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Formand
Søren Damgaard-Mørch

BESTYRELSESMEDLEM
Michelle Førstø

Rybjerg Allé 86
2730 Herlev
Tlf.: 44 91 19 44
E-mail: hit@herlevtennis.dk

Brunevang 92, 2, 32
2610 Rødovre
Tlf.: 26 36 86 56

Næstformand
Niels Filt

Suppleant
Michael Dùpont

Barupvej 5
2730 Herlev
Tlf.: 44 94 59 60
E-mail: nf@tntark.dk

Knabrostræde 14, st.th.
1210 København K
Tlf.: 31 20 63 03

Kasserer
Helle Bovin

Suppleant
Annie Sørensen

Sortemosevej 94
2730 Herlev
Tlf.: 44 44 66 48

Lidsøvej 5
2730 Herlev
Tlf.: 44 94 69 53

bestyrelsen

eliten

juniorerne

bredden

diverse

Formanden har ordet
Efter en vejrmæssigt – kedelig udendørssæson er
indendørssæsonen startet . Vi holdt afslutningsfest
lørdag d. 15 september. Grundet stor sportligt succes
for 1. og 2. holdet blev der kåret ret få klubmestre
denne aften, da begge holdene spillede finalemesterskaber samme dag som mange af spillerne skulle
spille KM finaler. Men mestre i andre rækker blev
gudskelov fundet og kåret og festen blev en af de
bedste i mange år.
Vores 1. og 2. hold har i år klaret det rigtigt flot og
vundet deres rækker og dermed sikret sig oprykning. 1. holdet er nu tilbage i Sjællandsserien. FLOT
og dejligt – efter nogle magre år igen at kunne smage
sejrens sødme. Så den ekstra træning med bla.
Thomas Rosenmejer har klart givet pote samtidig med
at holdene er blevet forstærket. Dejligt igen at se bla.
Jesper Holm Hansen og Michelle Førstø i aktion på det
røde grus.
Også mange andre hold blandt andet på juniorsiden
har vundet rækker og spillet med om Sjællandsmesterskaberne i deres respektive rækker.
STORT TILLYKKE til alle.
Medlemstallet er ligger stabilt på sidste års niveau.
Dette er meget positivt efter de senere års store fremgang. Vi er omkring 560 medlemmer.
Velkommen til alle jer nye – jeg håber at I er blevet
godt modtaget i klubben.
Tilbuddet om gratis træning for motionister har også
trukket nye til – velkommen til jer.



Her i løbet af efteråret er bestyrelsen startet på et
kursus/workshop program i Ledelses- og Organi-

sationsudvikling – et tilbud fra Herlev Kommune i
samarbejde med Sportshouse. Vi har netop foretaget
et Mønsterklub analyse og efterfølgende en Lederkompetence analyse. Senere i efteråret vil vi bla. på den
baggrund lave en handleplan for de kommende 2-3
år. På klubbens generalforsamling vil vi selvfølgelig
fremlægge planerne og diskutere disse med jer. Så
derfor check hjemmesiden og opslagene i hallen om
hvornår generalforsamlingen finder sted. Derved får du
mulighed for at påvirke hvordan din klub skal udvikle
sig.
Til slut vil jeg gerne takke alle, som får hverdagen til
at fungere i klubben – det være sig trænere, holdledere, rengøringen, husværterne, udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer samt forældre.
Tak for det – det er jer der gør det muligt, at vi alle kan
nyde at komme på anlægget/i klubben.

Tjek altid www.herlevtennis.dk og husk at støtte
vores sponsorer.
Jeg ønsker, at I alle må få en rigtig god indendørssæson.
Med sportslig hilsen
Søren Damgaard-Mørch
Formand
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Pokaluddeling 2007
Til finalefesten 2007 blev klubbens pokaler traditionen tro uddelt

Lederpokalen
Niels Filt

Indsatspokalen
Kirsten Aasberg

Mangeårigt medlem af Bestyrelsen - nu værende næstformand og
klubben repræsentant i Idrætsforum. Niels har arbejdet i Driftudva
lg,Spilleudevalg, Trænerudvalg, Økonomiudvalg og Sponsorudvalg,
ja næsten hele vejen rundt. Har velvilligt trådt til nogen har forladt
bestyrelsen midt i valgperioden eller når der pludselig er opstået en
situation der krævede hurtig handling.
Deltager også ofte i møder med kommunen vedr, anlæg og hal .
Senest har Niels stået for tilmelding og alt de praktiske omkring
klubben deltagelse i Ledelses- og Organisationudvikling.
Stort tillykke til Niels

Står for Formiddags Hygind og Dame Hygind (sammen med Margit)
. Der er rigtig mange deltagere og de hygger sig meget til disse
arrangementer. Kirsten er altid meget hjælpsom til arrangementer
- eksempelvis til Klubbens 75 års jubilæum sidste år.
Kirsten kommer meget på anlægget og passer på klubhuset sammen
med sin mand Flemming.
Stort tillykke til Kirsten
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Har du spørgsmål
vedr. klubben, kontingent,
indmeldelse osv. er du
velkommen til at skrive til os på

Herlev Tennisklub
Tlf.: 44 91 75 74
Ettehavevej 6
2730 Herlev
hit@herlevtennis.dk
www.herlevtennis.dk
Kontortid: Tirsdag 17.00-18.00 (udendørs)

hit@herlevtennis.dk
kasserer@herlevtennis.dk

Skinderskovhallen
Tlf.: 44 52 58 18
Skinderskovvej 31		
30 66 75 06
2730 Herlev
Administrations- og økonomiudvalget
Søren Damgaard-Mørch
Tlf.: 44 91 19 44
Helle Bovin
Tlf.: 44 44 66 48
Niels Filt
Tlf.: 44 94 59 60

Superseniorudvalg
Svend Lehmann, Formand		
Kirsten Aasberg			
Margit Lehmann			
Henrik Wagner, holdleder oldboys
Svend Lehmann, holdleder veteran 1
Niels Badstue, holdleder veteran 2

Sponsorudvalg
Niels Filt, formand

Tlf.: 44 94 59 60

Trænerudvalg
Søren Damgaard-Mørch, formand
Michael Dúpont

Tlf.: 44 91 19 44
Tlf.: 31 20 63 03

Driftsudvalg
Helge Olsen, formand
Flemming Madsen

Spillerudvalg
Michelle Førstø, formand
Nikolaj Pedersen
Michael Dúpont

Tlf.: 26 36 86 56
Tlf.: 20 63 06 39
Tlf.: 31 20 63 03

webmaster
Niels Badstue

Ungdomsudvalg
Connie Petersson
Helle Bovin
Kim Brandt

Tlf.: 44 92 29 26
Tlf.: 44 44 66 48
Tlf.: 44 53 34 19

Breddeudvalg
Annie Sørensen, formand
Henrik Wagner
Jeanette Mørch
Jan Hansen

Tlf.:
Tlf.:
Tlf.
Tlf.:

44 94 69 53
44 94 83 24
44 84 26 10
44 84 14 99

Baghånden
Oplag: 600 eks.

Tlf.: 44 91 31 61
Tlf.: 44 91 48 45
Tlf.: 44 91 31 61
Tlf.: 44 84 26 10
Tlf.: 44 91 31 61
Tlf.: 44 98 04 19
Tlf.: 44 91 33 90
Tlf.: 44 91 48 45
Tlf.: 44 98 04 19
webmaster@herlevtennis.dk
hit@herlevtennis.dk

Annoncer:
1/1 side
1/2 side
1/4 side

kr. 750,kr. 400,kr. 250,-

Trykkeri:
S. Print

Tlf.: 44 92 46 94
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oprykning til både 1. og 2. holdet!
1. holdets formidable sæson!
		
K	V	U	 T Score
1 Herlev
7 7 0 0 56-7
2 Birkerød 4
7 4 0 3 38-25
3 Bagsværd
7 5 0 2 30-33
4 Hedehusene 7 3 0 4 33-30
5	Ramsø
7 4 0 3 28-35
6 Solrød
7 3 0 4 29-34
7 Sorø
7 2 0 5 23-40
8 Køge 2
7 0 0 7 15-48
Semifinale
Gentofte 3
Finale
Herlev

vs. Herlev

P
19
11
10
9
9
8
5
2

4-5

vs. Ølstykke 5-4

2. holdets formidable sæson!
		
K	V	U	 T Score
1 Herlev 2
5 4 0 1 37-8
2 Albertslund 3 5 4 0 1 36-9
3 Ishøj 2
5 3 0 2 24-21
4 Hillerød 5
5 2 0 3 21-24
5 Hvalsø 3
5 1 0 4 10-35
6 Tune 2
5 1 0 4 7-38
Semifinale
Herlev 2
vs. Ølstykke 3 9-0
(Ølstykke trak sig)
Finale
Dianalund
vs. Herlev 2 4-5

P
11
11
7
7
2
2

Den forgangne sæson
Atter en gang bød sæsonen på succes for
klubbens seniorhold. Men også uden for
holdturneringen gik det rigtig godt. Jesper
Holm Hansen har haft flotte resultater i indtil
flere individuelle turneringer. Mange af klubbens øvrige senior spillere har også været
ude og vise fanen, hvilket er rigtig godt at
se. Vælger man at vende snuden mod eget
anlæg, har bl.a. 1.-2. holdtruppen fået vist
deres ansigter. I foråret blev der afholdt 1.-2.
holdssparring, hvor klubbens to stærke hold
stillede mangfoldigt op til en gang træning og spil med alle interesserede. Dette
mundede bl.a. ud i en ny spiller på 2. holdet,
Nicolai Pedersen, som virkelig gav spillerne
sved på panden.
Da august kom, blev det tid til klubmesterskabet og det var godt at se, at der var god
tilslutning omkring det. Det hele startede
meget godt, men i nogle rækker måtte
vi desværre erkende, at alle spillefrister
ikke blev overholdt, hvilket gav lidt problemer i forbindelse med finaledagen. Dette
tages dog op til revision inden næste år.
Klubmestrene blev dog fundet hen af vejen
og i a-rækken var det Jesper Holm Hansen,
som hev sejren hjem på herresiden. På
damesiden var det Michelle Førstø, som tog
1. pladsen tilbage efter et år i udlandet.

Seniorholdene
Sommersæsonen bød på succes atter en
gang. For første gang i et stykke tid var
Herlev i stand til at stille med hele 3 fulde
seniorhold. Dertil kommer 35+ holdet samt
de to 50/55+ hold. I alt 6 hold var tilmeldt
hvoraf 2 hold rykkede op, mens ingen
rykkede ned.
35+ var ude i dramatisk afslutning og skulle
vinde den sidste holdkamp for at forblive i
sjællandsserien. Men endnu en gang beviste
de, at de er blandt de rutinerede i rækken.
De trak det længste strå og forbliver oppe i
den stærke sjællandsserie.

Vi søger sponsorer
henv. Niels Filt

28 45 75 02
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Lidt anderledes så det ud for klubbens tredje hold, som var ude i stærk modvind. Både andet
og tredje holdet spillede i serie 4 i den forgangne sæson – dog i hver sin pulje. Trods modvind
på resultatsiden holdt holdet humøret højt som sædvanlig og fik nogle gode kampe ud af det.
Andet holdet startede fra bunden af, da de ikke var tilmeldt året forinden, så målet var klart
– der skulle kæmpes, så de kunne komme op i rækkerne. Både i forårs- og efterårssæsonen
viste holdet utrolig skarphed. Dette skyldes både deres store kampvilje og stabilitet på holdet.
I sidste ende resulterede det i oprykning til serie 3 næste sommer.
Første holdet spillede i den forgange sæson i serie 1. Efter tilbagevenden af indtil flere rutinerede Herlev spillere gennem det seneste år, var der store forventninger til en god placering.
Dette opnåede de også i fornemmeste stil. Til alle holdkampe var mandskabet det samme,
hvilket skabte stor stabilitet og ro på holdet. Både ude som hjemme blev der udvist stor styrke og i puljespillet lød den mindste sejr på 7-2. Så blev det tid til oprykningsspil bestående
af både semifinale og finale, hvor modstanden viste sig at være lidt sværere. Men dette var
heldigvis ikke nok til at slå Herlevs første hold af pinden. De fik hevet de vigtige sejr hjem og
vandt både semifinalen og finalen 5-4.
Alt i alt var det en rigtig god sæson for klubbens seniorhold. Forhåbentlig fortsætter det i
indendørssæsonen, hvor Herlev for første gang i lang tid har tilmeldt 2 senior hold. Dette
medfører også at der er flere hjemmekampe og flere muligheder for at se noget spændende
tennis. Så kom op og støt Herlev, når de dyster hjemme. Alle datoer kan ses på opslag i hallen.
Michellle
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bakken for alle juniorer

som afslutning på forårssæsonen tog vi afsted til bakken. taskerne
var fyldte med hjemmelavede madpakker og godt humør, selv regn i
store stænger kunne ikke ødelægge det velpakkede humør! det er en
fornøjelse at have jer med på ture. tidligere i sæsonen var vi i imperial biografen for at se “pirates of the carribean”, ligeledes gør i det
til en fornøjelse at være med som leder!
foto: 05, 09, 13

træningslejr for alle juniorer

I de fleste af skolens ferier inviterer vi til træningslejr. på programmet har der været alt fra vandkamp i sommerferien til videotræning i
efterårsferien samt en masse socialt, så spillerne lærer hindanden at
kende på tværs af alder og niveau.
foto: 02, 04, 11

bredden

afslutningsfest for alle juniorer

lørdag den 22. september fejerede vi en super sæson i juniorafdelingen. der var lækker buffet kreeret af nogle hjælpsomme forældre.
vi siger tusinde tak!
aftenen bød på medaljer, dans og gæt&grimasser og nogle hyggelige
timer i klubhuset.
Foto: 07

lalandia for alle juniorer

med hjælp fra hi og uddelingen af rejselegatet til herlev tennis, kunne
vi igen drage afsted til lalandia.
31 hitter og en enkelt hund tog vi afsted fra skinderskovhallen fredag
eftermiddag.
48 timer, få timers søvn, en masse slik, natteløb, sjov og ballade
samt et heftigt snevejr senere landede vi igen i herlev med en busfuld trætte børn.
vi håber i alle har haft en rigtig hyggelig tur.
foto: 03, 06, 08, 12
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junior
kalenderen
vinter ‘07/08
15. december	Julefest i gym.hal.
22. dec–	Juleferie
6. januar
2. februar
Fastelavns fest		
kl. 11.00.
7. marts
Tennis By Night
25. april
Sidste træningsdag
i Skinderskovhallen.
27. april	
Standerhejsning
kl. 10.00
familietennis
Vi træner hver lørdag i Gymnasiehallen,
Højsletten 39.
fra kl. 10.00 – 11.00.
Deltagelse er GRATIS.
Husk du skal have en voksen med – om det
er far, mor eller bedsteforældre bestemmer
du selv.
OBS!
Der vil komme mange flere arrangementer på kalenderen, hold
øje med opslagstavlen hver gang
I er i klubben og tjek selvfølgelig
også altid herlevtennis.dk

holdturnering
Udendørs havde vi 4 hold og der blev spillet rigtig mange flotte kamoe. Flere spillere
havde debut som holdspillere og de klarede det rigtig godt.
En stor tak til holdkaptajnerne for at sørge for at børnene kunne komme ud og spille
kampe.
Som husvært på juniorsiden har vi forsøgt med en tournusordning, hvor forskellige
forældre har meldt sig under fanerne.
Det har været enormt hyggeligt at have lidt flere forældre oppe omkring børnene og
sikken en anretning vi og de gæstende klubber har fået! Det synes jeg godt vi kan
være stolte af, det har været med til at skabe en hyggelig stemning omkring kampene. Også for tilskuerne.
Christina

u/18 M/K-række øvede
		
K	V	U	 T Score
1 Herlev
5 3 2 0 23-7
2 Hareskov/V. 5 3 2 0 21-9
3 Allerød
5 2 2 1 19-11
4 Lyngby
5 3 0 2 17-13
5	Rødovre
5 1 0 4 6-24
6 Ledøje
5 0 0 5 4-26

12

P
16
15
13
11
3
2

u/14 B-rækken let øvede
		
K	V	U	 T Score P
1 Herlev
7 7 0 0 54-9 18
2 Hjortekær 7 6 0 1 52-11 17
3	Gilleleje
7 5 0 2 44-19 13
4 Birkerød
7 3 0 4 32-31 9
5	Rødovre
7 3 0 4 26-37 8
6 Lyngby
7 2 0 5 22-40 6
7 Slagelse
7 2 0 5 20-43 6
8 Ledøje
7 0 0 7 1-61 0

u/14 M/K-rækken let øvede
		
K	V	U	 T Score P
1 Albertslund 5 5 0 0 25-5 19
2 TIK 3
5 4 0 1 19-11 13
3 Hareskov/V. 5 2 1 2 17-13 11
4	Jyllinge
5 2 1 2 16-14 11
5 Ballerup 5 1 0 4 11-19 6
6 Herlev 5 0 0 5 2-28 0
u/12 B-rækken begynder
		
K	V	U	 T Score P
1 Herlev 6 6 0 0 45-9 15
2 Hjortekær 6 4 0 2 35-19 11
3 Ølstykke
6 2 0 4 26-28 6
4 Ledøje
6 0 0 6 2-52 0
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Hvilke Arrangementer har du deltaget i?
Med, mine mange år som junior i klubben
har jeg deltaget i det meste. Jeg kan hurtigt
nævne nogle af de støre vi har i klubben:
Tennis By Night, Lalandia, Standerhejsning, juniorafslutnings(bal/fest). Jeg har
også udenfor for klubben deltaget i mange
af SLTUs arrangementer herunder unions
træning og kampspilstævner.
Du lever jo næsten i klubben?

Portr t af juniorafdelingen
Navn: Anders Michaelsen
Adresse: Herlev, Lidsøvej 5 – Nogle ferier
Andeby
Alder: 18 år – nej jeg er ikke for gammel!
Hvor længe har du været medlem af Herlev
Tennis Klub?
Jeg har efter en længere tids søgen, i bortgemte og glemte dokumenter kommet frem
til at helt tilbage i det forrige år tusind var
jeg medlem. Jeg har nemlig været medlem
i omkring 10 år, og så er der vist ikke sagt
for meget?
Hvorfor netop Herlev Tennis Klub?
Det hele startede tilbage i mine ungdomsår
da jeg var ung og naiv. Her kendte jeg en
sød dreng ved navn Christian, vi gik begge
til fodbold, og han kendte så dette boldspil,
der blev kaldt Tennis, jeg var lidt skeptisk

overfor noget nyt, da min lidenskab var fodbold, og det gode sammenhold på og udenfor banen betød meget for mig. Men efter at
have prøvet tennis, blev jeg grebet, og jeg
skyndte mig, at overtale mine forældre og
min bror, til at nu skulle jeg altså gå til tennis, med Christian. Sådan blev det også, og
efter at have lokket min mor og min bror til
at prøve det gik det op for dem det også var
her de skulle dyrke sport, så de stoppede
til badminton og begyndte til tennis. Sådan
begyndte jeg til Tennis, men hvorfor blev det
så Herlev tennis tænker du vel stadig?
Det gjorde det fordi, at jeg havde et stort
behov for hygge og godt sammenhold
udenfor banen, tennis er enkelt mandsport,
og lige så meget som jeg elsker kun at stå
til regnskab for mig selv på banen, ligeså
vigtig er det for mig (om ikke vigtigere), er
det at have noget socialt udenfor banen,
og her er Herlev Tennis, Den bedste klub!!
Derfor Herlev Tennis Klub!

Herlev Tennis, er ikke blot en fritids
interesse det er en levestil. Derfor har jeg
deltaget i mange ting.
Hvad er din yndlingskage?
Det, er et meget svært spørgsmål. Jeg vil
nok mene det må blive når jeg tager mig
sammen og laver mine hjemmelavede
kokosmakroner, men det må vel blive hjemmelavet kage der er min yndlings-kage.
Hvad laver du når du ikke spiller tennis?
(lang tænkepause) nåh – jo jeg spiller
rollespil på Herlevsungdomsskole. Det er
nok noget af det jeg laver mest af når jeg
ikke spiller tennis, eller knokler med mine
skole sager. Det var, dog lidt svært at huske
når man er til tennis 5-6 gange om ugen.
Som sagt Herlev tennis bliver en levestil og
ikke kun en hobby/interesse.
Hvordan kan man forbedre klubben?
Det ved jeg efter hånden ikke, jeg har været
medlem af Herlev Tennis en del år nu, og jeg
synes der er sket meget positivt i klubben.
Hvis jeg skal komme med et forslag må det
være ved at lave flere fede arrangementer.
Det bedste ved tennis?
Det bedste er det sociale liv udenfor banen.
Kender du nogle prof. Spillere?
Nadal og Federer. Og så var der også Venus
og hendes søster.
Særlige kommentarer?
Tid er en mangelvare! Spar på det? – En
sejer er kun af værdi hvis man kender til
nederlag.
Det bedste Arrangement?
Tennis By Night og så når jeg bare får lov at
være sammen med de andre juniorer.
13
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Trods en vejrmæssig blandet sommer har vi
haft et højt aktivitetsniveau og enkelte aflysninger på grund af regnvejr, har ikke slået
motionisterne ud. Tak for den store opbakning til vore breddearrangementer.
Dame Hyg-Ind tirsdag formiddag var igen
i år en stor succes. Der var 8-15 deltagere
hver gang og fin tilslutning både i sommerferien og i september. Næsten alle blev
og hyggesnakkede over en kop kaffe efter
spillet. Tak til de mange, der bidrog med
kage til kaffen.
Formiddags Hyg-Ind for alle letøvede
og øvede torsdag formiddag havde mange
deltagere (8-18 deltagere) forår og sommer, hvor vi måtte udvide med en ekstra
bane. Det løb lidt ud i sandet i september, så
måske slutter vi i begyndelsen af september
næste år. Vi fik kaffe og hyggesnak efter
spillet, men Kirsten måtte indprente over
for flere, at kaffen er før omklædning. Tak til
Kirsten Aasberg og Margit Lehmann, der har
organiseret de to formiddage.
Tirsdags Hyg-Ind havde fået sit gamle
spilletidspunkt tilbage, kl. 18-20. Tilslutningen var lidt lavere i år end tidligere, og det
til trods for, at Kai stadig kommer forbi med
lækre muffins. I foråret var tilslutningen fin
(10-15 deltagere), men i efteråret var der
kun 4-10 deltagere, der til gengæld kunne
få 2 kager hver. Vi håber, at flere vil deltage
i næste sæson. Tak til Per Juul for organisation og til Kai Birch for lækre kager.

14

diverse

Seniortræning torsdag aften var i år
gratis og for alle begyndere, letøvede og
medlemmer, der ville prøve klubbens nye
boldmaskine. Vi har fået mange positive
tilbagemeldinger fra deltagerne. Tilslutningen var fin, 8-16 deltagere, undtagen i juli
og september (1-6). Tak til trænerne for en
god indsats.
Damecup mod Allerøds damer med efterfølgende let frokostarrangement var præget af
godt vejr, gode kampe og god mad. Hyggeligt
som sædvanligt. Returkampen blev aflyst, da
deres klubhus er brændt ned.
Sparring med 1. holdet var en stor succes, og vi fik mange positive tilkendegivelser.
Det blev både til intensiv træning og spil
med/mod holdspillere. Vi håber 1.- holdet
gentager succesen til næste år.
Holdkampe mod AB blev ikke til meget
i år. Forårets kamp blev aflyst, da AB ikke
kunne stille hold. Returkampen i Herlev
regnede væk. I løbet af 10 minutter stod
alle baner under vand. Heldigvis var vinen
trukket op, så det blev til lidt hyggesnak
i klubhuset. AB forsøger at arrangere en
indendørs kamp i november.
Grillarrangementer 28 medlemmer
havde en hyggelig aften i juni med godt vejr
og smuk solnedgang. Arrangementet sidst i
august havde kun tiltrukket 13 medlemmer,
men selv om det øsregnede, havde vi det
rigtig hyggeligt og kunne grille i tørvejr under
halvtaget.

bestyrelsen

eliten

juniorerne

Substitutliste Vi har i to sæsoner forsøgt at oprette en substitutliste på hjemmesiden, men ingen medlemmer har vist interesse, så
listen er erklæret død.
BREDDEARRANGEMENTER TIL VINTER
Vinter Hyg-Ind i Gymnasiehallen Højsletten 39 hver lørdag kl. 9-10
med mulighed for at fortsætte under familie Hyg-Ind kl. 10-11.
Ansvarlige Connie Petersson (44 92 29 26) og Annie Sørensen (44 94
69 53)
Gå ikke glip af hyggeligt samvær og chancen for at spille tennis med
skumbolde på badmintonbane. Minitennis er sjovt. Det er fantastisk
god teknisk tennistræning og derfor et rigtig godt supplement til tennis. Det kan spilles på alle niveauer – begynder til øvede.
Vi vil spille double (og evt. single) álá sommer Hyg-Ind med forskellige modstandere. Hvis der er stemning for det, vil der også være
mulighed for små turneringer. Vi råder over 5 baner. Medbring tennisketcher og indendørssko. Eventuelle aflysninger annonceres på
hjemmesiden. Kendte aflysninger er: 22. og 29. december 2007, 15.
og 22. marts samt 19 april 2008.
AB returkamp lørdag d.17. november kl. 14-17 indendørs i
AB. Tilmelding til Henrik Wagner (26 79 49 94). Se indbydelse på
hjemmesiden.
Dame Hyg-Ind/julefrokost tirsdag d. 11. december kl. 10-12
i Skinderskovhallen med efterfølgende frokost. Tilmelding til Helle
Bovin (44 44 66 48 eller mail til kasserer@herlevtennis.dk) senest 1.
december 2007.

bredden

diverse

Vi skal spille tennis og evt. badminton og squash. Medbring både
tennissko, indendørssko til badminton, tennisketcher og evt. badmintonketcher. Se indbydelse på hjemmesiden.
Husk jævnligt at tjekke hjemmesiden
www.herlevtennis.dk for løbende arrangementer.
Holdturnering for Motionister og Golden Age SLTU udbyder holdturnering, sandsynligvis både sommer og vinter, henholdsvis
for motionister og for spillere over 60 år. Holdene består af mindst 4
herrer og 2 damer. Der spilles 3 HD og 1 DD samt 2 MD. Turneringen
er for spillere, der ikke deltager i klubbens senior- eller veteranhold.
Interesserede kan henvende sig til Annie (44 94 69 53), så vil vi se,
om der er nok interesserede til at oprette et hold.
Tak til Martin HA Af tidsnød har Martin HA efter et år i breddeudvalget og som trænerkoordinator for seniortræningen valgt at stoppe
og koncentrere sig om sine studier. En stor tak til HA for dit arbejde i
Bredden.
Breddeudvalget består nu af 4 aktive medlemmer, men der er
stadig et par ledige pladser til medlemmer, som brænder for Bredden, som har nye idéer, eller som har et par ledige hænder. Interesserede kan kontakte Annie Sørensen tlf. 44 94 69 53.
Med sportslig hilsen breddeudvalget
Jan Hansen, Henrik Wagner, Jeanette Mørch og Annie Sørensen

BREDDEKALENDEREN 07/08
Lørdage kl. 9-10 September-april

Minitennis
for alle seniorer kl. 9-10 i Gymnasiehallen. Mulighed for at spille videre under familietennis.
Kontaktpersoner: Connie Petersson 44 92 29 26 og Annie Sørensen 44 94 69 53
Aflyst 22. og 29. december,15. og 22. marts, 19. april

Lørdage kl. 10-11 September-april Familietennis
kl. 10-11 i Gymnasiehallen. Leg og minitennis for hele familien.
Kontaktperson: Connie Petersson 44 92 29 26
Aflyst 22. og 29. december,15. og 22. marts, 19. april
Lørdag 17. november

AB motionistkamp
Tilmelding til Henrik Wagner 26 79 49 94. Se opslag på hjemmeside.

Tirsdag 11. december
kl. 10-12

Dame Hygind
med efterfølgende julefrokost.
Tilmelding til Helle Bovin 44 44 66 48. Se opslag på hjemmeside

Lørdag 26. april

Standerhejsning

Tjek www.herlevtennis.dk for opdateringer
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Dame- Hyg-ind
Jule-leg og frokost
i Skinderskovhallen tirsdag den 11. december 2007. Mødetid kl. 9.30 I forhallen.
Spil af forskellig art kl. 10-12 og herefter ”Julefrokost”.
Så husk:
Tennisketcher, Badmintonketcher, hvis du har Squashketcher, hvis du har Tallerken, kniv og gaffel
Drikkevarer til eget forbrug samt glas. Smørrebrød bestiller vi i starten, husk penge
Sjove indslag som sange ol. er selvfølgelig velkomne.
Tilmelding til Helle Bovin, kasserer@herlevtennis.dk, 44446648
Senest tirsdag den 4.december.

NYT FRA SUPERSENIORUDVALGET
HOLDTURNERINGEN
Vort særdeles rutinerede Veteranhold i Serie
1, med Svend Lehmann som holdleder,
tilkæmpede sig en flot 2. plads i Serie 1.
Uden dog for alvor at være oprykningstruet.
For vort knapt så rutinerede Veteranhold i
Serie 2, med Niels Badstue som holdleder,
rakte indsatsen kun til en sidsteplads. Så
her skal træningsindsatsen intensiveres til
næste år.
RØDOVRE CUP
Den traditionelle venskabsmatch for Oldboys/-girls fra Rødovre, Hvidovre og Herlev
blev denne gang afholdt i Rødovre. Herlev
blev igen en flot nr. 1 – selvom vi forsøgte at
holde lidt igen.
DM FOR VETERANER
Udendørs mesterskaberne for veteraner
fandt sted fra 28. juli til 3. august i Århus.
Fra Herlev deltog kun Svend Lehmann. I HS
70+ tabte han i finalen til den forsvarende
mester Peter Jessen fra Hareskov/Værløse.
Så det blev ”kun” til sølv denne gang. Svend
er dog fortsat indendørs mester.
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Til næste år afvikles udendørsmesterskaberne på Kløvermarken. Det kan forhåbentlig
lokke nogle flere deltagere fra Herlev på
banen.
NORDISKE HOLD-MESTERSKABER
FOR VETERANER
Det blev afholdt den 5. – 7. oktober i Helsingfors. I et indendørs tennisanlæg med 19
baner! Svend deltog på det danske herrehold for 70+, der var forsvarende mestre.
Holdet slog Sverige 2-1, men tabte 2-1 til
Norge, som blev mestre.
FORMIDDAGSTURNERINGEN
Denne hygge-turnering blev afholdt den 15.
august med 29 deltagere. Og vejrgudernes
velsignelse udløb heldigvis først kl. 13.30.
Humøret var højt. Alle havde fået en god
makker. Og endnu vigtigere: Alle fik præmier
– i de fineste indpakninger. Som nemt kunne
forveksles med personlige gaver. Så arrangørerne fik op til flere hurraer og klap.
Svend Lehmann
Formand for Superseniorudvalget
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KLUBMESTERSKABET 2007
SENIOR

35+ HS   	Nr. 1 ?
             	Nr. 2 Henrik Wagner
35+ DD   	Nr. 1 Tina Petersen & Connie Petersson
             	Nr. 2 Kate Halskov & Lise Mikkelsen
45+ HD   	Nr. 1 	Kåre Ruben Hansen & Jan
	Nr. 2 Finn Togo & Jogn Larsen
B-rækken MD	Nr. 1 	Anni B. Møller & Sten Svenningsen
                     	Nr. 2 Inge Sørensen & Ole Andersen
B-rækken DD   	Nr. 1 	Kate Halskov & Lise Mikkelsen
                     	Nr. 2 Anni B Møller & Hanne
Motionist HS    Nr. 1 Steen S. H.
                    	Nr. 2 Bjarne Bisgaard
Motionist DD    Nr. 1 	Kate Halskov & Lise Mikkelsen
                     	Nr. 2 Birte Carstens & Kirsten Aasberg
A-rækken HS   	Nr. 1 	Jesper Holm Hansen
                    	Nr. 2 Kenneth Larsen
A-rækken DS   	Nr. 1 	Michelle Førstø
                    	Nr. 2 Christina Brandt Nielsen
A-rækken HD   	Nr. 1 	Jesper Holm Hansen & Martin Andersen
                    	Nr. 2 	Michael Dupont & Kenneth Larsen
A-rækken DD	Nr. 1 	Christina Brandt Nielsen & Michelle Førstø
                    	Nr. 2 Connie Petersson & Tina Petersen
A-rækken MD  	Nr. 1 	Kenneth Larsen & Michelle Førstø
                    	Nr. 2 Henrik Carstens & Connie Petersson

JUNIOR

U10 ds  	Nr. 1 desiree verdier
                    	Nr. 2 	Mascha
U12 ds  	Nr. 1 	tida lassen
                    	Nr. 2 Amalie Mørch
U12 DD  	Nr. 1 Tida lassen & Xenia verdier
                    	Nr. 2 Caroline Lindberg & Nicole
U12 HS	Nr. 1 Joachim hancke
                    	Nr. 2 Laurits Krogsbøll
U12 HD  	Nr. 1 viktor lassen & vidak Rajovic
                    	Nr. 2 Laurits Krogsbøll & Alexander Wegeberg
U14 ds	Nr. 1 Nathalie verdier
                    	Nr. 2 	Meron
U14 DD	Nr. 1 nathalie verdier & julie wahlstrøm
                    	Nr. 2 Charlotte & Meron
U14 MD  	Nr. 1 nathalie verdier & Magnus nørhave nielsen
                    	Nr. 2 	Meron & Viktor Hiller
U14 HS	Nr. 1 	Mikkel larsen
                    	Nr. 2 	Viktor Hiller
U18 ds	Nr. 1 patricia verdier
                    	Nr. 2 Laura Müller
U18 HS	Nr. 1 Anders michaelsen
                    	Nr. 2 	Jonas Damgaard-Mørch
U18 MD  	Nr. 1 patricia verdier & anders michaelsen
                    	Nr. 2 	Nathalie Verdier & Magnus Nørhave Nielsen
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Til minde om Leif Alanin
Leif Alanin er død – en personlighed i Herlev Tennisklub har været på banen for sidste gang.
Det ville være forkert at sige: ”Han er her ikke mere”. For han er der, når vi tænker på de
mange års hyggelige samvær – på og udenfor banen.
Leif var et usædvanlig rart menneske – på sin egen lune måde.
Han har været medlem af Herlev Tennisklub i mere end 20 år.
Startede med at spille tennis i Farum – i en forholdsvis sen alder.
Havde som yngre spillet bordtennis på elite-/landsholdsniveau i Husum. Det havde sat sine
spor. I form af en baghånds-stopbold med et infamt skru. Og så var han en sand mester i at
samle op i dybden og lobbe højt og præcist til det yderste af baglinien. Smash og netflugtninger overlod han gerne til makkeren i double. Og i single til modstanderen. Det med højden og
præcisionen kulminerede, da han skød en due ned på bane H. Han blev så beflippet, at han
i flere minutter insisterede på, at den skulle spilles om, i henhold til reglerne. Men kom så
– som duen – til sig selv.
Leif har i mange år været fast mand på klubbens stærkeste veteranhold. I lange tider den
bedste.
Har med sin faste doublemakker, Ove Andersen, været klubmester i ældste veteranrække
mere end 18 gange – i træk! Det hævdede de i hvert fald, da de vandt igen i år.
Han kritiserede aldrig sin makker – ikke en gang, når der var grund til det.
Leif var medlem af bestyrelsen i 10 år. Fra 1994 til 2004. Hvor han de senere år især tog vare
på driften. Med uofficiel titel af ”Driftsinspektør” – eller ”Driftsdirektør”, når det gik rigtig
højt. Efter at have trukket sig tilbage, holdt han fortsat et vågent øje med tingenes tilstand.
Og yndede, når en eller anden havde bandet over en defekt bruser eller liniekost, diskret at
tilføje: ”Ja, det var jo aldrig sket i min tid”. Og det var det nok heller ikke.
Leif gik i sommer på pension. Som 62-årig. Efter 26 år som viceinspektør på Tvedvang-/Lindehøjskolen. Han så frem til en herlig tid som pensionist. Med masser af tennis. Og havde
sammen med sin kone, Anne, aktuelle planer om at flytte tilbage til Herlev – efter et par år i
Helsingør.
Men sådan skulle det ikke være. Pludselig var det slut. Anne har mistet sin elskede mand. Og
Mikkel har mistet sin elskede far. Vi føler med dem i deres sorg. Og kan kun tilføje: Vi vil også
savne dig, Leif!
18
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opslagstavlen
Standerhejsning
Lørdag den
26. april 2008 kl. 10.00

debatten

Som et nyt tiltag vil vi forsøge at skabe et
debatforum/spørgeside i næste udgave af
Baghånden.
Så ligger du inde med et spørgsmål til
klubben, bestyrelsen eller er der et emne
du gerne vil have sat fokus på, så opfodrer
jeg hermed til at sende det på en mail til
hit@herlevtennis.dk (subject: HIT:DEBATTEN)

60’er festen
Hvis du er hurtig, har du muligheden for
at komme med til HI 60´er fest lørdag d.
2. februar 2008 i Herlev Hallen.
Tennisklubben har fået 20 billeter á 200
kr., der sælges efter “først til mølle”
princippet.
Program:
Kl. 20 The Barton Band (UK)
Kl. 22-24 Scooters
Kl. 24-02 Dreamers
Annie Sørensen tlf. 44 94 69 53
PS. efter 10. december sælges også til andre end
HIT-medlemmer.

aflysninger af banetimer
Hjemmekampe i vintersæsonen:
I løbet af vinteren spiller både 1. og 2. holdet hjemmekampe på udvalgte dage. Disse dage vil banerne blive inddraget til afvikling af
holdkampene. Alle kampe afvikles på lørdage og aflysningerne gælder i tidsrummet 13-19. Følgende dage spilles der hjemme:

27. oktober 2007
10. november 2007
17. november 2007
24. november 2007
26. januar 2008
2. februar 2008
Alle er selvfølgelig mere end velkomne til at komme og støtte klubbens egne spillere, som i de forrige sæsoner har klaret sig flot.
Julehyggespil overtager banerne:

tirsdag den 11. dec kl. 10.00 - 12.00, begge baner, normalt spil aflyst.
Tennis by night

fredag den 7. marts kl. 18.00 - 00.00, begge baner, normalt spil aflyst.

Evt. returadresse: Helle Bovin, Sortemosevej 94, 2730 Herlev

Adresselabel her:

STANDERHEJSNING

26. april kl. 10.00

www.herlevtennis.dk

