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BESTYRELSESMEDLEM
Pia Dupont
Rødhættevej 22
2730 Herlev
Tlf.: 22 83 16 85



Næstformand
Niels Filt

BESTYRELSESMEDLEM
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

BESTYRELSESMEDLEM
Kim Borch-Kristensen

Suppleant
Helge Olsen

Krumstien 4
2730 Herlev
Tlf.: 44 92 16 76

Cellovej 17
2730 Herlev
Tlf.: 44 91 33 90

bestyrelsen

eliten

juniorerne

bredden

diverse

Vi søger sponsorer
henv. Niels Filt

28 45 75 02

?

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
Helle Bovin	Tlf.: 44 44 66 48
Niels Filt	Tlf.: 44 94 59 60
Sponsorudvalg
Niels Filt, formand 	Tlf.: 44 94 59 60
Trænerudvalg Og ungdomsudvalg
Michael Dúpont	Tlf.: 31 20 63 03
Helle Bovin	Tlf.: 44 44 66 48
Connie Petersson	Tlf.: 44 92 29 26
Pia Dupont	Tlf.: 22 83 16 85
Spillerudvalg
Kim Borch-Kristensen
Nikolaj Pedersen	Tlf.: 20 63 06 39
Michael Dúpont	Tlf.: 31 20 63 03
Breddeudvalg
Annie Sørensen, formand	Tlf.:
Henrik Wagner	Tlf.:
Jeanette Mørch 	Tlf.
Jan Hansen	Tlf.:

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

Superseniorudvalg
Svend Lehmann, Formand		Tlf.: 44 91 31 61
Kirsten Aasberg			Tlf.: 44 91 48 45
Margit Lehmann			Tlf.: 44 91 31 61
Henrik Wagner, holdleder oldboys	Tlf.: 44 84 26 10
Svend Lehmann, holdleder veteran 1	Tlf.: 44 91 31 61
Niels Badstue, holdleder veteran 2 		Tlf.: 44 98 04 19
Driftsudvalg
Helge Olsen, formand	Tlf.: 44 91 33 90
Flemming Madsen	Tlf.: 44 91 48 45
webmaster
Niels Badstue	Tlf.: 44 98 04 19
webmaster@herlevtennis.dk
Baghånden
Oplag: 600 eks.
Annoncer:
1/1 side
1/2 side
1/4 side

hit@herlevtennis.dk

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

Trykkeri:
S. Print	Tlf.: 44 92 46 94
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næstFormanden har ordet
VELKOMMEN TIL UDENDØRSSÆSONEN 2008.
Efter en vintersæson i Skinderskovhallerne, er vi glade
for at kunne byde nye og gamle medlemmer velkommen til den 77. udendørssæson.
Vejmæssigt vil vi i den nye bestyrelse ”sørge” for at
gøre det lidt bedre i den kommende sommersæson.
Efter vores afholdte generalforsamling den 6. marts
2008, er jeg også specielt glad for at kunne byde 2
nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. Pia Dupont
og Kim Borch-Kristensen er indtrådt i bestyrelsen.
Der er også sket en del ændringer i udvalgene - se de
nærmeste sider.
FORMANDSVALG
Ved samme generalforsamling og efter 5 år som formand, udtrådte Søren Damgaard-Mørch af bestyrelsen.
Årsagen skyldes øget arbejdsmængde i det civile, men
han vil stadig være tilknyttet klubben ved særskilte
opgaver.
Efter generalforsamlingen blev der afholdt en reception
for Søren, hvor vi takkede for hans meget store indsats
for klubben. Der blev bl.a. vist et diasshow fra de år
han var med i bestyrelsen.
Det er desværre endnu ikke lykkedes os at finde en ny
formand, så hvis du har lyst til nye udfordringer, har
du nu chancen for at komme til at præge klubben de
næste år. Indtil videre er jeg fungerende formand.
GENERALFORSAMLINGEN
Formandens beretning og referat fra generalforsamlingen, kan du læse inde i bladet.
Et kort resumé fra formandens beretning er bla.: et
stabilt medlemstal på 560, vores hjemmeside og
klubbladet Baghånden fungerer godt, sportsligt er
det gået rigtig godt - bla. med flere oprykninger, stort
aktivitetsniveau i Bredden, den største sponsoraftale i
mange år med Transocean Sport og et underskud på
ca. 19.000,- kr.
Som oplyst på generalforsamlingen og beskrevet sammen med kontingentopkrævningen, har bestyrelsen
vurderet det nødvendigt, at sætte kontingentet op.



ANLÆGGET
Kommunen har fået færdiggjort den længe ventede
lukning af stien nede ved de bagerste baner, som er
gjort for at minimere hærværket.
Tilbage står så etablering af et automatisk vandingsanlæg på banerne, hvor kommunen udførte et forsøg
på bane 1 i sidste sæson. Det var ikke optimalt, så
forsøget forsætter i den kommende sæson.
På grund af et stort svind af øl og vand i klubhuset,

er vi nødt til at indføre kontant betaling i en 1-årig
forsøgsperiode.
SPORTSLIGT
Vintersæsonen har været rigtig god for klubben, se
flere indlæg inde i bladet.
UDVIKLINGSPLAN OG FRIVILLIGE HJÆLPERE
Bestyrelsen har i 2007/2008 gennemgået Herlev
Kommunes ”Organisations- og Ledelsesudvikling i
Foreningslivet” og forløbet blev gennemgået på generalforsamlingen under: ”Debat om klubbens fremtid”.
Det har været et spændende projekt, som bestyrelsen
har brugt mange kræfter på. Resultatet blev en fremadrettet udviklingsplan med en vision for klubben frem
til år 2011/12, og som er udarbejdet i samarbejde med
konsulentfirmaet SportHouse fra Herlev.
Hele forløbet blev gennemgået på Generalforsamlingen inkl. 5 delplaner med faser/milepæle for hhv. det
sportslige, sociale, økonomiske, organisatoriske og for
vores faciliteter, mere om dette inde i bladet.
Klubben mangler frivillige hjælpere og medlemmer til
udvalgene, hvorfor alle opfordres til at melde sig og
give en hånd med. Send en mail til klubben hit@herlevtennis.dk eller kontakt medlemmerne i udvalgene,
hvis du er interesseret.
STANDERHEJSNINGEN
– LØRDAG DEN 26. APRIL KL. 10.00
Der vil i lighed med de tidligere år selvfølgelig være
et stort udbud af junior og senioraktiviteter igennem
sæsonen, så hold øje med opslagstavler, hjemmesiden,
osv.
Husk, at vi stadigvæk også gerne vil have nye medlemmer, så tag dine venner eller naboer med på dagen
og deltag også i Transocean cup mod gamle og nye
venner.
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak til
alle frivillige for det store arbejde I har lagt i klubben i
løbet af vinteren.
Tjek altid www.herlevtennis.dk og husk at støtte vores
sponsorer.
Niels Filt
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Nyt fra kassereren
Helårs-kontingenter for sæson 2008:
juniorer/ungseniorer
18 til og med 24 år:.. . . . . . . . . . ................................................ kr. 	 500,formiddagsmedlemmer
hverdage til kl. 14:. . . . . . . . . . . . . ............................................... kr.
seniorer
over 24 år:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................ kr.

Betales til Arbejdernes Landsbank: reg.nr.: 5341 kontonr.: 0310413
Tydeliggør venligst hvem betalingen omfatter.
Betaling skal ske senest den 15.april 2008. Betaling herefter kræver
fornyet indmeldelsesgebyr samt måske nyt medlemsnummer.

550,900,-

familiekontingent
familie på samme adresse:. .............................................. kr. 2.200,passivt medlemskab:.. . ............................................... kr.

100,-

indmeldelsesgebyr:.. . . . ............................................... kr.

200,-

Ønsker man at få refunderet turneringsgebyrere for perioden den
1.oktober 2007 til 1.maj 2008 skal dokumenterede kvitteringer være
mig i hænde i uge 18.
OBS! Bemærk at kun dokumenterede udgifter dækkes. Dvs bankkvitteringer eller kvitteringer underskrevet af turneringsledelsen.
Fra 1.maj 2008 er reglerne for refusion ændret til:
Herlev tennisklub refundere turneringsgebyrere med 50%, dog maximalt kr. 2000,- pr. halvår.
Dokumenterede kvitteringer skal være kassereren i hænde for den
pågældende periode henholdsvis første uge af oktober og første uge
af maj.
Da vi desværre har haft rigtigt meget svind fra vores kiosk sidste år.
For at minimere dette svind prøver vi kun at sælge kontant til alle
parter i klubben.
Sodavand og øl vil fortsat også kunne trækkes i automaten, så husk
10-kroner.
Venligst Helle Bovin,
kasserer@herlevtennis.dk, 44446648

kontortid: tirsdage kl
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generalforsamling 2008
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING DEN
6. MARTS 2008, KL. 19.00
Tilstede: ca. 16 personer inkl. bestyrelsen.
1. Valg af dirigent
Svend Lehmann blev valgt med akklamation og kunne efterfølgende konstatere at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet,
samt at dagsordenen var sat korrekt op iht.
klubbens love.
Generalforsamlingen startede med 1 minuts
stilhed for Leif Alanin, som gik bort i november 2007.



2. Formandens beretning
Under dette punkt fremlagde formand Søren
Damgaard-Mørch sin beretning. Beretningen
er vedhæftet dette referat og vil også ligge
på vores hjemmeside.
Uddrag af denne er bla.: et medlemstal på
560, et underskud på ca. 19.000,- kr. , klubbladet Baghånden og vores hjemmeside fungerer godt, sportsligt er det gået meget godt
– bla. med flere oprykninger, stort aktivitetsniveau i Bredden, den største sponsoraftale
i mange år med Transocean Sport, standerhejsning lørdag den 26. april 2008, kl. 10.00
og at alle udvalg havde fungeret godt.
Klubben mangler frivillige hjælpere og medlemmer til udvalgene, hvorfor alle opfordres

til at melde sig og give en hånd med.
Bestyrelsen har i 2007/2008 gennemgået
Herlev Kommunes ”Organisations- og
Ledelsesudvikling i Foreningslivet”, dette vil
blive gennemgået under ”pkt. 7- Debat om
klubbens fremtid” af næstformand Niels Filt.
Formanden takkede alle, som havde bidraget
i hverdagen, til at arbejdet i HIT havde fungeret godt og afsluttede sin beretning med:
” Da dette er min sidste generalforsamling
som formand for HIT, vil jeg ligeledes takke
alle i klubben for samarbejdet. Det har givet
mig mulighed for at møde rigtig mange mennesker og dette har været såvel sjovt, som
lærerigt for mig. En tid jeg vil se tilbage på
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med meget glæde og stolthed. Tak” .
Efter dette blev beretningen godkendt.
3. Eventuelle udvalgsberetninger
Ingen udvalg havde særskilte beretninger, de
var indeholdt i formandens beretning.
4. Regnskab 2005 og budget 2006 ved
kasserer Helle Bovin
Helle Bovin fremlagde det udleverede regnskab og kunne oplyse, at der var indtægter
på 887.141 og udgifter på 906.809, hvilket
gav et underskud på 19.668,- kr.
For den kommende sæson, er der budgetteret med et overskud på ca. 20.000,- kr.
Der var følgende bemærkninger til regnskabet og budgettet:
•med baggrund i andre klubbers kontingenter, midler til banefond og Udviklingsplan, osv., foreslog kassereren at hæve
kontingentet.
• Margit Lehmann bemærkede at det var
betænkeligt med en kontingentstigning.
• Svend Lehmann mente, at bestyrelsen
skulle hæve kontingentet mere glidende
fremover.
• for at undgå svindet på ca. 5.000 kr., ifm.
salg af øl og sodavand fra køleskabet,
foreslog kassereren, at salget kun skete
fra automaten. Efter en længere debat,
blev det aftalt at give det en ekstra chance
(1 år) til, ved bla. at døren til alarmrummet holdes mere låst, bedre information
til trænere og dem, der har nøgler osv.
Bestyrelsen aftaler de endelige retningslinjer for dette.
• klubmesterskaber forbliver ”gratis” for
klubbens medlemmer.
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– udtrådt
• Michael Dupont
– opstilles af bestyrelsen og blev valgt
• Pia Dupont
– opstilles af bestyrelsen og blev valgt
• Kim Borch-Kristensen
– opstilles af bestyrelsen og blev valgt
Suppleanter:
• Annie Sørensen
– villig til genvalg
• Helge Olsen
– opstilles af bestyrelsen og blev valgt
Revisor:
• Carl Johan Petersen
– villig til genvalg
Revisor suppleant:
• Lillian Grenaa
– villig til genvalg
Dirigenten kunne konstatere, at hverken
bestyrelse eller generalforsamlingen havde
nogen kandidater til formandsposten. Dirigenten opfordrede derfor den nye bestyrelse
til at holde møde snarest og efterfølgende
indkalde til ekstraordinær generalforsamling
med punktet: valg af ny formand.
7. Afdelingens fremtid
Bestyrelsen har siden sommeren 2007,
gennemgået Herlev Kommunes ” Organisations- og Ledelsesudvikling i Foreningslivet”
og som er afsluttet her i starten af året.
Næstformanden udleverede en kort gennemgang af forløbet, som også blev gennemgået
på projektor.
Det består af 3 moduler:

Regnskab for 2007 og budget for 2008 blev
herefter godkendt.
5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

1. Mønsterklubanalysen
- gav et billede af, hvor vi ikke er så stærke,
bla. vedr. organisering af hjælpere. Det er her
vi skal bruge vores kræfter og få etableret en
database over hjælpere.

6. Valg.
Formand
• Søren Damgaard-Mørch
– ikke villig til genvalg.
Kasserer
• Helle Bovin
– ikke på valg
Bestyrelse
• Niels Filt
– ikke på valg
• Michelle Førstø
– udtræder nu, efter 1 år
• Christina Brandt Nielsen

2. Lederkompetanceanalysen
- den viste vores personlige styrker og
svagheder, overordnet gælder det om at få
folk placeret rigtigt, sammensat bestyrelsen
med de rigtige kompetencer.
3. Udviklingsplan fra år 2008-2012.
- er delt op i 5 hovedpunkter – sportsligt,
socialt, økonomisk, organisatorisk og vores
faciliteter.
- forslaget er ambitiøst og overliggeren er
lagt højt, indenfor hvert område.
- bestyrelsen har fået skabt en fremadrettet udviklingsplan for klubben frem til år
2011/12.

diverse

Næstformanden påpegede her, at det var
bestyrelsens forslag, og håbede på at der var
kommentarer eller ændringer til dette. Den
vil sandsynligvis også blive rettet til/prioriteret, ifm. sammensætning af den nye
bestyrelse.
Fremlæggelsen blev afsluttet med at vise
en oversigt over: ”Mulige indsatsområder”,
som var et antal punkter, der skal arbejdes
videre med. For at hjælpe til, kan man melde
sig til punkterne, oversigten bliver også lagt
på hjemmesiden inkl. kontaktpersoner og vil
også blive gentaget til bla. Kick off. Det hele
skal munde ud i en database over hjælpere.
Efter gennemgangen var der bla. følgende
kommentarer:
• når Udviklingsplanen bliver rettet til,
”forventer” generalforsamlingen en status
hvert år.
• der bør udarbejdes en lille læsepjece til
Udviklingsplanen
• kontakt evt. forældrene til juniorerne vedr.
hjælp.
• afholdelse af en temaaften vedr. søgning af
nye sponsorer.
• der mangler en ”cheftræner, som Christina
Brandt var”. Kassereren bemærkede at vi
havde prøvet at skaffe en ny, men at det
var meget svært.
• dirigenten rundede punktet af med at sige
til bestyrelsen, at generalforsamlingen var
glad for at blive orienteret.
8. Eventuelt
Kassereren oplyste at liniekoste finansieres
af klubben og ikke af kommunen.
Webmaster Niels Badstue bemærkede at
medlemmer, udvalg mm, ikke var gode nok
til at bruge HITs hjemmeside, hvilket blev
taget til efterretning.
Der blev stillet spørgsmål vedr. granulatet i
hal 1. og 2., har der været overvejelser om at
fjerne det pga. allergi? Formanden svarede,
at det flere gange havde været oppe på generalforsamlingen og på et tidspunkt havde
Teknologisk Institut udarbejdet en rapport for
Skinderskovhallen. Det kunne ikke påvises,
at granulatet udgjorde en allergi-risiko og
derfor var der ingen planer om at fjerne
granulaten nu.
Bestyrelsen undersøger sammen med
Skinderskovhallen, om gulvet i stedet kan
”renses” et par gange om året.
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Kassereren oplyste, at der ikke var skimmelsvamp i hallen.
Christina Brandt-Nielsen vil gerne forsætte
med at stå som redaktør af Baghånden.
Det er en god idé med trænerkurser, trænerudvalg og møder for alle trænerne.
Der kom et forslag om at lave arrangementer/træningskampe på tværs af klubberne.
Klubben skulle prøve at få forældrene til at
stå for salg af i klubhuset.
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lovet, at varmeanlægget ville blive renoveret
ifm. etablering af det nye Hjortespringcenter
Nord.
Svend Lehmann takkede for god ro og orden
og der blev udbragt et trefoldigt leve og H-IT for bestyrelse og klub.
Efter pkt. 8. Eventuelt, blev der afholdt
reception for den afgåede formand Søren
Damgaard-Mørch. Næstformand Niels Filt
takkede Søren for hans meget store indsats
i klubben og viste et diasshow mm. fra de 6
år, som Søren havde arbejdet i bestyrelsen.

Flere af deltagerne ved Generalforsamlingen
klagede over støjniveauet fra blæseren i hal
2. Formanden oplyste at Kommunen havde

Udviklingsplan
Som nævnt i forordet, har Bestyrelsen i 2007/2008 gennemgået
Herlev Kommunes ”Organisations- og Ledelsesudvikling i Foreningslivet”.

Mulige indsatsområder
For at få Udviklingsplanen ført ud i virkeligheden, skal vi bruge flere
frivillige hjælpere og medlemmer.

Resultatet blev en udviklingsplan med en vision for Herlev Tennis
frem til år 2011/12 og som det fremgår af det viste, er det en meget
ambitiøs plan, hvor vi som udgangspunkt, har lagt overliggeren højt.

Vi har udarbejdet et forslag med 12 punkter, som vi kalder ”Mulige
indsatsområder”, se side 12. Hvis der er nogle af punkterne, som
du synes der lyder interessant og kunne tænke dig at arbejde videre
med, er du velkommen til at kontakte mig på mail: nf@tntark.dk.

Udviklingsplanen er en summation af 5 delplaner med faser/milepæle for hhv. det sportslige, sociale, økonomiske, organisatoriske
og for vores faciliteter.
På grund af stor udskiftning i bestyrelsen, bliver vi allerede nu nødt
til at revidere planen og derfor har vi også kun valgt, at bringe den
samlede Udviklingsplan her i Baghånden.
Vi vil så efterfølgende hænge den ændrede Udviklingsplan op i klubhuset og lægge den på vores hjemmeside - inkl. de 5 delplaner.

Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål eller melde sig til
punkterne til Kick-Off og Standerhejsningen.
NF

Hvis der er kommentarer, spørgsmål eller ideer til Udviklingsplanen,
er I velkommen til at kontakte mig på mail: nf@tntark.dk.
NF
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Mulige indsatsområder
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1.

Udarbejde funktionsfordelingsanalysen
(arbejdsbeskrivelser og timetal). Skabe større klarhed
over hvem der har hvilke ansvarsområder og kompetencer i
bestyrelsen

2.

Udarbejde kommissorie for bestyrelse og udvalg – A4 ark,
hvilke forventninger er der, hvilke opgaver skal løses, hvor
tit mødes man og hvor lang tid skal der bruges?

3.

Fokus på at få de væsentlige udvalg (fx ungdom, sponsor)
til at fungere – således at en del af driften flyttes ud af
bestyrelsen

4.

Udarbejde værdier og leveregler for klubben

5.

Lærer meget af de ting, som går godt (virker)

6.

Kommunikation fra bestyrelse til medlemmer evt.
formulere en kommunikationspolitik/-strategi
(synliggørelse af bestyrelsens arbejde fx essensen af
bestyrelsesmøder, udviklingsplan mv.)

7.

Kende medlemmernes behov og forventninger – fx form af
tilfredshedsmålinger og behovsundersøgelser – således at
der i højere grad bliver tale om fakta end tro og
fornemmelser el. ud fra et smalt perspektiv.

8.

Fokus på implementering af den perfekte træningstime

9.

Sætte anerkendelse endnu mere i system

10.

Udarbejde en samlet årsplan for klubben

11.

Vurdere hvor faciliteterne kan udnyttes endnu bedre (fx
træning lørdag/søndag)

12.

Afstemning af krav og forventninger med hinanden i
organisationen (bestyrelse, udvalg, med trænere o.s.v.)
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spilleudvalget
For første gang i rigtig mange år har der været to hold tilmeldt i løbet af vinteren. For blot 2 år
siden kunne vi ikke engang stille med fuldt hold, så det er endnu et tegn på den meget positive fremgang, der er for klubbens bedste spillere. 1. holdet skulle se om de kunne fortsætte
stimen med oprykninger.
Efter 4 ud af 5 kampe havde både Hillerød og Herlev vundet alle deres kampe. Hillerød dog
meget suverænt, så der skulle en sejr til, hvis Herlev skulle vinde gruppen. Desværre tabte vi
de to første kampe, hvilket betød, at de sidste 4 kampe skulle vindes.
Kasper Bruzelius og Martin Andersen spillede efterfølgende begge 3-sæt kampe, men holdt
hovederne kolde og kørte kampene hjem. Til sidst havde hverken Jesper Holm Hansen eller
Kenneth Larsen de helt store problemer med at vinde deres kampe. Derved kørte Herlev
1 endnu engang ubesejret igennem, og skal nu spille i Sjællandserien, både indendørs og
udendørs.
2. holdet har haft en noget mere svingende sæson. Holdet skulle blot ende på en 4. plads ud
af 7 hold for at spille om oprykning. Da dette bliver skrevet ligger holdet netop på 4. pladsen,
men med risiko for, at blive overhalet. Dame-truppen viste sig ikke at være så bred som
antaget ved sæsonstart. Så der er trukket en del på spillere, som ikke til dagligt træner med.
Mange tak til Laura, Nathalie og Ulla. Specielt Nathalie imponerede ved at vinde to 3-sæts
kampe mod noget mere rutinerede spillere, og ved at have tabt et sæt 6-0 begge gange. Og
tak til Ulla, for med kort varsel, at bruge en lørdag morgen/formiddag i Næstved.
Individuelt imponerede Kenneth Larsen og Henrik K. Nielsen stort i SM a-række. Kenneth var
forsvarende mester og mødte i finalen netop Henrik. Kenneth vandt Herlev-opgøret i 3 sæt. I
doublefinalen stod de to på samme side af nettet. Også denne gang løb Herlev med sejren.
Henrik og Kenneth gentog derved bedriften fra 2006, hvor de også vandt SM guld i double.

Mvh
Spilleudvalget
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Julearrangement
Julearrangementet i juniorafdelingen havde
stor tilslutning i år. Der deltog omkring 40
juniorspillere og en del forældre. I år havde
vi endda et juletræ. Men ellers var der de
sædvanlige pebernødder, mandariner, juice
og slikposer naturligvis!
Som vi plejer, havde juniorudvalget planlagt
aktiviteterne og både børn og voksne deltog
med stor entusiasme. Vi havde faktisk en
del forældre der deltog og måske er det kun
min skøre idé at forældrene skal deltage
når de har tid og lyst. Men jeg synes det er
dejligt når det sker. Så der var spillere til fire
hold i høvdingebold. Det blev en dyst over
to runder. En indledende og en finale og
taber finale. Hvem, der vandt, er gået over i
forglemmelsen, så det var nok ikke det hold
jeg selv var på.
Men julearrangementet bød desværre
også på et indlæg af de mere sørgelige. Vi
skulle også sige farvel til Christina den dag.
Annie Sørensen mødte op og sagde farvel
til hende på bestyrelsens vegne. Børnene
havde samlet ind til en afskedsgave som
de gav til Christina. Det var faktisk lidt trist
ovenpå et vellykket arrangement.
Familietennis
Igen i vinteren har vi haft familietennis fra
10-11 lørdag formiddag i Gymnasiehallen.
Det er stadig en fornøjelse at stå for holdet,
for der kommer stadig nye spillere til. Det
er det, der er meningen med holdet, og det
ser stadig ud til at lykkes, så det er dejligt
14

at vi kan tilbyde det. I denne sæson har vi
haft meget små børn på banerne, så vi har
også fundet på andre ting end lige tennis
indimellem. Vi har også haft større børn, der
ville se om tennis var noget for dem, og det
var måske ikke lige holdet, men så har vi
hjulpet dem videre til mere passende hold.
Så hvis du kender nogen, der gerne vil se
om tennis er noget for dem, så send dem op
til familietennis, gerne med deres forældre,
hvis de også gerne vil prøve eller bare vil
vide lidt om, hvad der sker i tennisklubben.
Til sommer vil vi igen have vores 2*4 søndage med familietennis oppe på anlægget på
Ettehavevej. Forårets familietennis vil være
søndag d. 4., 11., 18. og 25. maj kl. 9.00
– 10.00. (ændringer kan forekomme, såhold
øje med hjemmesiden). I efteråret er familietennis foreløbigt planlagt til søndag d. 10.,
17., 24. og 31. august. Der kommer opslag
i tennishuset og på hjemmesiden, når tiden
nærmer sig.

melde sig, og derefter ind i hal 1 til noget
opvarmning.
Bagefter opvarmningen blev der delt hold
og så skulle vi ud og spille nogle forskellige
spil.
Da vi var færdige med det var der mad.
Yes, der var dømt pizza.
Da alle var færdige skulle vi på skattejagt,
det var også rigtigt skægt.
Klokken havde nærmet sig 10 og vi havde
alle hallerne, resten af aftenen skulle vi
spille
“badminton”
“squash”
og selvfølgelig
“tennis
Det var en rigtig god aften/nat.
skrevet af Magnus Nørhave Nielsen
Fastelavn HIT 2. februar 2008

Hej alle læsere jeg har fået lov
til at fortælle lidt om

“TENNIS BY NIGhT”
TENNIS BY NIGT ER EN FAST TING BLANDT
JUNIORER, HVOR MAN FåR LOV TIL AT VÆRE
OPPE HELE NATTEN OG DYRKE SPORT.
Nå men det startede med at alle skulle

Juniorer indtog gymnasiehallen i alverdens
sjove, skræmmende og flotte forklædninger.
Vi lagde ud med at lege stå trolde, mens de
sidste ankom og for at få varmet kroppen
op.
Efterfølgende spillede vi høvdinge-bolde, det
er et spil, hvor to hold (hvert hold vælger en
høvding) og en bold – så gælder det om at
skyde dem på mod-
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standerne, så de skal ned i den modsatte
ende af banen til deres høvdinge. nNr der
kun er en spiller tilbage på banen fra et hold,
så må høvdingen ud (vedkommende har 3
liv). Når alle på et hold er ”døde”, er spillet
slut.

Da tønder ikke længere var tønder, var der
fastelavns boller, juice, te, kaffe og slikposer
til alle.
Og så var der selvfølgelig kåringen af den
flotteste, sjoveste og mest kreative udklædning.

Herefter kom den obligatoriske del, hvor
tønder bare skulle have en på siden, der blev
gået rigtig til den – når bunden faldt, kom
slikket til syne.

Stor tak til alle de forældre, der havde bagt
og lavet kaffe og te.

diverse

Skrevet af Patricia

Herlev tennisklub, ungdomsafdelingen.
Aktivitetsplan sommeren 2008.
Hvornår
26. april kl. 10
27. april
16. maj kl. 18
27. juni
Uge 27
Uge 32
Uge 31
August – sep.
11. august
14. – 17. aug.

September
September
ultimo sept.
3. oktober
Oktober
November

Hvad
Standerhejsning. Juniorer mødes kl. 9.30 ved Gymnasiehallen og går
samlet.
Juniortræningen starter udendørs.
Grillarrangement samt forældremøde i klubhuset – for juniorer og
forældre. Se opslag i klubhuset.
Sidste træningsdag før sommerferien.
Træningslejr for klubbens juniorer
Kommunens træningslejr. Spillere fra klubben er også velkomne til at
deltage. Tilmelding hos kommunen. Kontaktperson Patricia Verdier
Herlev Open! Turnering for u12 – u18 i Herlev.
Klubmesterskaber for juniorer - se opslag i klubhuset før ferien!!!
Træningen starter op efter sommerferien.
Herlev Festival. Streettennis ved biblioteket

Finaler i klubmesterskaberne. Se efter opslag i klubhuset og tal med din
træner for nærmere tidspunkt!!
Junior pokalfest i klubhuset. Vinderne fra klubmesterskaberne kåres! Se
efter opslag i klubhuset !!
Fredag. Sidste træningsdag udendørs
Minitennis starter i gymnasiehallen.
Træningen starter indendørs
Tur til Lalandia
INGEN TRÆNING, NÅR DER ER SKOLEFRI
reserver en bane sammen med en kammerat

HUSK, HUSK, HUSK!!!!! Se ofte på opslagstavlerne og www.herlevtennis.dk
Der kommer nye arrangementer fra TRÆNERNE i løbet af sommeren!!!
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28 45 75 02

Nyt fra 
Breddeudvalget
Vinterens arrangementer
Dame HygInd med tennis, badminton og
efterfølgende julefrokost en formiddag i
december i Skinderskovhallen blev så stor
en succes, at arrangementet blev gentaget
i marts. Tak til Helle Bovin, der var arrangør,
og til alle deltagerne, der mødte op med godt
humør og festlige sang-indslag.
Det gik desværre lidt mere trægt med vinter
HygInd i form af minitennis i Gymnasiehallen og returkamp indendørs mod AB. Begge
arrangementer måtte aflyses på grund af for
ringe tilslutning.
Sommerens arrangementer
Vi glæder os til at tage hul på en ny sæson
efter en lang og våd vinter. Breddeudvalget
har forberedt et nyt sommerprogram for
motionisterne. Vil du have indflydelse på
udviklingen af HITs bredde fremover, har vi
en ledig plads i Breddeudvalget.
De vellykkede HygInd arrangementer fortsætter i denne sæson og et nyt vil se dagens
lys i denne sæson. Mandag aften vil et par
baner blive reserveret til HygInd for holdspillere og øvede spillere.
Alle HygInd arrangementer, seniortræning for
bredden og klubmesterskaberne er stadig
16

gratis, så få mest muligt ud af dit kontingent,
kridt skoene og deltag i arrangementerne.
HygInd-arrangementer er aflyst på helligdage.
Mandags HygInd
For holdspillere og øvede
Mandage kl. 19.30-21.30
Ingen tilmelding – bare mød op på bane 7
Ansvarlig: Henrik Wagner tlf. 26 79 49 94
Tirsdags HygInd
For letøvede og øvede
Tirsdage kl. 18-20 mødetid 17.45
Tilmelding ved opslag i klubhuset.
Ansvarlige: Tarja Nielsen tlf. 44 91 71 02 og
Kate Halskov tlf. 44 84 08 58/21 22 88 58
Vi spiller double med forskellige double-konstellationer i løbet af aftenen.

Ansvarlig: Kirsten Aasberg tlf. 44 91 48 45
Vi spiller hovedsagelig mixdouble.
Seniortræning for bredden
For alle begyndere og letøvede
Torsdag kl. 18.30-20.30
Ingen tilmelding – bare mød op på bane 5.
Ansvarlig: Niclas Mørch tlf. 41 60 14 10
Tilbuddet om seniortræning er i år udvidet
til at omfatte både hold for begyndere og
letøvede. Så har du spillet tennis i flere år
og gerne vil lære lidt mere, eller måske bare
prøve klubbens nye boldmaskine, er muligheden der hver torsdag. Efter træning er der
hygge i klubhuset.

Dame HygInd
For letøvede og øvede damer
Tirsdag kl. 10-12
Ingen tilmelding – bare mød op.
Ansvarlig: Margit Lehmann tlf. 44 91 31 61
Vi spiller hovedsagelig damedouble.

Familietennis
Kl.. 9-10 på følgende 4 datoer i maj
Søndagene 4/5, 11/5, 18/5 og 25/5
For voksne + børn eller børnebørn
Ingen tilmelding – bare mød op.
Ansvarlig: Connie Petersson tlf. 44 92 29 26
Er du så heldig at have et interesseret barn
eller barnebarn (alder fra 5 år) kan du deltage i familietennis med træning og leg for
hele familien.

Formiddags HygInd
For letøvede og øvede
Torsdag kl. 10-12 mødetid 9.50
Ingen tilmelding

Sparring med 1.-2. holdet
Lørdagene 24. maj og 14. juni arrangerer
1.-2. holdet breddetræning, hvor alle har
lejlighed til at prøve kræfter med spillere

bestyrelsen

eliten

fra 1.-2. holdet, modtage træning og fif, læs
nærmere under eliten.
Tjek lige breddekalenderen for grillarrangementer mv. Breddekalenderen bliver løbende
opdateret på hjemmesiden.
Tak til Per
Per Juul Hansen har valgt at studere
bueskydningens mysterier tirsdag aften og
må derfor overdrage ansvaret for Tirsdags

juniorerne

bredden

diverse

HygInd til 2 kompetente damer. En stor tak til
Per for dit arbejde for bredden. Vi håber at se
dig til breddens øvrige arrangementer.
Vi håber at se rigtig mange til breddens
arrangementer. Husk at tjekke HITs hjemmeside for ændringer og nye tiltag, www.
herlevtennis.dk
Med sportslig hilsen
Jan, Henrik, Jeanette og Annie

BREDDEKALENDEREN 2008
Lørdag d. 28. april kl. 10	Standerhejsning
				Transocean Cup kl. 11.30 Tilmelding på dagen
Torsdag d. 8. maj kl. 18	Opstartsmøde/intromøde nye medlemmer.
				
Gratis seniortræning kl. 18.30-20.30
Torsdag d. 22. maj kl. 19.30	Grillaften
				
For Alle. Tilmelding på opslag i klubhuset.
				Torsdags HygInd slutter kl. 19.30
Lørdag d. 24. maj		Sparring med 1. holdet.
				
Se opslag
Tirsdag d.10. juni kl. 19.30	Grillaften.
				
For Alle. Tilmelding på opslag i klubhuset.
				Tirsdags HygInd slutter kl. 19.30
Lørdag d. 14. juni		Sparring med 1. holdet.
				
Se opslag
En onsdag i foråret		Dame Cup mod Allerød.
				
Let frokost. Se opslag og tilmelding i klubhuset.
En aften i foråret		
Venskabskamp mod AB i Herlev.
				
For motionistspillere. Tilmelding på opslag i klubhuset.
En formiddag i efteråret	
Formiddagsturnering.
				Tilmelding på opslag i klubhuset.
3. lørdag i september
20. september afholdes finaler i klubmesterskaberne og pokalfest for alle HITmedlemmer
Løbende fra uge 19 Undtagen helligdage.
HygInd arrangementer
Mandage kl. 19.30- 21.30
Mandags HygInd – for holdspillere og øvede
Ingen tilmelding - mød op på bane 7.
Tirsdage kl. 10-12
Dame HygInd – for letøvede og øvede damer
Ingen tilmelding
Tirsdage kl. 18-20

Formiddags HygInd for letøvede og øvede
Ingen tilmelding. Mødetid 9.50
Torsdage kl. 18.30-20.30

Tirsdags HygInd for letøvede og øvede
Tilmelding på opslag i klubhuset. Mødetid 17.45
Torsdage kl. 10-12

Familietennis for voksne + børn eller
børnebørn.
Ingen tilmelding – mød op på bane 4

Gratis seniortræning for begyndere og
letøvede
Ingen tilmelding – mød op på bane 5
Søndage i maj og 4 i efteråret
4/5, 11/5, 18/5, 25/6 kl. 9-10
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NYT FRA SUPERSENIORUDVALGET
RTV Cup
Den årlige indendørs venskabsmatch for
Oldgirls/boys fra Rødovre, Hvidovre, Herlev
og Farum blev som sædvanlig afviklet i
Farum i januar.
Efter at have ført sig frem i årevis, holdt vi os
denne gang lidt tilbage. Og blev som tilsigtet
en marginal vinder. Ved intelligensprøven efter den fugtige middag - holdt vi for meget
igen. Og det bekom de andre vel.
DM for veteraner
Indendørs Danmarksmesterskaber for veteraner fandt sted fra 8. til 14. marts i Rundforbi
Tennishal.
Fra Herlev deltog kun Svend Lehmann. Han
var forsvarende mester i 70+ - både i single
og double.
Men med en 3 måneders sygdomspause fra
tennis var der - som forventet - ikke meget
at stille op. Svend blev sået ud i 3. runde i
single og i 2. runde i double.
I år afholdes udendørs DM i Kløvermarkens
Tennis Klub i perioden 26. juli – 1.august.
Vi går ud fra, at Svend deltager. Men andre
af vore begavede spillere burde også prøve
kræfter med den udfordring – næsten i
nabolaget.
Holdturneringen
Veteranholdet (50/55+) i Serie 2, med Niels

18

Badstue som holdleder, fortsætter med
fornyet gåpåmod. Holdlederen forventer solid
opbakning fra spillertruppen.
Det rutinerede veteranhold (50/55+) i Serie
1 har fået ny holdleder, idet Carl-Johan Pedersen har afløst Svend Lehmann. Det ændrer
vist kun på længden af de obligatoriske
takke-taler – ved spisningen.
Formiddagsturneringen
Den afholdes som sædvanlig i august
måned. Se opslag, når tiden nærmer sig.
Svend Lehmann
Formand for Superseniorudvalget
Tirsdag Formiddags Hyg-Ind,
for damer
I lighed med sidste år vil vi arrangere formiddagstennis for damer over 18 år.
I år vil vi prøve, at opdele i puljer efter styrke.
Start tirsdag den 2. maj kl. 9.45.
Vi glæder os til at se dig.
Venlig hilsen
Kirsten – Margit

bestyrelsen

eliten

juniorerne

bredden

diverse

Facebook

Herlev Tennis er med på en af tidens helt store trends, Facebook.
Der er lavet en hit-gruppe, som alle med relation til Herlev Tennis er
meget velkommen til at tilslutte sig. Hvis man vil inviteres til gruppen,
skal man blot skrive en besked til enten Michael Dupont eller Kenneth
Larsen. Der ligger allerede 3 videoer og 20 billeder, så kom ind og upload
dine billeder fra tennisklubben. Lige nu er det hovedsageligt nuværende
eller tidligere 1./2. holdsspillere, men gruppen er tiltænkt alle. Gruppen
er 100% et privat tiltag og er derfor ikke noget officielt fra tennisklubben.
Mvh
Michael Dupont og Kenneth Larsen

Træning for hold

Igen i år vil der være mulighed for at alle holdspillere, kan få træning af Thomas
Rosenmejer. Det er en oplagt mulighed for at få input i sit spil af en yderst kyndig
træner. Så kom op og udnyt, at Herlev har en så kompetent træner. Tilbuddet gælder
for alle holdspillere, som spiller på seniorhold, og det er gratis. Det finder sted fredag
den 9. maj. Yderligere information vil komme på opslagstavlen og via holdkaptajnerne.
Mvh
Spilleudvalget
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1./2. holds
sparring

I år vil der ligesom sidste år være mulighed
for at alle klubbens medlemmer kan sparre
med 1./2. holdets spillere. Arrangementet
går ud på at min. 4 fra 1./2. holdet kommer op og giver mulighed for enten noget
træning eller blot noget spil. Dette er en ideel
mulighed for at teste sig af mod de bedste
eller få nogle tips. Det er meget fleksibelt,
så der er stor mulighed for, at vi kan tilpasse
spillet efter specifikke ønsker.
Sidste år var arrangementet en stor succes,
så i år har vi valgt at holde det 2 gange.
Det er gratis og alle uanset niveau kan deltage.
Datoerne er lørdag d. 25. maj og lørdag d.
14. juni. Tidspunkt og nærmere information
kan du se på opslagstavlen.
Mvh
Spilleudvalget

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

Adresselabel her:

STANDERHEJSNING

26. april kl. 10.00

www.herlevtennis.dk

