2. aug.	Juniorcamp i Fredensborg med egne
trænere (tilmelding i halbooking)

5. maj

Infomøde for alle nye juniorer

5. maj

Tennissportens dag

30. juli - 2. august	Sommerferieaktivitet for kommunens
børn i HTK

6. maj	Voksenintro starter i Fredensborg

6. - 9. aug.	Juniorcamp i NKT med egne trænere
(tilmelding i halbooking)

10.-12. maj	Spring Cup, Fredensborg – junior
12-16 (kat 3)

6. - 12. aug.	Royal Open, Fredensborg og evt.
Humlebæk u 8 – 16 kat 2 og 3.

12. maj

Holdkampe begynder

25. maj 	Next gen Doubler, u 12 -16,
Fredensborg og Humlebæk
16. - 17. juni

 inaler i sjællandsmesterskaberne
F
afholdes med Øresund Tennis som
vært (juniorer i Fredensborg og
seniorer i Humlebæk)

29. juni	Sidste træningsdag før sommerferien
29. juni	Sidste frist for tilmelding til klubmesterskaber

SENSOMMER
5. aug. - 17. sep.

Klubmesterskaber

13. aug.	Træningen efter sommerferien starter
1. - 2. sep.

Rød bold turnering u 8 og u 10

15. sep.	Finaledag klubmesterskaber
(holdes i Humlebæk)
22. sep.	Juniorafslutning
(holdes i Fredensborg)
Nye aktiviteter og evt. rettelser tilføjes i løbet af året
og/eller klik på ”kalender” på www.oresundtennis.dk
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KLUBMESTERSKABER 2018
12. august - 15. september

Regler for klubmesterskaber 2018

Tilmelding:
På mail til: km2018@oresundtennis.dk
Tilmelding senest den 27. 7. 2018
Spilleprogram sendes til deltagerne og
lægges på hjemmesider senest den
1.8.2018.
Senior:
M-A-B-C
VET45– VET60
og familierækken

Junior:
U8-U10-U12
U14-U16-U18.

- Man kan maksimalt tilmelde sig 3 rækker,
dog 4 hvis familierækken er den ene.
- Juniorer som ønsker at spille i seniorrækker SKAL spille i mesterrækken.
- Medlemmer af de 3 klubber, som har spillelicens fra andre klubber kan ikke deltage.
- Juniorer skal tilmelde sig egen alder og kan
ikke tilmelde sig andre rækker end alderen
berettiger til, dog kan alle tilmelde sig den
åbne juniorrække (u 18).
- Finalekampe kan ikke rykkes. Der meddeles IKKE dispensation fra denne regel.
- Spillere som har vundet en række indenfor
de sidste 2 år, kan ikke tilmelde sig i samme
rækker som spilleren har vundet før efter 2
år. Undtagelsen er kun mesterrækken, og
familierækken.
- Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at
sammenlægge rækker hvor deltagerantallet
er under 3.
- Man står som spiller/hold selv for bolde og
at få afviklet sine kampe op til finalerne. Alle
kampe spilles bedst af 3 sæt – 3. Sæt spilles
som matchtiebreak.

ØRESUND TENNIS

TILMELDING
TIL JUNIORTRÆNING 2018
TILMELDINGEN ER ÅBEN – VI HAR HOLD FOR ALLE!

TILMELDINGEN TIL TRÆNING ER NU ÅBEN

Der er træning mandag – fredag. Vi har hold for alle,
lige fra de allermindste 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 succesoplevelse 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. Og børn fra Nivå træner
i Nivå. Undtagelsen er særligt aktive turneringsspillere, hvor træningen vil være fælles og man spiller
dermed på alle anlæg.
Der vil også være forskellige initiativer, hvor børnene på træningen kan spille i weekenderne. Det

melder vi ud om ved sæsonstart – det kan f.eks.
være forældre/børn tennis, kampspilsdage, Pizzatennis og meget andet. Og der er selvfølgelig også
en række sociale arrangementer i løbet af sommeren. Det planlægger vi undervejs, så følg med på
hjemmeside og FB.
Træningen starter mandag den 30. april. Og vi skal
bede om at modtage jeres tilmelding senest
onsdag den 25. april og meget gerne før. Det er et
stort puslespil, at sammensætte holdene med den
allerbedste kvalitet.

Vi har rigtig mange børn på træning i alle
tre klubber, - jo hurtigere, man tilmelder sig, jo
større er chancen for, at man
kommer på det hold, som passer bedst for en.
Alle hold er nærmere beskrevet på www.oresundtennis.dk og tilmelding sker som altid i hal-booking.

I ØRESUND

TENNIS SKAL DET

VÆRE SJOVT AT GÅ TIL

PRAKTIK OG PRISER
Minitennis, 3-6 år :
Minitennis, 6-10 år :

TRÆNING - OG MAN
SKAL LÆRE NOGET

1 gang 45 min. kr. 225,1 gang 60 min. kr. 650,- / 2 gange 850,-

Juniortræning 10-18 år :

HVER GANG !

1 time

2 timer

3 timer

4 timer

5 timer

6 timer

kr. 690,00

kr. 1.090,-

kr. 1.490,-

kr. 1.890,-

kr. 2.290,-

kr. 2.690,-

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
kontingent for at kunne tilmelde sig træning.

Lyst til at spille holdkampe? Det er sjovt og socialt. Send en mail til Carsten på carsten@oresundtennis.dk
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SENIORTRÆNING/
MOTIONISTTRÆNING MV. I 2018
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
WWW.FACEBOOK.COM/
håber at få plads til alle og opretter hold
ORESUNDTENNIS
for alle niveauer fra begyndere til mere
øvede mandag og torsdag aften, samt fredag
formiddag.
FØLG MED

Tilmelding sker i halbooking efter først til mølle
princippet. Der vil også i starten af sæsonen
være særlige introforløb til nye (og potentielle)
medlemmer.
Og der er naturligvis stadig træning for 1.
holdene (efter invitation fra trænere) tirsdag
aften i Humlebæk.
Vi planlægger at arrangere SeniorCamp i løbet
af sommeren om muligt. Følg med på hjemmeside, FB og aktivitetskalenderen.

TILMELD DIG
STRAKS PÅ
WWW.OK.DK

FØLG MED – WWW.FACEBOOK.COM/ORESUNDTENNIS
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SAMARBEJDE MED SKOLERNE
- FREMTIDEN SIKRES ...
Skolereformen har haft betydning for rigtig
mange foreninger. Skoledagene er længere, og
juniortræningen kan starte senere. Ud over
praktiske udfordringer med at tilrettelægge
træning, gør det også lidt vanskelige at få nye
børn til at tilmelde sig aktiviteter.
Omvendt er der gode muligheder for at samarbejde med skolerne og tilbyde træning og
introforløb m.v. i skoletiden.
Og vi er rigtig glade for at kunne sige, at vi har et
godt samarbejde med alle skolerne i både
Fredensborg og Humlebæk (og fra i år også flere
skoler i Nivå og Kokkedal). Vi har i Humlebæk et
særligt forløb for 0.-3. klasse, hvor alle børn
kommer igennem en særlig tilrettelagt forløb, og i

Fredensborg kommer stort set alle de yngste
klassetrin hvert år ned på anlægget og spiller et
par gange. Går man i skole her i kommunen, får
man undervisning i tennis som en del af sin
almindelige ”dannelse”. Skolerne har alle uden
undtagelse bakket utroligt op om samarbejdet og
tilbagemeldinger fra både børn og elever er
virkelig gode. Så nu glæder vi os til igen i 2018 at
tage imod op mod 1000 børn i løbet af foråret.
Ved siden af disse introduktionsforløb har vi
udvalgte træninger for turneringsspillere, som kan
få lov til at lægge nogle af deres træningstimer
om formiddagen.
Det er p.t. på Humlebæk
Skole, og det håber vi i
de kommende år at
kunne udvide til flere
af de andre skoler
også.
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NY I TENNIS
- ELLER LYST TIL TENNIS
Øresund Tennis er for ALLE. Vi har mange medlemmer, som har spillet i mange år, og som
kender klubbernes traditioner og ved, hvordan
man kommer på hold og hvornår der er Drop IN/
Hyg In og alle vores andre gode aktiviteter.
Men:
• Hvordan kan man som ny finde rundt i banebooking, holdtilmelding m.v. ?
• Hvornår er der træning, hvad koster det – og
hvornår og hvordan kan man melde sig ind ?
Alt dette og meget mere kan man finde ud af på
Tennissportens Dag lørdag den 5. maj, som vi
holder i både Fredensborg og Humlebæk.

Morten Jepsen
Din
Din lokale
lokale ejendomsmægler
ejendomsmægler

SÆT KRYDS I KALENDEREN
DEN 5. MAJ
HVOR VI HOLDER
TENNISPORTENS DAG
PROGRAMMET ER SOM FØLGER
10-11:

Informationsmøde for nye juniorer og deres
forældre

11-13:

Åbent hus hvor man bl.a. kan
- Låne ketchere og spille med vores trænere
- Møde andre nye (og potentielle nye) medlemmer
- Møde bestyrelserne, ledere og trænere
- Deltage i konkurrencer og vinde præmier
- Melde sig ind og tilmelde sig træning m.v.
- Købe tennisudstyr m.v. til fordelagtige priser
Der er gratis kaffe, kage, mad fra grill, sodavand
m.v. til alle

Tlf. 4848 1150
Jernbanegade 8, Fredensborg

Efter kl. 13 er banerne reserveret til nye medlemmer, som har lyst til at prøve at spille videre i løbet
af eftermiddagen.
FØLG MED – WWW.FACEBOOK.COM/ORESUNDTENNIS
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ØRESUNDINHOUSE
EN INTERN HOLDTURNERING - SUCCESEN FORTSÆTTER I 2018

FORMATET:

Sjove holdkampe for Øresunds
seniormedlemmer. Du spiller 1
sæt single og 2 sæt doubler over
3-4 timer. Man sættes op imod en
spiller på nogenlunde samme
niveau. Måske er du heldig at få
en 1.holdsspiller som makker i en
af doublerne.

TILMELDING - VIKARER:

Man kan melde sig til alle dage
eller enkelte. Der er et stort
koordineringsarbejde at skaffe 4
spillere til hvert hold i sommerferieperioden.
Tidlig tilmelding er derfor en stor
hjælp. Har du ikke styr på sommerferien, når der er åbent for
tilmelding, så mangler vi ofte
spillere i sidste øjeblik. Stort set
alle, der meldte sig for sent, kom
alligevel i spil som tilkaldevikar.

SOCIALT – SNACKY TIME:

INHOUSE er i den grad en social
tennisdag, hvor du lærer rigtig
mange fra Øresund at kende. Efter
tennis serveres lidt eftermiddagssnacks og drinks. Sidste lørdag i
juli, finaledagen, plejer at blive lidt
festligere og folk bliver lidt
længere.

HVEM KAN DELTAGE?

For alle niveauer. Fra rutinerede
motionister, som kan holde
bolden i gang, til 1. holdsspillere
og veteraner. Turneringen er ikke
for juniorer. Tøv ikke med at
kontakte Pia, hvis spørgsmål.

Kontaktperson:

Pia 28 40 50 04
pipsen_@hotmail.com

D E LTA G E R E 2 0 1 7
A N I TA L A R S E N
A N N A OT T S E N
C H A R LOT T E H O L M
CHRISTIAN MAX
C H R I S TO F F E R T H E I S E N
CLAUS DEMANT
CONNIE FLINT
DORTE ACHEN
DORTHE BONNESEN
DORTHE RYTTER
H A N S - J Ø R G E N PA G H
HELLE HORNEMAN
IGNACIO PENA
JAKOB RAUNDAHL
JAN HOLC K
JAN JOHANSEN
JESPER KRAGH
JESPER SCHARF
JOHN KUBICKI
JOHN VISSING
JØRGEN HOLM
JØRGEN THEISEN
LIS GREGERSEN
LO N E C H R I S T E N S E N
MALENE FREI
MARIA RØSSEL
MARIA SCHIFF
MARKUS GULMANN
MARTIN RØSSEL
METTE STILLING
NICOLAI LILLESØ
PA L L E A N D E R S E N
PELLE TIMMERMAND
PERNILLE MAU
PETER HOLST
P H I L I P L AY B O U R N
PIA SINIKKA
RENE ILLEGEN
S O LV E I G W I I N B L A D
STEEN SØNDERGAARD
THOMAS HUUSOM
THOMAS KROGH
TO B I A S A N D E R S E N
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LokalAdvokaterne
Vi arbejder med mennesker - Ikke med sager.
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

Thomas Samsø Bloch
advokat (L), retsmægler, mediator
tsb@lokaladvokaterne.dk

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

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

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

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

FØLG MED – WWW.FACEBOOK.COM/ORESUNDTENNIS
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HOLDKAMPE
Øresund Tennis havde ikke mindre end 25 hold med i
holdturneringen i 2017. Masser af god tennis, gode
kampe og rigtig godt socialt sammenhold. Og dejligt
med så mange juniorhold, hvilket lover godt for
fremtiden.
Og så blev året jo lidt historisk, da dameholdet –
mødreholdet - rykkede op i 1. division og herrerne
endelig rykkede i 2. division.

2. division Øst, damer
Vinder 2. division Øst og
rykker op i 1. division i
2018
Sophie Engelsbak
Malene Frei
Ulrikke Bryde Nielsen
Maria Tjellesen

1. hold, herrer
Vinder Sjællandserien og
rykker op i 2. division i
2018
Carl Bergman
Nicolaj Raastrup
Henrik K. Christensen
Mikael Lytzen
Joachim Fabricius
Nils Trier
Hans-Jørgen Pagh

Der er reportager om dette senere i bladet, men her
ses den samlede oversigt over vores mange fantastiske hold og spillere. Vi gør alt, vi kan for, at ALLE skal få
plads til at spille på hold også, selvom du ikke var med
i 2017 – send en mail til carsten@oresundtennis, hvis
du er junior, info@oresundtennis.dk, hvis du er motionist eller bergmancarlarvid@gmail.com, hvis vil spille
på et af vores almindelige senior- eller veteranhold.

2. hold, herrer serie 2
Nr. 4 i rækken
Hans-Jørgen Pagh
Jens Emborg Bünemann
Joachim Pavic
Markus Gulmann
Tue Søndergaard
John Vissing
Tobias Andersen
Mikael Lytzen
Joachim Fabricius
Philip Laybourn
3. hold herrer, serie 5
Nr. 2 i rækken
Jens Emborg Bünemann
Joachim Pavic
Markus Gulmann
Tue Søndergaard
John Vissing
Tobias Andersen
Mikael Lytzen
Palle Andersen
Martin Røssel
Thomas Krogh Larsen
Sebastian Holmbâck
Christian Max Hansen
Claus Allerup
Nicolai Sørensen
4. hold herrer, serie 6
Nr. 4 i rækken
Steen Søndergard
Jakob Raundahl
Tue Møllegaard
Lars Busk
Rene Lillegen
Jesper Scharff
Lauritz Kristian Truelsen
Martin Schaarup
Marcus Baltersen
Benny Høeg
Laurits Bentsen
Frederik Feddersen

12

Junior U8 skumhold
Nr. 5 i puljen
Ludvig Lotzbeck
Elias Nørgaard
Jacob Theisen Schmidt
Birk Dantzer Bjergvang
Jacob Fabricius
Junior U10B MK
Vinder pulje 1
Karl Otto Geisler Madsen
Wilhelm K. von Buchwald
Matthew Stupak
Alexander Slott Henriksen
Hampus Højby Ladekarl
Louis Bedard
Alexander Slott Henriksen
Junior U10B MK
Nr. 5 i pulje 2
Alma Lavesen
Lasse D. Christensen
Rasmus Firring Plum
Sira Kryger
Junior U12A
Piger vinder sølv
Stine Frei Madsen
Hannah Gulmann
Hannah Højby Ladekarl
Ammalie Toft
Freja Honoré
Junior U12C MK
Pulje 1, nr. 4 i puljen
Arthur Kalmar von
BuchWald
Mynte Mathilde Balttzersen
Emmeline Kyhl
Kristian Wang
Hector Wisborg-Møller
Junior U12C MK
Pulje 2, nr. 5 i puljen
Jonas Sølbeck-Nielsen
Pavle Malmstrøm
Asger Johan Sørensen
Carl Axel Nielsen
Frida Houborg

ØRESUND TENNIS

Junior U14A, piger, pulje 2
Nr. 4 i puljen
Line Yorklai Jensen
Amalie Ritzau Pagh
Cecilie Mollerup Clausen
Emilie Sofie Jøker
Junior U14A ,drenge, pulje
2. Vinder bronce i puljen
Tue Møllegård
Laurits Bentsen
Mikkel Lund
Frederik Max Feddersen
Lauritz Kristian Truelsen
Junior U14B, drenge, pulje
1, nr. 6 i puljen
Jonatan Estes
William Engman Ziegler
Albert Storr-Christensen
Andreas Toftager
Valdemar Hjort Jørgensen
Junior U14B, drenge, pulje
2. Vinder sølv i puljen
Sebastian Holm
Oliver Sinnerup
Nicolai Frederik Lytton
Sebastian Ruiz Hansen
Mikkel Lund
Valdemar Hjort Jørgensen
Junior U14C, MK, pulje 21
Nr. 7 i puljen
Nicolaj Munch-Nielsen
Luis Wiingaard Madsen
Pauline EPE
Victoria Beck Jørgensen
Junior U 18 2, mandshold
piger. Vinder sølv i puljen
Lærke Samsø Bloch
Mathilde Bruun Trolle
Rebecca Tordrup
Junior U 18, ungsenior MK
Vinder sølv i puljen
Simon Bahnsen Schmidt
William Karl Aagaard
Madsen
Hjalte Albergson Hansen
Peter Worm Dalkov
Mathilde Bruun Trolle
Rasmus Bak Wiinblad
Veteran +40, Eliteserien
øst. Nr. 3 i rækken
Hans-Jørgen Pagh
Henrik K. Christensen
Jan Holck
John Vissing
Maria Tjellesen
Nicolai Sørensen

Nicolaj Raastrup
Nils Trier
Palle Andersen
Pia Sinikka
Sune Bang
Thomas Mark
Tina Hannberg Rogers
Ulrikke Bryde Nielsen
Veteran +40, serie 1
Nr. 3 i rækken
Anne Mette Jeppesen
Anne Wiberg
Christian Bohmann
Christine Theisen
Jacob Emmanuel Ferré
Jørgen Theisen Schmidt
Lars Busk
Lars Holten
Martin Røssell
Pernille Mau
Peter Brabrand
Lone Christensen
Sebastian Holmbäck
Veteran +50,
Sjællandsserien
Nr. 6 i rækken
Anders Larsen
Claus Allerup
Connie Flint
Helle Hornemann
Jan holck
Jesper Scharff
John Vissing
Jørgen Theisen Schmidt
Kim Horneman
Lars Busk
Lone Christensen
Nicolai Sørensen
Solveig Wiinblad
Steen Søndergaard
Thomas Mark
Mogens Schou
Veteran +60,
Sjællandsserien
Nr. 1, rykker i
Eliteserien i 2018
Bodil Jørgensen
Carsten Dreyer
Connie Flint
Frank Jensen
Jørgen Kragerup
Jørgen Theisen Schmidt
Karen Elkjær
Lillian Harboskov
Lis Gregersen
Niels Lubbe
Pelle Timmermann
Peter Young
Peter Frøslev

Motionisthold 2 A
Nr. 9 i rækken
Frank Jensen
Carsten Dreyer
Poul Antvorskov
Michael Eskildsen
Jørgen Holm
Lis Gregersen
Charlotte Holm
Anita Larsen
Pelle Timmermann
Thomas Krogh Larsen

Knud Hagen
Lisbet Foged
Lone Nordstrand
Marianne Severin
Preben Silva
Stefan Kai Nielsen
Ted Mogan
Motionisthold 3, pulje 2
Nr. 7 i puljen
Claus Demant
Claus Kjærgaard
Henrik Simonsen
Jesper Scharff
Jette Brøchner
Lillian Harboskov
Peter Arlyng
Verner Jørgensen
Christel Hauge
Klaus Baltsersen

Motionisthold 3 pulje 1
Nr. 3 i puljen
Benny Høeg
Flemming Wittrup
Hans Henriksen
Henrik Philipsen
Joan Petersen

En oplevelse for alle sanser
- på kanten af den nye nationalpark
Nyd vores is, hjemmebagte brød og kager til en
specialristet kaffe - alt sammen i naturskønne omgivelser,
direkte til Esrum sø.
Vi glæder os til at byde dig velkommen indenfor i vores
varme kaffestue eller under træerne på terrassen. Du kan
naturligvis også tage oplevelsen med dig og glæde dem
derhjemme.
Sæsonstart skærtorsdag 29. marts 2018.
Alle dage fra kl. 12.00.

Sørupvej 1, 3480 Fredensborg

-

se mere på ishus.dk eller

FØLG MED – WWW.FACEBOOK.COM/ORESUNDTENNIS
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TRÆNERNES SYN PÅ 2017 OG FREMTIDEN
KIM HORNEMAN, CARL BERGMAN OG MARKUS GULMANN
FORTÆLLER OM DERES OPLEVELSER I ØRESUND TENNIS I 2017 OG
DERES SYN PÅ FREMTIDEN.

Kim Horneman

Carl Bergman

Markus Gulmann

Først og fremmest vil vi sige tak til alle de engagerede medlemmer vi møder hver dag til på anlæggene
og i hallen til træning. Vi oplever en utrolig positiv
stemning både rundt omkring træningen men også
mere generelt – alle har altid tid til en lille sludder
med hinanden og os – om tennis og stort og småt.
Vi har ca 300 juniorer på junior træningen. Vi har
fået skabt en unik klubkultur hvor spillerne på tværs
af, klub, niveau og alder kender og har det rigtig
godt med hinanden og bliver og hygger i klubben
efter træning. Dette fællesskab kommer af vores
høje aktivitetsniveau som i høj grad er takket være et
højt og stigende forældre/frivillig engagement!
Det er efterhånden blevet ren ”kultur” at alle spillere
(både bredde og elite) møder 15 minutter før
træning og laver deres opvarmningsprogram fælles
og uden trænere. Det lyder måske ikke af så meget
– men prøv at være en vinterdag i hallen ; det skaber
et fantastisk liv i klubben og det er vi rigtig stolte af.
Vi har satset meget på vores koncept ‘’skoletennis’’,
som inviterer skoleklasser i 0-3. årgang til at komme
og prøve tennis. Næsten 1000 børn har været med
til dette, og vi får utroligt gode tilbagemeldinger fra
skolerne og vi har oplevet at rigtig mange af børnene har fortsat med tennis.
Vi har flere som vil spille kampe, og har i år rekordmange skumhold inde – og ved sidste SM havde vi
fx. hele 29 spillere med. Det er det naturlige skridt
videre, når man f.eks. har deltaget i nogle af vores
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rigtig mange fællesarrangementer så som juniorafslutninger, juleafslutninger, brunch tennis, pizza
tennis m.v. Vi er meget glade for at se engagementet i disse arrangementer, som i flere tilfælde har
trukket flere hundrede mennesker. Dette har i øvrigt
virkelig været med til at mikse klubberne på tværs.
Og så må vi ikke glemme seniorerne – vi nyder
virkelig at have træning tre timer mandag aften her
indendørs (også selvom det slutter sent). Der er
FULD gang i den og kæmpe engagement hver
eneste gang. Og vi er rigtig glade for endelig at
have fået gang i formiddagstennis, som Calle står
for hver fredag formiddag. Og 1. holdene – ja,
fantastisk med to gange oprykning. I kan også se
frem til at skulle arbejde hårdt til træningen til
sommer.

FREMTIDEN:

Udvikling forpligter – og det kræver ressourcer. Vi
håber at fastholde alle jer frivillige og at endnu flere
vil hjælpe med at gøre Øresund Tennis til noget
særligt.
Vi har ikke helt specifikke målsætninger – men satser
på den løbende udvikling på alle områder. Og vi er
ambtiøse i forhold til den fortsatte udvikling, og ser
frem til sammen med Carsten at satse på de
yngste, som jo er fremtiden. Dette vil bl.a. ske
ved udbygning af skoletennis og en masse
gode arrangementer ud over træningen !

ØRESUND TENNIS

NY TRÆNER
OG UDVIKLINGSCHEF
INTERVIEW MED CARSTEN KRAGHEDE

Carsten Kraghede er en af Danmarks bedst kendte
tennistrænere med mere end 15 års ansættelse i
HRT. Carsten har haft mange funktioner, trænet alle
medlemsgrupper, og bl.a. været sportschef. Han har
trænet mange danmarksmestre og var senest i HRT
ansvarlig for seniormotionister og elitejuniorer.

bet i alle tre klubber. Jeg håber at få udviklet mange
spillere til at have et højt teknisk nivuea indenfor hver
årgang. Ved siden af at være stor tilhænger af sociale
fællesskaber, er jeg også lidt en teknik nørd og
elsker den tekniske del af spillet, og at se når en
”forhånd pludselig sidder i skabet”.

Øresund Tennis er et samarbejde mellem flere små
klubber. Hvorfor vil du være træner hos os ?

Aldersgennemsnittet på vores 1. hold er meget højt –
kan vi selv udvikle spillere på det niveau fremover, og vil
det i givet fald være på bekostning af bredden ?

Øresund Tennis er et fantastisk spændende projekt,
som ikke er set før. Og det er der rigtig mange rundt
om i de andre klubber på hele Sjælland, der snakker
om. Jeg synes det er en fantastisk mulighed at være
med til at udvikle tre sommerklubber til en samlet
enhed, hvor sunde kerneværdier og klare ambitiøse
målsætninger implementeres i alle klubber.
Øresund Tennis bygger i høj grad på fællesskab
– hvad betyder det for dig ?

For mig er fællesskab afgørende. Og jeg synes, at
det både er lig med og forudsætning for udvikling;
Jeg kommer fra HRT, som er en stor klub. Her har jeg
arbejder i perioder med et godt fælleskab og
perioder hvor fællesskabet har kunnet være bedre. I
den/de perioder, hvor fælleskabet fungerer, kan man
lidt populært sagt få 2 +2 til at give 5. Det hænger
også sammen med, at det skal være sjovt, Og efter
min opfattelse er det åbenbart, at det er sjovere, når
man træner og spiller mange sammen, og ALLE føler
de er en del af fællesskabet.

Jeg er af den opfattelse, at Øresund tennis selv kan
udvikle spillere med niveau til 1. holdet på både
herre- og damesiden. Der skal altid være et et super
tilbud til bredden, for det er her at udviklingen
starter. Så det vil aldrig være på bekostning af
bredden, tværtimod mener jeg at de to ting er
hinandens forudsætninger.
Hvad er dine interesser uden for tennisbanen ?

Mine interesser udenfor tennisbanen er sporten
triathlon, som jeg har dyrket siden 2009. Jeg har bl.a.
gennemført 6 Iron Man og adskillige halve IM.
Kan vores spillere dermed forvente, at du vil lægge
vægt på fysisk træning ?

Ja, og særlig elsker jeg at udvikle kondi og fart via
Biptest. Hårdt men godt – og sjovt !

Hvad er en god dag som tennistræner for dig ?

Det er når jeg kan se og føler jeg har gjort en forskel
for dem, jeg har trænet. At de har haft det sjovt – og
samtidig lært noget om tennis, uanset om det er
teknik, taktik, fariness, eller et mentalt aspekt mm.
Hvis man kigger 3-4 år frem: Hvad håber du så at have
tilført Øresund Tennis ?

Jeg håber at ha været med til at udvikle ØT, både på
det sportslige plan og samtidig få udviklet fælleska-

Carsten Kraghede
FØLG MED – WWW.FACEBOOK.COM/ORESUNDTENNIS
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ØTP BREAKING NEWS

UDVIDELSE PÅ VEJ...

DEN GODE NYHED:
ØTP FORTSÆTTER
I 2018
I 2017 startede vi i Øresund Tennis en pointrangliste
op – hvor der var plads til alle. 65 spillere brugte
dette tilbud, og det blev til mere end 150 kampe,
derfor fortsætter vi succesen fra sidste år, og starter
op igen i år.

Lige som sidste år, foregår alt via et delt excel ark
samt på vores facebookgruppe. Og vi vil igen gøre
opmærksom på at nye spillere er mere end velkomne, og det er muligt for nye spillere at udfordre én
gang overalt på listen (undtagen top 5). Vinder man
denne, bliver man placeret lige over denne spiller
som start, ellers starter man i bunden og må kæmpe
sig op, hvilket også er muligt (Marcus Rytter fra sidste
år er vores bedste eksempel (fra 65 til 28)).

Men pga. den store interesse og forespørgsel,
udarbejder vi i år også en Double Rangliste. Her er
der også plads til alle, og vi har gjort det muligt at
have skiftende partnere.

Så hvis du endnu ikke har været med, så tøv ikke
med at melde dig ind, vi glæder os til at byde dig
velkommen!!!

Skemaet er under udarbejdelse, og vil være klar til
sæsonstart.

VIL DU VÆRE MED?

Dermed vil der være garanti for endnu flere spændende kampe mod ligeværdige modstandere med
points på højkant, både i single og double.
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Der vil fortsat være ugentlige opdateringer via
Facebook og spurtpræmier til dem, der vinder flest
kampe.

Se mere på oresundtennis.dk eller på
facebookgruppen Øresund Tennis Rangliste eller
skriv til oresund.tennisrangliste@gmail.com

ØRESUND TENNIS

FINALER I
SJÆLLANDSMESTERSKABERNE

2 017

Øresund Tennis var i 2016 for første gang i klubbernes historie vært ved Finalestævnet i sjællandsmesterskaberne. Det blev en så stor succes, at Sjællands Tennis Union har tildelt Øresund Tennis arrangementet igen i
2017, som blev afholdt 11. og 12. juni.
Og det blev endnu en stor succes på en af de forholdsvis få solfyldte weekender i år. Der blev spillet ikke færre
end 120 finalekampe over de to dage, hvor juniorerne kæmpede i Fredensborg og seniorerne i Humlebæk.
Borgmesteren var denne gang taget til Fredensborg, hvor han bl.a. kunne overrække førstepræmie til Hannah
Ladekarl i u 12 kat 4 og 2. præmie til Hannah Gulmann i u 12 kat 2. Og i det hele taget gjorde både juniorer og
seniorer fra ØT det fantastisk, i alt havde vi mere end 35 spillere med i turneringen. Og det må næsten omtales,
at + 40 double finalen et intenst opgør mellem Malene Frei/Maria Tjellelsen og Pia Sinikka og hendes makker fra
Holte, som gik hele vejen i tre længe sæt, hvor Malene og Maria til sidst trak det længste strå. Henrik KC vandt i
samme årgang mix rækken med en makker fra Hillerød og ”evigt unge” Hans-Jørgen Pagh var i semifinalen i
single. Og ikke mindst Palle Andersen og Thomas Krogh heroiske i Herredouble B som de vandt suverænt.
Men allermest imponerende er måske de mange
frivillige – det er for omfattende at nævne alle, men
Lis og Lillian i Fredensborg tager nogle ekstraordinære lange vagter og skaber en fantastisk stemning, som får folk til at komme tilbage igen og igen.

ØRESUND TENNIS

KLUBMESTERSKABERNE 2017
En af de absolut største aktiviteter på året er vores
klubmesterskaber. Her kan ALLE Øresund Tennis’
medlemmer deltage – lige fra U10 til + 60 og helt nye
til dem der har spillet hele deres liv.
I 2017 deltog et rekordstort antal deltagere. 208
kampe blev gennemført – det er et antal som landets
største klubber ikke kan følge med i. De første kampe
blev afviklet den 1. august og finalestævnet blev
afholdt den 16. september.
På selve finaledagen i Fredensborg blev der afviklet
41 kampe og hver fjerde gik i 3 sæt. Til trods for ”lidt”
regn, enkelte kampe afviklet indendørs og nogle på
andre anlæg sluttede dagen i en god stemning, og
med vores traditionelle fællesspisning.
I mesterrækken hos herrerne var Calle med for første
gang og fik ikke den helt store modstand bortset fra i
finalen, hvor KC førte 4-2 i første sæt. Men Calle er ny
mester efter Nicolai Raastrup vandt de sidste tre år. Hos
kvinderne vandt Sophie Engelsbak igen sikkert, men
juniorerne begynder måske så småt at trænge sig på.

Den ældste juniorrække, som måske er den mest
prestigefyldte at vinde blev på herresiden vundet af
Peter Dalkov over Christoffer Simonsen, mens Lærke
Samsøe Bloch vandt i 3 sæt over Mathilde Bruun.
Stort tillykke til jer – og alle de andre finaledeltagere.
Der var i det hele taget rigtig mange gode juniorkampe og det nye koncept med faste spilledage, hvor
trænerne hjælper særlig de yngste skabte nogle
glade og gode dage undervejs.
En af de mest positive ting ved klubmesterskaberne
er, at så mange spillere fra alle 4 klubber i samarbejdet deltager. Fx i mesterrækken herredouble hvor
Nicolai Raastrup (HTK) og Henrik KC (FTK) spillede
finale mod Joachim Pavic (NKT) og Philip Laybourn
(Karlebo). Her kan man virkelig se, at samarbejdet
skaber en langt større bredde, og derved flere sjove
kampe og endnu bedre socialt liv!

RESUND T
Tak til særlig Henrik KC for en fantastisk godt
gennemført turnering samt alle frivillige på finaledagen, Anita, Peter, Lis, Lillian og mange flere.

STRANDVEJSRISTERIET
KAFFEBAR, RISTERI OG BUTIK

www.strandvejsristeriet.dk
Kronborg Slot, Bygn. 12A, 3000 Helsingør · Åbningstider: Man - Fre 9:30 -17:00, Lør - Søn 11:00 - 17:00
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MESTERRÆKKEN
Damesingle

Sofie Engelsbak

vs Line Jensen

6/0-6/0

Herresingle

Calle Bergmann

vs Henrik K. Christensen

6/4-6/0

Damedouble

Sophie Engelsbak / Maria Tjellesen

vs Ulrikke Bryde Nielsen / Malene Frei

6/0-6/3

Herredouble

Nicolai Raastrup / Henrik K. Christensen

vs Joachim Pavic / Philip Laybourn

6/2-6/1

Mixdouble

Calle Bergmann/Line Jensen

vs Malene Frei/Hans-Jørgen Pagh

6/2-6/2

Damesingle

Connie Flint-Petersen

vs Pernille Mau

5/7-5/4 RTD

Herresingle

Palle Andersen

vs Jan Holck

6/4-6/4

A-RÆKKEN

Damedouble

Mathilde Bruun / Lærke Samsø Bloch

vs Olga Nikroozi / Mikala Heinsen

6/3 5/7 6/3

Herredouble

Simon / Jørgen Theisen Schmidt

vs Jan Holck / John Vissing

7/6-6/1

Mixdouble

Ulrikke / Gustav Bryde-Nielsen

vs Christine Theisen / Jørgen T. Schmidt

2/6-6/4-6/3

Christel Hauge

vs Dorthe Feddersen

6/1-4/1 RTD

B-RÆKKEN
Damesingle
Herresingle

Jesper Scharff

vs Jan Johansen

6/3-6/1

Herredouble

Erik Holmskov / Jesper Østergaard

vs Jesper Scharff / Claus Demant

3/6-7/5-6/0

Mixdouble

Olga Nikroozi / Erik Holmskov

vs Anita Larsen / Frank Jensen

6/3 6/4

Anita Larsen

vs Gitte Paulsen

7/5-7/5
7/5-6/0

TENNIS
OLD BOYS +45
Damesingle

Herresingle

Jan Holck

vs John Vissing

Damedouble

Dorthe Rytter Feddersen / Pia Sinikka

vs Christina Bohmann / Christine Theisen 7/6-6/1

Herredouble

Christian Max Hansen / Jesper Kragh

vs Michael Eksildsen / Jørgen T. Holm

6/7-0/2 RTD

Mixdouble

Christine Theisen / Jørgen T. Schmidt

vs Lone Christensen / John Vissing

6/2-3/6-6/4

SUPER SENIOR +60
Herresingle

Jørgen Theisen Schmidt

vs Lars Holten

6/3-1/6-6/2

Herredouble

Lars Holten / Jørgen Theisen Schmidt

vs Klaus Baltersen / Verner Jørgensen

6/1-6/1

Mixdouble

Charlotte Holm / Jørgen Thomas Holm

vs Mette Marstrand / Mogens Schou

6/1-2/6-7/6

Christian M.Hansen/Frederik Feddersen

vs Lisa / Lars Busk Frederik /

6/1 6/3

Karl Otto Madsen

vs Cornelius Keyn Wildfang

6/2

U12 Piger

Hannah Gulmann

vs Stine Frei Madsen

5/7-6/1-6/4

U12 Double

Hannah Gullman/Stine Frei

U14 Piger
single

Line Jensen

vs Amalie R. Pagh

6/2-6/0

U14 Single
drenge

Tue Søndergaard

vs Fredrik W. Nissen Horsten

6/4-7/5

vs Mathilde Bruun

6/0-2/6-6/0

FAMILIEDOUBLE
JUNIORER
U10 Single
U10 Double

U16/U18 single Lærke Samsøe Bloch

Ammalie Toft/Hannah Ladekarl

6/1 2/6
15-13

U16/U18 single Peter Dalkov

vs Christoffoer Simonsen

6/0-6/0

U16/18 Double (pulje)
dame
Lærke Samsø/Mathilde Jensen.

vs Line Jensen/Emilie Jøker

Puljevinder

U16/18 Double Laurits Bentsen/Tue Møllegaard
herre

vs Oliver Sinnerup/Sebastian Hansen

6/2-6/1

FØLG MED – WWW.FACEBOOK.COM/ORESUNDTENNIS
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DROP IN OG HYG IN

FA S T T R A D I T I O N U D E O G I N D E

Der var som sædvanligt, rift om æbleskiverne

Vores egen musiker Paul Malmkvist havde også
brug for kaffe ved årets juleafslutning 2017

SOM TIDLIGERE ÅR HAR KLUBBERNE TILBUDT
DROP-IN / HYG IN HVER ONSDAG FRA KL. 18
OG FREM TIL INGEN ORKER MERE.

I Humlebæk har der efter hver Hyg-In været spist og
hygget. I Fredensborg mangler de stadig, at tilbyde
lidt fortæring efter DROP-IN. Det har Fredensborg
tænkt sig at ændre på, så derfor vil gerne have lidt
frivillige på banen netop til at organiserer ”aftertennis”. Vi har dog helt generelt haft alt for mange
onsdage hvor vejrguderne ikke tillod tennis på
grusbaner. Det håber vi bliver bedre 2018.
Til gengæld behøver ingen tænke på dårligt vejr, når
vi afvikler DROP-IN indendørs i HIC hver torsdag
mellem kl. 11-13 (og for de meget ivrige til kl. 14).
Hver torsdag møde de trofaste og sammen med
dem som kun kommer en gang imellem, bliver der
spillet masser af tennis, med skiftende makkere. Vi
spiller på tid med 30 minutter pr. kamp. Målet er, alle
skal have de bedst mulige kampe. Indendørs, såvel
som udendørs, kan man blot møde frem, gerne et
kvarter før start, men det er dog ikke et krav. Sidder
man fast på motorvejen, så kommer man bare med i
runde 2.
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FREDENSBORG STORE KRO

B i st r o
S e l skab e r
Kon f e r e n c e r
Bryllup
B a r n e d åb
Fi r m af e st
Fredensborg Store Kro · Slotsgade 6 · 3480 Fredensborg
T 7171 2121 · E info@storekro.com · W storekro.com

ØRESUND TENNIS

SÆRLIGE
SPONSORMULIGHEDER

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.

MENU 1

69,-

MENU 2

69,-

MENU 3

79,-

MENU 4

97,-

MENU 5

97,-

½ kylling med bagt kartoffel eller mellem pommes frites

7 hot wings eller hot lår med mellem pommes frites

Bestil et lækkert udvalg af frisklavede salater,
frisksmurte sandwich og saftig kylling til dit
næste arrangement eller firmafrokost.

jen

geve

MENUKORT

CHICKEN BOX

189,-

FAMILIE MENU

209,-

6 paneret kyllingeinderfilet, 5 kyllinge nuggets,
10 indbagte kyllinge chunks og 3 kyllingespyd

Hel kylling med stor flødekartofler,
3 slags salater og 1,5 l. sodavand

t

2 kyllingebrystfilet med flødekartofler
eller fondkartofler

l
nho

e Lø

Høj

5 paneret kyllingeinderfilet med 2 slags salat

virksomheden 6 timers privattræning med en af Øresund Tennis’
trænere i løbet af året. Overskuddet går til klubbens aktiviteter.
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 hjemmeside m.v.
Kontakt kasserer Erik Vegeberg på
erik.vegeberg@hotmail.dk eller
sponsoransvarlig Thomas Mark på
thomas.mark@mindshareworld.dk
/ 30317142, så laver vi den aftale,
som passer bedst for jer.

BESTIL LÆKKER CATERING

Kon

½ kylling med flødekartofler eller fondkartofler

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

oltvej

Grønh

Kongevejen 92A
3480 Fredensborg
Åbningstider
Alle dage 11-20 (vintertid)
Alle dage 11-21 (sommertid)

HUSETS KAGE
Forkæl den
søde tand

25,-

Tlf. 26 80 14 57
www.dengronnekylling.dk
Like os på Facebook

FROKOSTTILBUD

10% rabat på hele menuen
fra kl. 11 - 15
FØLG MED – WWW.FACEBOOK.COM/ORESUNDTENNIS
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DAMERNE TIL 1.DIVISION
AF: SOPHIE ENGELSBAK, 1. SINGLE

Så blev oprykningen endelig en
realitet! Efter et par gode sæsoner,
hvor vi har været tæt på oprykning,
lykkedes det os endelig – hvad der
gjorde udslaget i år er svært at sige,
men ingen tvivl om, at de modstandere, vi har mødt, ofte har været
foran på point i forhold til træningsmængde og fysik, men rutinen og
psyken har været vores våben i
mange af kampene. Vi har tilmed
lært at spille 1 mod 2, forstået
således, at flere af de unge juniormodstandere, vi har mødt, har haft
en forælder med på banen.

mødt hold som HVT, Farum, Vedbæk og KB og har på trods af
jævnbyrdige kampe trukket os
sejrrigt ud af dem alle. Vi er utroligt
glade for den opbakning vi har fået,
når vi har spillet på hjemmebane,
især mod KB, hvor vi var ude i nogle
spændende og lange kampe mod
unge og lovende juniorer.
Nu går vi snart en spændende
udendørssæson i møde. Vi har
heldigvis muligheden for at trække
på flere af klubbens gode juniorpiger og ingen tvivl om, at de snart
vipper os af pinden, hvis ikke vi
strammer os an.

STOR SÆSON
FOR VORES
FØRSTEHOLD,
SOM RYKKER OP I
HHV 1. DIVISION
OG 2. DIVISION
Spørgsmål:
Hvad har Øresund Tennis’ to
førstehold og Roger Federer
til fælles?

ND TENNIS
Holdet har i udendørssæsonen
bestået af Ulrikke Bryde Nielsen,
Malene Frei, Maria Tjellesen og
undertegnede, alias the ”tennismoms”, Desperate Division ladies
eller Mommy-powerholdet. Vi har

Og sidst men ikke mindst – en stor
tak til vores sponsor Galbani – vi har
flittigt flashet vores spilletrøjer med
logoet på og håber på en ny aftale,
nu hvor rækken hedder 1.division.

Svar:
Alder er ingen hindring i at
nå toppen.

Læs beretningerne fra de
centrale 1. holdsspillere om
et vel historisk år for vores
1. hold.

BESØG VORES OUTLETBUTIK, SOM ER GENÅBNET PÅ BAKKEGÅRDSVEJ 408.
HER SÆLGER VI KOLLEKTIONSPRØVER SAMT UDVALGTE LAGERVARER.
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ØRESUND TENNIS

HERRERNE RYKKER OGSÅ OP
AF: NILS TRIER

Herrerne kunne jo ikke lade damerne stikke helt af
– så endelig oprykning. Læs beretningen her fra Nils
Trier.

Året 2018 skriver sig ind i historiebøgerne
for Øresund

Det var nemlig året, hvor klubben for første gang
nogensinde også spiller divisionstennis på herresiden.
Lige siden jeg kom til klubben, har jeg lovet vores
kære formænd at med det hold, var vi stærke nok til
at rykke op. Det skulle dog vise sig, at det tog 3 år,
før jeg kunne holde, hvad jeg havde lovet.
Nu skal det lige siges, at det kræver en hel del at
rykke op fra sjællandsserien. Allerede efter første
kamp i 2015 måtte jeg fortælle den lokale verdenspresse, at sjællandsserien faktisk har et sindssygt højt niveau.

Kom ind og se vores
flotte nyheder fra:
- NN07
- J.Lindeberg
- Selected
- Replay
- Superdry
- Le Coq Sportif

Det vil jeg ikke kede jer mere med, men kan bare
sige, at vi måtte headhunte en svensk tidligere
ATP-spiller som spillende træner, før det lykkedes
at rykke op.
Med Calle i spidsen var det meget svært ikke at
være optimist, og vi gik da også fra den ene sejr
efter den anden i både forårs- og efterårssæsonen.
Vi havde et virkelig stabilt hold, hvor Calle var den
eneste, som var under 40! Vi vandt suverænt vores
pulje og skulle så møde Virum i oprykningskampen,
da de havde vundet den anden pulje.
Calle vandt som sædvanlig meget sikkert, mon ikke
han satte rekord i at give æg og briller i sjællandsserien i 2017. Både Michael og jeg tabte 2 meget
tætte kampe og så var det op til Nicolai Raastrup at
få 2-2 inden doublerne.

Schrøder

Jernbanegade 11 – 3480 Fredensborg –
facebook.com/Schrøder

Heldigvis viste han køligt overblik i matchtiebreaken og vi skulle ud i 2 afgørende doubler. Her viste
rutinen og godt teamwork at vi var det bedste hold.
Henrik og Calle vandt sikkert i 2. sæt og så manglede vi bare en kamp for at gøre de formændene og
de omkring 100 andre tilskuere glade. Det var en
fornøjelse for mig at kunne sætte matchbolden ind
og råbe ud til formændene, ”så hedder det 2.
division!”. Helt fortjent rykker vi op ubesejret og
med masser af gå på mod til også at kunne klare
2. division. Vi glæder os allerede.
FØLG MED – WWW.FACEBOOK.COM/ORESUNDTENNIS
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ØRESUND TENNIS

JUNIORAFSLUTNING
KÅRING AF ÅRETS JUNIOR, ÅRETS TRÆNER OG ÅRETS HOLDKAPTAJN
Lørdag den 24. september 2017 holdt vi vores traditionelle afslutning for juniorerne, som er noget både
børn og trænere altid ser frem til. En festlig dag med
mere end 80 juniorer, som deltog i sjove tennislege,
fodbold, rundbold og mange andre aktiviteter på
banerne og anlægget ved Bjerre Strand.
Og der var nok nogle, som ventede spændt på,
hvem der skulle kåres som årets junior. Og årets
junior blev Emilie Jøker – Calle lagde i motivationen
vægt på, at hun altid kommer til træningen, altid er i
godt humør, altid er en god kammerat, og at hun
passer både fysisk træning og er aktiv i turneringer.

ÅRETS JUNIOR :

EMILIE JØKER
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Årets Træner blev Tue Møllegaard – Calle fortalte, at
Tue altid er engageret og ikke bare ”gennemfører
øvelser”, men ser det enkelte barn og er god til at
engagere og også hjælpe, hvis der er en, som måtte
være lidt ked af det.
Årets holdkaptajn blev Steen Olsen, som har haft
rigtig mange spillere ind over holdet, altid klaret
logistikken med godt humør og skabt en god
stemning.
Stort tillykke tillykke til alle fra redaktionen – og en
kæmpe tak til trænerne for en fantastisk sæson !

ÅRETS TRÆNER :

TUE MØLLEGAARD

ÅRETS HOLDKAPTAJN :

STEN OLSEN

ØRESUND TENNIS

JULEAFSLUTNING

2017

Selvom julemanden i år havde været på slankekur hele vinteren,
så havde han ikke tabt det altid gode julehumør.
Godt 50 fremmødte tennisglade børn deltog i løjerne, som både indeholdt de første
julegaver til alle fra vores sponsor HEAD, samt alle de æbleskiver deltagerne kunne spise.
Efter en god gang tennis styret af vores dygtige trænere, blev der danset om juletræet og
til slut de obligatoriske slikposer, der gik som varmt brød.
Julemanden har lovet af tage lidt på i årets løb, så han får den rigtige
mave igen. Vi ses til næste år var
bemærkningen, da han drog afsted til et nyt arrangement.

FØLG MED – WWW.FACEBOOK.COM/ORESUNDTENNIS
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ØRESUND TENNIS

SHELL DOUBLE
OP EN
DER VAR DØMT MASSER AF GOD TENNIS, GODE GRIN OG

HIGH FIVES, DA SHELL LAGDE NAVN TIL DOUBLE TURNERING

FOR JUNIORER I ØRESUND TENNIS. FORMÅLET VAR AT SAMLE
U10 SPILLERE PÅ TVÆRS AF KLUBBERNE, TRÆNE FAIR PLAY,
DOUBLE REGLER OG FÅ SPILLET NOGET GOD TENNIS.

Første afdeling af turneringen blev afviklet den 30. december.
Her blev alle 13 spillere mikset på kryds og tværs med en oversidder per kamp. Humøret var højt og der blev gået til den i de
fem runder, der blev spillet. Clara, Alexander B. og Karl Otto lå i
front efter første runde – dog meget tæt forfulgt af de øvrige
spillere. Alle spillere modtog efter dagens kampe en flot grå
HEAD klub t-shirt for fair play og godt makkerskab på banerne.
Anden afdeling blev spillet den 14. januar med deltagelse af 12
spillere. Det var tydeligt, at alle var klar over spilleformen og de
fire runder blev denne søndag afviklet med smil, overskud,
serveesser og komplimenter henover nettet til modstanderne.
Anden afdeling blev ligesom første meget tæt – og det var i
sidste runde at top 3 forskubbede sig til den endelige stilling,
hvor Alexander B. vandt 1. pladsen, Karl Otto vandt 2. pladsen og
Frida 3. pladsen. Der var pokaler til alle de øvrige deltagere for
fair play, som over de to spilledage blev udvist i bedste stil.

Fællesskab på tværs

Udover at der blev spillet en masse god double tennis var
formålet med turneringen også at spillere på kryds og tværs i
Øresund Tennis fik lært hinanden lidt bedre at kende. Flere
spillere havde ikke mødt hinanden før – og der blev taget godt
imod helt nye spillere som ikke havde prøvet kræfter med
turneringstennis før. Der var god stemning og i de velfortjente
pauser gik snakken højt blandt juniorerne med både kringle og
appelsiner i munden!
Forældre til ØT spillere viste også deres opbakning – og hjælp
turneringslederen, Claus Geisler Madsen med alt fra kaffebrygning til at tælle med på de baner, der gerne ville guides lidt i
double regeljunglen.

Kort om Shell Double Open

• Double turnering for U10 spillere (og U12 efter årsskiftet).
• Der spilles samlet 9 runder af 20 minutter over 2 dage.
• Alle spillere mikses ift. niveau og man tæller samlet antal partier.
• Sponseret af Shell
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Lars Gulmann kom forbi og overrakte
pokaler til alle spillerne. Lars benyttede
lejligheden til at minde alle spillerne om,
hvor vigtigt det er med fair play og
fælleskab i Øresund Tennis

STØT KLUBBEN
uden at det koster dig noget

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 abonnementer 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.

Fokus på kunden og service
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-, malerog VVS-arbejde.

Vi skaber løsninger - bl.a. indenfor:
• Renoveringer af fyrrum
• KedeludskiJninger - også i
industrivirksomheder
• InstallaMon af pumper
• Tagrender og nedløb
• Vand- og varmeinstallaMoner
• VenMlaMonssystemer

Bakkegårdsvej 214 - 3050 Humlebæk - Tlf. 49 19 00 75 – Email: info@dyrstrom-vvs.dk
FØLG MED – WWW.FACEBOOK.COM/ORESUNDTENNIS
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ØRESUND TENNIS
FREDENSBORG STORE KRO

VELKOMMEN HJEM
PÅ S TO R E K R O

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 den lille lækre sult. Du kan nyde vores á la carte menu som strækker
sig fra vores berømte Bookmaker sandwich, Store Kro´s Stjerneskud til dagens 3-retters
Tavle menu, og selvfølgelig også med en god oplevelse i glasset.

BISTROENS ÅBNINGTIDER
Frokost: Mandag til søndag 12:00 – 15:00. Aften: Mandag til lørdag 18:00 – 22:00

HISTORIE
Fra midt maj 2018 bringer vi igen liv i den historiske, originale Rejsestald bygning fra 1723,
hvor vi åbner op for 21 nyrenoverede værelser.

LIVETS FEST
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 anledningen, så har vi altid kaffe på kanden og er klar til at vise dig vores faciliteter og
tage en uforpligtende samtale om mulighederne og dine ønsker.
Fredensborg Store Kro · Slotsgade 6 · 3480 Fredensborg · T 7171 2121 · E info@storekro.com · W storekro.com
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