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Forord af Charlotte Hart
I forbindelse med dette jubilæumsskrift har jeg gennemgået gamle festskrifter, fotos, artikler og klubblade.
Jeg har bedt om indlæg fra og interviewet en masse af klubbens medlemmer. Ingen har tøvet med at stille
op og alle har med glæde bidraget med erindringer og erfaringer. Det har været en absolut fornøjelse og et
vidnesbyrd om den gode klubånd, som flyder i klubben, og som også roses af besøgende og holdspillere fra
andre klubber. En særlig oplevelse har det været at interviewe de unge talenter og sammenholde det med
erfaringerne fra de gamle talenter. Der er ingen tvivl om, at et godt tennisliv starter og holdes i live i en god
klub.
Interessant har også været at dykke ned i klubbens historie og lære, at klubben har flyttet to gange, hver
gang med en bemærkning om, at man ikke glæder sig over at flytte fra et dejligt anlæg til en bar mark. Men
tiden går hurtigt, og den bare mark, der engang var Ettehavevej i 1971, er nu blevet til endnu et dejligt
anlæg, der i 2021 kan fejre sin 50 års fødselsdag.
Der er meget mere stof i annalerne, som andre må inkludere om 10 år, når klubben fylder 100 år.
Stort tillykke med Herlev Tennisklubs 90 års jubilæum, der fejres lørdag, den 21. august 2021.
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Min tid som formand af Bente Christensen
Jeg flyttede til Herlev i 2009 og i foråret 2010 holdt Herlev Tennisklub et velkomstmøde for nye
medlemmer.
Det var en god oplevelse. Jeg følte mig hurtigt som en del af Herlev Tennisklub, både fordi det var muligt
med det samme at spille og fordi hyg-ind spil efterfølges af kaffe, kager og masser af snak. Så kender man
pludselig flere på samme niveau, der har lyst til at spille tennis.
Jeg kom i bestyrelsen i 2012 og var med i breddeudvalget, hvor vi besluttede at sætte ekstra fokus på det
sociale aspekt i Herlev Tennisklub. Det gjorde vi blandt andet ved at starte søndags hyg-ind op og i
vinterhalvåret at spille skumtennis i Gymnasiehallen om lørdagen.
I 2013 blev jeg formand for klubben og var formand indtil 2020.
Vi havde og har en meget god, velfungerende og aktiv bestyrelse. Vores vigtigste opgave i starten var at
styrke det sociale yderligere og øge medlemstallet. Målet var at komme op på 400 medlemmer, og det
nåede vi i 2019. Men ikke bare antallet af medlemmer var vigtigt. Det var også vigtigt, at aktiviteterne på
vores fantastiske anlæg blev øget.
Foruden at holde gang i de eksisterende tiltag, så som hyg-ind, formiddagsturneringen, juleturneringer og
klubturneringer, som rigtig mange i klubben bakkede op om, kom der gang i Forårs-cup, et ranglistespil,
træning med spot på detaljen, kamptræning, sommer camps og træning for alle. Vi udbyggede
mulighederne for, at alle uanset niveau kunne få træning. Og for pokker, det blev en succes, der var kamp
om at få plads på træningsholdene. Folk sad klar kl 24, når tilmeldingerne blev frigivet og antallet af
træningshold blev øget. Det var så stor en succes, at vi måtte lave forskellige restriktioner som at korte
træningstimen ned fra 1½ time til 1 time.
Samtidig med, at seniorerne blev mere aktive, prøvede vi også at sætte fokus på juniorerne. Vi afholdt
træning på tværs, tennis-by-night, tur til Lalandia, pizzatennis, fastelavnstennis, familietennis,
træningstilbud, skoletennis og holdkampe.
Alle disse tiltag, som tegner Herlev Tennisklub, har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi i klubben har så mange
aktive medlemmer, der er parate til at tage hånd om arrangementerne, og som på frivillig basis yder et
stort stykke arbejde.
Jeg vil meget gerne fremhæve Per Svendsens store arbejde og hans betydning for driften af vores klub. Det
er vigtigt, at vi har en mand som ham, en altmuligmand, der hænger hylder op, rydder op, laver småting,
der er gået i stykker, sørger for indkøb mm, altid klar til at hjælpe. Det har gjort min tid som formand
meget, meget nemmere.
Nu har jeg skrevet om de sociale mål, men vi har bestemt også satset på sportslige ambitioner ved at
tilbyde kvalificeret træning. Vi har haft mange super gode trænere. Vi er ikke nogen eliteklub, men alligevel
har vi jo præsteret at have spillere i klubben, der har vundet Danmarksmesterskaber i veterantennis, både
Carl-Johan Petersen og Stefan Ravnholt, og Svend Lehmann og Peter Jessen (flere gange).
Vi har mange gode samarbejdspartnere, særlig kommunen og det grønne team, der gør et stort stykke
arbejde for at holde anlægget, og det har været et upåklageligt samarbejde.
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Ligesom samarbejdet med HI har været til stor glæde. Det er dejligt at være en del af en større forening. På
den måde er der bedre lydhørhed overfor sportens behov. Jeg synes, HI laver et utrolig godt stykke arbejde.
Samarbejdet med Herlev Bladet har også været godt. De har skrevet artikler og gjort hele Herlev
opmærksom på vores eksistens. I 2015 var jeg så heldig, at blive årets sportsprofil og årets leder. I 2017 var
jeg endnu engang så heldig at blive tildelt prisen som årets idrætsleder. Det har været en stor ære, at folk
har syntes, at jeg har gjort et godt stykke arbejde. Det har betydet meget for mig.
Herlev Bladets fond har vi også haft et godt forhold til. De har doneret boldmaskine og bænke og altid
været villige til at høre på vores behov. Det er godt at have et sted, hvor man kan søge støtte til større
ønsker og som viser sporten velvillighed.
Så har vi desværre haft 3 påsatte brænde, der alle har lavet en del skade på klubhuset. Det havde vi som
bestyrelse en hel del arbejde med, men heldigvis i godt samarbejde med kommunen.
I 2018 havde vi en voldsom tørke, der gjorde, at vi måtte lukke alle baner ned i en måneds tid midt i
højsæsonen for at spare på vand og for ikke at ødelægge banerne.
Nu har vi haft Corona, med lukning af baner og hal, manglende spilmuligheder og andre begrænsninger.
Der sker hele tiden force majeure, ting man ikke havde regnet med, situationer hvor vi må tage andre
hensyn. Jeg flyttede til Nykøbing S i 2019. Det var ikke nogen nem beslutning at give slip på formandsjobbet
og bestyrelsesarbejdet. MEN VI HAR JO EN FANTASTISK BESTYRELSE – EN FANTASTISK KLUB –
FANTASTISKE MEDLEMMER. LAD OS FORTSAT PASSE RIGTIG GODT PÅ HINANDEN – PÅ ANLÆGGET – OG
HUSK AT VANDE – HUSK AT VANDE – HUSK AT VANDE – HUSK AT VANDE – HUSK AT VANDE
VI ses på banerne.
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Ettehavevej fylder 50 af Charlotte Hart

Fejringen af Herlev Tennisklub's 90 års jubilæum er også en fejring af 50 året for klubbens baner og klubhus
på Ettehavevej. Disse blev således indviet under stor festivitas den 1. maj 1971, og borgmester Ib Juul
foretog standerhejsningen.
Går man tilbage til starten fremgår det af den første protokol, således som det er gengivet i klubbens 40 års
jubilæums festskrift, at "Herlev Hjortespring Tennisforening er startet sommeren 1931". Der blev af
sognerådet stillet en bar mark til rådighed på en grund, der lå ved siden af Herlev skole. Dengang var
kontingentet på 8 kr. årligt.
Med ihærdighed, håndkraft og
flid blev der anlagt en enkelt
tennisbane for hele 110
kroner, der også inkluderede
et højt hegn og et
omklædningsrum, nemlig den
berømte tønde. Tønden kom
fra et gammelt portvinsfirma
og er her foreviget i 1968 med
den dengang 2årige Lars
Lehmann. Da klubben i 1948
fik et rigtigt klubhus blev
tønden degraderet til
redskabs- og grusskur.
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Efter beskeden om, at grunden, hvorpå
tennisbanen lå, skulle sælges, bevilgede
sognerådet 12.000 kroner til anlæggelse af
to nye baner, der skulle ligge ved
idrætsanlægget på Sønderlundvej. Disse
blev indviet den 27. juni 1946, hvor
sognerådet - som der står i festskriftet "havde flottet sig med vin og kransekage".
Efter fornyet ihærdighed blev det rigtige,
første klubhus indviet i august 1948.

Klubben oplevede de efterfølgende år fremgang i medlemstallet, og efter en ny bevilling fra sognerådet
blev yderligere to baner indviet i 1952. På det tidspunkt havde Herlev 4 baner og "et af Sjællands største og
bedste anlæg", som der står i det 50 år gamle festskrift. Banerne overgik til kommunen i 1965, hvorefter
klubben blev fritaget fra at betale lejeafgift til kommunen.
Efter Engskolens udvidelse behøvede kommunen plads, og tennisklubben måtte endnu engang flytte,
denne gang i nærheden af stadionanlægget, det nuværende Ettehavevej. Et skitseforslag til placering af det
nye anlæg blev udarbejdet af Bruun Jacobsen, sendt til kommunen i maj 1968 og godkendt i januar 1969
med få ændringer. Efter mange møder og drøftelser om størrelsen på klubhuset blev man i 1970 enige om
ca. 125 kvm, hvorefter arbejdet kunne gå i gang. Arkitekt Niels Schultz fra Herlev bygningsinspektorat har
tegnet klubhuset.
Byggeudvalget bestod af Ove Nielsen, Bruun
Jacobsen og Svend Lehmann, der i festskriftet får
stor ros for deres arbejde.

Fra venstre:
Svend Lehmann (formand), Ib Juul (borgmester),
Ove Nielsen (formand) og Niels Schultz (arkitekt)

Det nuværende anlæg på Ettehavevej fik således sin indvielse den 1. maj 1971 med opvisningskamp af
Jørgen Ulrich og Carl Edvard Hedelund (der havde også været planer om, at Jan Leschly skulle komme), der
benyttede lejligheden til at forberede deres kommende Davis Cup-match mod Rusland. Men ifølge en
avisartikel fra Herlev Bladet blev kampen ikke en stor succes, fordi de nye baner endnu var for bløde og der
opstod huller, "der forårsagede at bolden foretog ganske uberegnelige opspring". Opførelsesudgiften var
dengang på ca. 160.000 kroner, og klubbens formand (Ove Nielsen) udtalte, at anlægget på den gamle
Engskolevej havde været "et af de kønneste anlæg på hele Sjælland", og at man ikke modtog beskeden at
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skulle flytte "med særlig stor glæde. Det eneste forsonende, vi kunne se, var, at vi fik en påtrængt
udvidelse. Men selve tanken, at skulle flytte op på en bar mark, lød ikke særlig tiltalende. Det er derfor en
stor og glædelig overraskelse at se, hvor lækkert og indbydende dette nye anlæg fremtræder".
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Tre generationer tennis - Interview med familien Mindsal
Ole (75), Jesper (+45), Frida (13) og Mille (7)
Hvor begyndte I?
Ole: Jeg startede da jeg var 25. Jeg er 75 nu, så jeg startede i klubben i 1971, d.v.s. for 50 år siden. Da jeg
startede i 1971, fik vi træning af en Arnold Laier. Jesper startede vel, da han var omkring 8-10 år. Dengang
vi indviede den nye tennishal (1990, red.), da spillede Jesper opvisningskamp mod Leif Helgestrup ("Luffe"),
klubmesteren, og da var han lige kommet hjem fra Spanien og havde fået de første ATP point. Jeg har også
udklippet fra Herlev Bladet derhjemme.
Frida: Jeg begyndte da jeg var 6 år. Jeg spiller i dag i Hareskov Værløse og spiller 4 gange om ugen.
Mille: Jeg begyndte også da jeg var 6 og spiller 3 gange om ugen i Herlev. Men jeg spiller også håndbold.
Var klublivet anderledes, da klubben blev 75?
Ole: I gamle dage, som vi kan sige, da havde vi nogle forrygende tennisfester, som blev afholdt i skolernes
aulaer, enten Elverhøjens skole eller på Tvedvangen, og til nogle af de store fester har der nok været 2-300
mennesker, mindst. Vi fyldte hele Elverhøjens skoles aula.
Hvordan var dit klubliv i Herlev, Jesper?
Jesper: Jeg stoppede faktisk ret hurtigt, da jeg var omkring 11.
Ole: Ja, du spillede U12 DM i Hareskov Værløse og mødte den topseedede i din første kamp og var meget
tæt på at slå ham, så kom Lyngby med det samme og spurgte, om ikke han kunne tænke sig at træne
derude, og så kom Jesper til Lyngby og var dér i mange år.
Jesper: Jeg var der faktisk ikke så mange år, for da jeg var 15, flyttede jeg til KB.
Ole: Og efter du havde været i Lyngby i to år, så blev du dansk mester, U14, ovre i Odense.
Jesper: Ja, men så tabte jeg efterfølgende U16 indendørs og udendørs.
Ole: Blandt andet tabte Jesper den længste finale, der nogen sinde har været spillet i juniortennis i
Silkeborg, til Carsten Gildum, 17-15 i 3. sæt, kampen havde varet 4½ time. Og efter dét, så blev reglerne
lavet om, så der skulle spilles tiebreak i alle sæt. Og de andre to finaler, du spillede lige efter, dem tabte du
alle sammen 7-6, og 7-5 i 3. sæt.
Jesper: Ja, det glemmer man ikke så hurtigt. Og det var til den samme hver gang.
Ole: Og jeg kan huske, at Jesper har spillet mod Goran Ivanisevic, oppe i Finland, og slog nr. 1 på junior
ranglisten, Thomas Engqvist fra Sverige. Så vi har brugt meget tid på at køre rundt med Jesper.
Jesper: Så nu er det min tur til at køre rundt med dig (Frida).
Hvad med dig, Frida, har du nogen ambitioner, eller spiller du, fordi det er sjovt?
Frida: Sådan lidt en kombi.
Jesper: Indtil videre har det bare været sjovt, men nu begynder det så småt at spidse til, ik?
Ole: Frida skal i en idrætsklasse nu her efter sommerferien i Herlev.
Frida: Ja, så bliver der tid til at spille tennis om morgenen. Tirsdag og Torsdag morgen møder jeg først kl.
10. Jeg skal op i 7. klasse. Jeg er 13 år.
Jesper: Ja, det bliver spændende.
Hvad med tennis dengang, er det meget anderledes end nu?
Ole: Altså folk i dag spiller uden temperament. De lærer reglerne naturligt.
Hvad er sværest ved tennis?
Frida: Jeg synes, serven er sværest.
Mille: Det synes jeg også.
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Hvordan oplevede i at starte i klubben og var der nogen forbilleder?
Ole: Der var masser af træning i starten, da klubben åbnede, og klubbens gamle medlemmer hjalp de nye
med at komme i gang. Men i dag får man masser af hjælp med de nye boldtyper, de hjælper med at komme
i gang.
Frida: Emilie
Ole: Bjørn Borg, og tidligere endnu danske Kurt Nielsen, Jan Leschly, og senere Peter Bastiansen og Michael
Tauson.
Mille: Clara Tauson, som jeg lige har skrevet en opgave om i skolen.
Hvordan er det siden gået med jeres tennisspil og jeres ambitioner?
Ole: Jeg blev blandt andet Sjællandsmester i mix-double, sammen med Merete Gyldensted. Det var også
hende, der spillede i Herlev i mange år. Hun var læge og spurgte mig en dag, om ikke det var noget for mig
at spille mix (+35). Hun spillede godt. Så sagde jeg, det kan vi godt, og vi vandt sgu nemt alle vores kampe,
men de var nok ikke så gode, for jeg er normalt ikke så god en double spiller. Sådan noget mixdouble er jo
"herresingle med forhindringer". Det må du godt citere mig for, det har man altid sagt, men jeg vil sige,
piger i dag er meget bedre, end de var dengang, men de træner også meget. Jesper har spillet nogle satellit
turneringer.
Har I været involveret i klubben på anden vis end som spillere?
Ole: Jeg har været i bestyrelsen, Jesper har været træner, og Frida har været med i juniorudvalget. Jeg var
også med i udvalget om den nye hal, dengang.
Jesper: Jeg har været "fritidstræner" for 30 år siden, og for 1½ år siden blev det sat mere i system.
Er der nogen specielle episoder, kampe, fester eller begivenheder, som I tænker tilbage på?
Ole: Den første fest i 1971 i klubhuset med presenninger udenfor og med madpakker.
Frida: Helt klart Lalandia, som jeg har været med til 3 gange, og tennis-by-night.
Mille: Lalandia, (to gange) og også tennis-by-night, selv om jeg blev hentet.
Jesper: Det må være, da vi spillede os op i 3. division i klubben.
Hvad kan I bedst lide ved tennis?
Ole: At være sammen med gode venner. Jeg kan godt lide at komme i klubben, så det er mest for det
sociale, og så mandagsholdet.
Frida: Det sociale, men også at tennis er kompliceret, og så dét at blive bedre.
Mille: Det er blandet.
Jesper: Tennis er svært teknisk og et meget fysisk, hårdt spil. Både varigheden og intensiteten gør tennis
hårdere end så mange andre sportsgrene. Det er der undersøgelser, der har vist. Men udfordringerne er
nok det bedste.
Ole: Det er meget psykisk, og man skal altid vinde den første bold i hvert parti.
Frida og Mille, har I nogen gode venner i klubben? Er det sjovt at træne? Hvad med at spille kampe,
hvordan går det?
Frida: Gustav var en af mine venner i klubben. Men ellers er det sjovt og hyggeligt at komme ud rundt og
spille kampe.
Mille: Jeg synes, det er sjovt, men holdkampe er sjovere.
Hvad har I af ønsker for tennisklubben?
Ole: At vi får renoveret klubhuset, gjort det større. Og det kunne også være rart med flere indendørsbaner,
og vinterbaner samt lys på banerne.
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Fra venstre: Frida, Mille, Jesper og Ole.
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De gamle talenter
Vi har op til jubilæet haft en snak med tre af klubbens gamle talenter, Martin Andersen, Kenneth Larsen,
Nicolai Olsen.

Martin Andersen

Martin er nævnt i 75 års jubilæumsskriftet, side 17, i "En god tid med HIT" af Anders Mørch under kapitlet,
"hvem var så de største", hvor Anders udtaler om Martin: "Og til sidst vil jeg nævne Martin Andersen, der
var 1. single, da HIT debuterede i 3. division i 1994. Jeg mener, at Martin vandt de fleste af sine 1. singler,
det første år i 3. division. Han viste spil af meget høj klasse." … "Fælles for de tidligere nævnte …. Var, at de
havde deres egen stil. De var ikke polerede træningsmaskiner. Symptomatisk for HIT. Vi har altid lavet
tingene på vores egen måde."
Hvornår kom du ind i klubben og hvor gammel var du?
Jeg startede i klubben i 1985 i en alder af 10.
Hvor mange gange er du blevet klubmester?
Jeg er blevet klubmester i herresingle A i 1996, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2018 - altså otte
gange. Jeg tabte finalen de første par gange jeg stod i den, nemlig i 92, 93 og 95 til henholdsvis Anders
Mørck, Jesper Mindsal og Thomas Rosenmejer. Jeg stoppede til tennis i 1998 og begyndte først igen i 2006,
hvor jeg blev inviteret til et Legends Live arrangement i Herlev i forbindelse med 75 års jubilæet.
Har du et tennisforbillede?
Jeg har haft flere forbilleder. Først var det John McEnroe, siden Andre Agassi, derpå Kevin Curren, David
Wheaton, Pete Sampras og (naturligvis) Roger Federer. Desuden synes jeg John Isner er fantastisk, da vi her
har en spiller som virkelig har dyrket sin højde og sit talent for serven, som er perfektioneret til UG.
Hvor gammel var du, da du kom på 1. holdet og hvad er nogle af jeres fornemmeste sejre?
Jeg kom på førsteholdet som 16-årig i 1991. I '93 spillede klubben sig for første gang sig op i tredje division,
og denne sæson var helt utrolig og en fornøjelse at have oplevet. Holdet bestod ud over mig af Jesper
Mindsal, Anders Mørck (formanden), Leif Helgestrup, Gorm Nielsen (Magnus' far), Philip Puls, Helle Dinesen
(Magnus' mor) og Mette Meinertz. Året efter spillede jeg nogle virkelig gode kampe i holdturneringen og
besejrede blandt andet Daniel Stanescu (3-6,6-3,6-4), som angiveligt tidligere havde slået selveste John
McEnroe. Desuden husker jeg en holdkamp i Roskilde, hvor vi tabte 1-9... Den ene kamp, vi vandt, var min
førstesingle, hvor jeg slog Mads Ambjørn 6-7,6-2,6-1. Alle øvrige kampe tabte vi 0-2 i sæt. Efterfølgende
kom der spillere til klubben fra andre klubber, så oprykningen til 2. Division i 1997 (hvor jeg var den eneste
oprindelige Herlevspiller) rangerer på ingen måde ligeså højt.
Hvad kan du bedst lide ved tennis?
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Jeg har altid været glad for at spille holdkampe, hvor der modsat de individuelle turneringer er en god
fællesskabsfølelse. Men det taktiske aspekt i en kamp er meget interessant, da det ikke altid er den bedste
spiller, der vinder. Dette synes jeg er sjovt ved sporten.
Hvorfor blev du uddannet træner i klubben?
Jeg blev som 15-årig tilbudt at komme på trænerkursus og har virkelig nydt at fungere som instruktør. I de
første par år da det naturligvis er fedt at få penge for at dyrke sin fritid, men efter jeg havde holdt pause fra
tennis i næsten 10 år og igen blev tilbudt at være træner, har jeg især nydt at være træner for begynderne i
klubben.
Det var jo en meget fornem beskrivelse af dig som ungdomsspiller i 75 års jubilæumsskiftet - hvordan vil
du i dag beskrive dig selv fra dengang?
Beskrivelsen fra 2006, hvor Anders Mørck kommenterede mit spil, blev jeg i sin tid virkelig glad og rørt over.
På daværende tidspunkt havde jeg som sagt ikke spillet i en årrække, men det var rart at få bekræftet at
man havde gjort indtryk via sit spil. Som sagt var jeg ikke medlem ved klubbens 75-års jubilæum efter en
periode, hvor jeg blandt andet havde været udsendt med Forsvaret og desuden efterfølgende
erhvervsmæssigt var restauratør, da jeg havde et værtshus på Nørrebro.
Det er tydeligt fra 75 års jubilæumsskriftet, at klubben har været en stor del af dit ungdomsliv. Hvor
meget tid tilbragte du i klubben, og hvad betød klubben for dig dengang?
Som ungdomsspiller og frem til min værnepligt i 1995 brugte jeg stort set al tid i Herlev Tennis. Vi var et
slæng som brugte HIT som fritidsklub/ungdomsklub. Det var her, man mødtes efter skole, og der var altid
nogle at spille med. Desuden lejede vi film nede på "Stålen" (tankstationen) og desuden holdt vi
ualmindeligt mange fester i klubhuset. Ved EM 1992 så vi næsten samtlige kampe sammen i klubhuset sikke minder der kommer frem! Lige netop i 2006 betød HIT ikke meget for mig. Men som jeg nævnte i min
tale til klubfesten i 2018, har HIT betydet utroligt meget for mig - især da det netop dette år var 25 år siden
jeg spillede double med Gorm, og vi rykkede op i tredje division, og jeg mødte Magnus (Gorms søn) i finalen
i klubmesterskabet, hvor min far (på daværende tidspunkt 80 år gammel) også kom op på anlægget for at
heppe på mig. Dette var virkelig en dag, jeg med glæde ser tilbage på.
På hvad måde synes du klubtilhørsforholdet har ændret sig for junior og ung-senior spillere i dag?
Om junior/ungseniorspilleres klubtilhørsforhold har ændret sig siden jeg var ungdomsspiller for næsten 30
år siden - ja, det aner jeg faktisk ikke. Jeg er stolt over, jeg ikke har valgt at repræsentere andre klubber men jeg vil understrege, at der er intet galt i at prøve forskellige klubber, og det kan også være meget
lærerigt for mange spillere, men for mig personligt er det fedt at være en "one club player"!
Hvad tror du der skal til, for at trække mere tennis-ungdom til klubben?
Mere tennis-ungdom til klubben? Tja, det nemme svar er god træning og mange tilbud. Men der er også
andre faktorer. Især vil jeg mene der kan være en fordel i at have rene pige-dage. I sin tid (ca 1993/1994)
havde Christian Jørgensen og jeg tirsdagstræningen for juniorpigerne, hvor vi havde ca. 25 piger fordelt på
to hold, hvor der var en helt anden stemning, end når der var mixede hold, og hvor det var vigtigt for de
unge piger at man så godt ud og desuden ikke kvajede sig foran de jævnaldrende drenge.
Jeg synes, det er svære tider for tennissporten - nu om stunder virker det ikke til, at folk er så tålmodige, og
da tennis er en meget svær sport, vil der være mange der dropper fra, fordi det kræver så mange øvetimer,
som det gør, før man lærer at få bolden over nettet et tocifret antal gange efter hinanden.

13

Kenneth Larsen.

Kenneth blev interviewet i 2006 til 75 års jubilæumsskriftet, side 28-29. Dengang var han 19 år og udtalte,
at han var "tilfreds med at spille 1. single på 1. holdet. Og så at blive klubmester." Herudover sagde han, at
det gode ved HIT er "hyggen!" og adspurgt, om der er noget skidt eller mindre godt, svarer han "jeg kan
egentlig ikke komme i tanke om noget".
Hvornår kom du ind i klubben, hvor gammel var du, og hvem lærte dig at spille?
Jeg begyndte at spille i start 90'erne, dengang tennis var det hotteste og ventelisterne lange. Jeg har vel
været omkring 6-7 år. Min far og hans nabo spillede tennis. De medbragte så begge deres sønner. Og så
spillede Kasper Bille og jeg pludselig tennis.
Hvem var dine klubkammerater?
Der er rigtig mange. Men bare for at nævne nogle stykker: Kasper Bille, Michael Dupont, Martin H.A &
Michelle Førstø. Jævnaldrende holdkammerater med tusindvis af timer på anlægget. Og ikke altid kun for at
spille tennis. Det blev også til en del fester i klubhuset og holdkampe med tømmermænd.
Martin Andersen & Nicolai Olsen. Som i første omgang var mine trænere, men som sidenhen er blevet
holdkammerater på og udenfor banerne. Henrik K. Nielsen, Kasper Bruzelius, Jesper H. Hansen & Martin
Andersen plus det løse. Et kongehold der desværre gik i opløsning i 2010 pga. en bestyrelse med en
"grovkornet sparekniv".
Havde du (eller har du) et tennisforbillede?
Andre Agassi var mit helt store idol i de yngre år. Lige indtil en hvis HR. Roger Federer vandt over Pete
Sampras i Wimbledon 2001. Siden den dag og nu stadigvæk 20+ senere, har jeg været Federer fan. Først
når han lægger ketcheren på hylden, må jeg vælge et nyt og værdigt forbillede.
Hvorfor blev det tennis?
Tjah. Det hele startede nærmest af sig selv, da jeg blev hevet med på banen af min far. Det kunne ligeså
godt have været fodbold eller en anden sportsgren. Men det, der har holdt mig til ilden med tennis, er nok
det her med, at man er alene på banen. Og der foregår to kampe samtidig. Spillet på banen, det
umiddelbare. Og spillet i hovedet. De to ting kan være enormt svære at få til at spille sammen. Men når det
hele går op i en højere enhed og jeg tæsker forhåndsvindere afsted. Ja så findes der ikke noget bedre.
Hvor gammel var du, da du kom på 1. holdet og hvad er nogle af jeres fornemmeste sejre?
Jeg tror, jeg fik min debut på 1.holdet som 14-15-årig. Jeg kan ikke rigtig huske kampen, men jeg er ret
sikker på, at jeg tabte. Det gjorde jeg egentlig en hel del det første års tid på holdet. Seniortennis var noget
helt andet. Det gav hår på brystet, som man siger. Jeg husker en holdkamp imod Hillerød for oprykning til
3.division. Begge hold lå á point inden sidste kamp. Men Hillerød havde bedre "målscore" og kunne derfor
nøjes med uafgjort 3-3. Vi skulle derfor vinde med mindst 4-2. Men efter de 2 damesingler stod stillingen 02. Dengang bestod et hold af 2 damer & 4 herrer. Med ryggen imod muren, lykkedes det at vende kampen
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og vinde 4-2 efter nogle meget tætte kampe. Hillerød mødte talstærkt op med tilskuere og havde medbragt
champagne. Men Herlevs herrer slukkede festen, og de måtte køre hjemad med korken i flasken.
Hvordan er tennisspillet i dag i forhold til da du var ung?
Kondien har det ikke for godt, og småskader ligger hele tiden og lurer om hjørnet. Så på det fysiske er jeg
langt bagefter. Men jeg har til gengæld 25 års kamperfaring. Og det kan vinde mange kampe, også imod de
unge talenter, der lever på tennisanlæggene. Nu er jeg "kun" 34 år. Så jeg satser på at vende tilbage til
fordums styrke, når jeg får lidt mere tid til tennis (det har veteraner som Stefan Ravnholt lovet jeg får, når
mine børn bliver større).
Er du blevet klubmester?
Jeg har vundet herresingle, herredouble og mixdouble
Hvad kan du bedst lide ved tennis?
En varm og vindstille sommerdag. En hård men jævnbyrdig tenniskamp. Tilskuere der klapper både for &
imod. Sokker farvet orange/røde af gruset. Forhåndsvindere i stakkevis. Det er den optimale
tennisoplevelse for mig. Det er ikke altid, jeg kan få det hele. Men det er dage/kampe som disse der holder
mig kørende år efter år.

Nicolai Olsen.

Hvornår kom ind i klubben, hvor gammel var du og hvem lærte dig at spille?
Kom ind i klubben som 13 årig, blev trænet af Lars Hancke og Poul Bruun Jacobsen.
Hvem var dine klubkammerater?
Bl.a. Martin Andersen og Jacob Mjels m.fl.
Hvordan var klublivet da du var ung?
Det var livligt med aktivitet hver dag på banen. Vi var husværter og holdspillere, så man kunne altid komme
i klubben for at hygge og spille
Hvorfor blev det tennis?
Min far spillede tennis og tog med ud. Jeg fandt ud af at jeg kunne ramme den og fandt gode venner der. Så
tog det fart.
Hvilke hold har du spillet på og hvad er dine bedste sejre?
Jeg har spillet på både 1.og 2.holdet en del år. Min bedste sejr var over Martin A i klubmesterskaberne for
en del år siden.
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Er du blevet klubmester?
Ja har et par titler i double, mix og herre på CV'et.
Hvorfor blev du træner, og hvad er din ambition som træner?
Jeg blev spurgt af vores daværende formand og var vild med det fra start. Jeg elsker at give min viden
videre og min ambition som træner er klart at være med til at udvikle og motivere til at forbedre sig og
lægge flere lag på.
Hvad kan du bedst lide ved tennis?
Glæden ved at spille og være sammen med venner. Som træner er det klart ved at se og mærke, at jeg har
været medvirkende til at spillerne lykkes med de ting vi arbejder på.
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De unge talenter
I anledningen af jubilæet har vi interviewet tre unge junior talenter, Filippa, Olivia og Sarah, og tre "ungsenior" talenter, Adam, Artur og Lucas, for at høre lidt om deres baggrund i klubben og ønsker for
fremtiden.

Filippa, Olivia og Sarah
Fortæl lidt om jer selv:
Filippa: Jeg er 14 og går i 7. klasse. Jeg spiller 2 gange om ugen, men spiller ikke på noget turneringshold
Olivia: Jeg er 13 år og går 7. klasse, og jeg går også 2 gange om ugen til tennis. Jeg spiller kampe en gang i
mellem.
Sarah: Jeg er også 14 år og går også i 7. Klasse, og jeg spiller også 2 gange om ugen.
Er der andre i jeres familie, der spiller tennis?
Filippa: Der er ikke nogen, der spiller tennis, men de vil gerne. Min storesøster har spillet engang, da hun var
mindre. Jeg begyndte, fordi min storesøster engang har prøvet det, og så ville jeg gerne.
Olivia: Ja, min far og min lillebror, og nogle gange spiller vi sammen.
Sarah: Ja, min storebror, Adam.
Har I et tennisforbillede?
Olivia: Jo, jeg havde hende, der lige er stoppet, jeg kan ikke lige huske navnet, hun er ret kendt… nåh jo,
Wozniacki. Jeg er tit blevet kaldt "den nye Wozniacki" af min familie.
Filippa: Ja, det kender jeg godt. Så siger man "du spiller tennis, ja, så du er den nye Wozniacki".
Hvad er I bedst til i tennis - og hvad vil I gerne blive bedre til?
Filippa: Jeg synes selv jeg er god til baghånd. Jeg kan rigtig godt lide baghåndssiden (tohånds baghånd). Jeg
vil godt blive bedre til serv.
Olivia: Jeg synes, jeg er god oppe ved nettet, og jeg vil virkelig gerne blive bedre til serv og forhånd.
Sarah: Jeg er bedst til baghånd og vil godt forbedre min serv.
Alle er klart enige i, at man godt kan mærke, når man rammer bolden rigtigt.
Hvordan klarer I jer i turneringer og hvordan med jeres hold?
Olivia: Jeg klarer mig virkelig godt i double, men i single er jeg virkelig dårlig.
Filippa: Jeg plejede at spille rigtig mange kampe, holdkampe og sådan noget. Og der gik det op og ned,
nogle gange var det vildt godt, men det kommer også an på partneren i double.
Olivia: At snakke sammen i double, er virkelig svært. Jeg kan huske i går, at hvis man ikke havde en god
partner, så snakker man ikke sammen, og hvis bolden så lander i midten, så var der ingen der tog den.
Sarah: Det kan også være svært at arbejde sammen med en person, du aldrig har spillet sammen med, men
hvis jeg f.eks. spiller sammen med Filippa eller Olivia, dem har jeg jo prøvet at spille med, så jeg ved lidt,
hvordan de spiller, og hvordan det foregår. I forhold til hvis jeg spiller med en anden ny, som jeg ikke har
spillet med før, så er det lidt svært at vide, hvordan de fungerer på banen.
Hvem er jeres bedste venner til tennis?
Alle: Vi har også Emma.
Filippa: Men inden Frida hun stoppede, da var mig og Frida virkelig gode venner. Og hun har altid været
god, altså på et level der er meget bedre end os andre.
Olivia: Og inden Julie stoppede, da var vi også ret gode venner.
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Har I en favorittræner?
Alle: Nicolai og Magnus.
Olivia: Vi har Ulrik og Gabriel, og de er faktisk gode, men nogle gange kan jeg ikke forstå Gabriel, selv om
han er meget sød. Men jeg kunne også godt lide Jesper som træner. Men jeg gad godt have Nicolai tilbage.
Filippa: Min yndlingstræner er Nicolai.
Alle: Altså hvis man ramte kurven, så fik man et eller andet, han var god til at finde på sjove ting, og
alligevel lærte vi noget.
Filippa: Han har også bare nogle gode metoder, altså for eksempel, hans serv, den er meget anderledes, ja,
han gør meget ud af sine bevægelser.
Olivia: Han er også sådan, hver gang man kommer, altså hvor meget energi har I så i dag? Også sådan at
hvis jeg kom og havde en dårlig dag, så gjorde han altid min dag bedre på en eller anden måde.
Sara: Han hepper også på, selv om han ikke træner, det lagde jeg mærke til i går.
Hvad kan I bedst li' ved tennis?
Filippa: At man bruger sin krop meget.
Olivia: Jeg synes bare, det er virkelig sjovt. Det er jo ikke en sport, alle går til. Lidt speciel og alligevel ikke.
Du spiller ikke med så mange, men det er også fint nok, for du kan snakke imens. Der er nogen sport hvor
man ikke kan snakke, men i tennis så kan du godt snakke løs. Også at man altid kan blive bedre uanset, hvor
god man er. Der er altid et næste niveau.
Sarah: Jeg kan ret godt lide det sociale, vi har, men også hvad Olivia sagde. Jeg føler også, man er ret god til
at heppe på sin modstander, og hvis man skyder en dårlig bold, kan man sige "kom igen". Det kan jeg også
meget godt lide. Hvis man f.eks. spiller fodbold eller håndbold, så hvis man vinder eller scorer et mål, så er
man bare virkelig glad for sig selv, og hvis de andre laver en fejl, så bliver man også glad, men her føler jeg
bare, at man også hepper på imens.
Olivia: Jeg vil altid gerne vinde over min far, det gør jeg aldrig, så derfor så bliver jeg ved med at prøve, indtil
jeg rent faktisk vinder over ham.
Hvad kan I ikke li' ved tennis?
Alle: Åh ja, opvarmning, det er bare seriøst, vi gider aldrig opvarmning, bare kom videre, vi skal spille.
Olivia: Men det med at løbe banen rundt, det er dét, der er det slemme. Hvis man bare skal skyde skråt, så
snakker man bare imens. Kan I huske dén der med trappen? I vinters var der en træning, hvor der kun var
opvarmning, i en hel time.
Sarah: Jeg tror, det var fordi banerne var våde, og så kunne vi ikke spille på dem, og så stod vi bare herude
foran og løb på den her stige igen og igen. Og vi skulle lave styrketræning.
Filippa: Det jeg ikke er så vild med, det er minitennis, dét der med skumboldene, det er forfærdeligt. Det er
så kedeligt, det er meget, meget sjovere med rigtige bolde.
Kan I huske noget sjovt?
Alle: Lalandia og tennis-by-night - det er bare det sjoveste.
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Fra venstre: Sara, Olivia og Filippa.
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Adam, Artur og Lucas
Hvor gamle er I og på hvilket hold spiller I?
Adam: Jeg er 16 år gammen, jeg bliver 17 til august, og spiller på klubbens 2. hold (seniorer)
Artur: Jeg er lige blevet 17 år og spiller også for klubbens 2. hold, samt DTF turneringer.
Lucas: Jeg er 17 år og spiller også på Herlevs 2. hold.
Hvor mange år har I spillet tennis og hvorfor blev det tennis?
Adam: Jeg har spillet, siden siden jeg var 11, så det vil sige i snart 6 år. Og jeg spiller tennis, fordi jeg synes
det er sjovt. Og nu er jeg kommet op på et højere niveau, og så synes jeg det er sjovere at spille mod folk,
der er bedre end mig selv og så lære af det.
Artur: Jeg startede med tennis, fordi jeg skiftede skole, og så sagde min mor, at jeg skulle gå til samme sport
som nogen i min klasse, og så var det Adam og en anden. Og så startede jeg til tennis, så nu er det blevet til
min interesse. Jeg har nok spillet i 4-5 år.
Lucas: Jeg har spillet hele mit liv, måske 10-11 år. Min far er gammel spiller.
Er der andre i jeres familie, der spiller tennis?
Adam: Jeg har en lillesøster, der også spiller tennis. Hun startede efter mig. Det var min mors idé, at hun
skulle gå til tennis, fordi jeg gik til tennis. Mine forældre har spillet tennis som fritidsinteresse, men der var
ikke nogen træning involveret. Tennis er noget jeg selv har valgt.
Artur: Min mor kan godt lide at se mig spille, men hun kan ikke lide at se tennis på tv, heller ikke min far,
han synes det er kedeligt. Og min bror han synes også det er håbløst. Han gider ikke spille tennis. Og min
lillesøster er 4, så hun kan ikke rigtig spille, men jeg vil gerne lære hende det når hun bliver 6-7 år.
Lucas: Min far og min farfar. Min farfar var chef af klubben i Frankrig. Min mormor også da hun levede.
Men jeg har aldrig set min far eller farfar spille, men de snakker nogen gange om det, og min far har mange
præmier.
Har I et tennisforbillede?
Adam: Jeg kan godt lide at se Montfils, bare fordi det altid virker, som om han har det sjovt, og han kan
spille lidt som han har lyst.
Artur: Jeg synes det er lidt forskelligt. Jeg ser bare, hvad der er nyt. Lige nu så kan jeg rigtig godt lide,
hvordan Matteo Berrettini spiller. Han vandt Queens, og afslutningen på hans forhånd ender altid hernede
under bæltet, næsten. Jeg kunne også før godt lide, hvordan Federer spillede og krydser fingre for ham.
Lucas: For mig er det Roger Federer, han har den flotteste stil i tennis.
Hvad er I bedst til i tennis - og hvad vil I gerne blive bedre til?
Adam: Altså, jeg synes generelt jeg spiller meget godt, men noget jeg godt kunne gøre bedre er, at jeg skal
lade være med at tøve, når jeg kommer ud til bolden og bare slå igennem, og det gælder også på 2. serven,
så tøver jeg, og så kommer jeg til at lave dobbeltfejl.
Artur: Det bedste, jeg har, det er min serv, tror jeg, i hvert fald min 1. serv. Selv dem, jeg har spillet mod i
top 100, de har haft lidt besvær med at returnere den med kræfter på. Men jeg vil gerne blive endnu bedre
til at serve.
Lucas: Jeg er ret god til serv, det har jeg hørt, men ellers synes jeg, jeg har en svag forhånd og mangler
stabilitet. Jeg laver mange fejl.
Artur: Det er også dét, jeg mangler. Jeg mangler stabilitet i benene. Efter jeg har slået et slag, rykker jeg
benene sammen i stedet for at rotere.
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Hvordan klarer I jer i turneringer og hvordan med jeres hold?
Adam: Personligt er det længe siden, jeg har været til en turnering pga Corona, der har ikke været så mange
turneringer. Men jeg har været til en holdkamp for nylig, hvor vi blev fuldstændig smadret. Men til
turneringer generelt har jeg vundet flere kampe end jeg har tabt, men det er bare længe siden. Vi har heller
ikke kunnet finde nogen turneringer, der passede mig. Men nu har jeg tænkt mig at tilmelde mig i
sommerferien.
Artur: Jeg tilmeldte mig med det samme efter lock-down, det var vist i Farum, det gik fint. Men dem, der
kører, det er hvor de gode spillere er med, fordi de skal spille 24/7, og så møder man hele tiden en sindssyg
god spiller. Så jeg prøver at lede efter de gode turneringer.
Lucas: Jeg har ikke spillet turnering i måske et år nu. Det gik godt på et tidspunkt før det stoppede. Men jeg
spiller også nogle gange holdkampe for Herlev, det går ikke altid godt.
Artur: Der er en masse turneringer, men det er mere klubberne, der hoster en "open". Jeg ønsker, at Herlev
kunne åbne lidt mere op for, at der kom nogle gode spillere og så, hvad Herlev var for noget.
Hvad kan I bedst lide ved tennis og hvad kan I mindst lide?
Adam: Jeg kan nok bedst lide, når jeg føler, at jeg lærer noget, og jeg kan bruge det til noget, altså teknik
eller noget, som træneren siger, jeg skal gøre og så prøve at tage det til mig, og så kan jeg se forbedringer.
Det, jeg nok ikke kan lide, det er, når jeg kommer til at glemme nogle af de ting. Altså, der er meget at
huske på, hvis man skal være perfekt til tennis, men det er vel bare noget, jeg skal øve mig på.
Artur: Det, jeg bedst kan lide, det er, når jeg træner, eks. med Ulrik, rigtig rigtig meget, så træner jeg et
eller andet, og så lige pludselig bliver tennis bare 10 gangen lettere, end jeg havde troet, fordi alt det
besvær med svære bolde, det var åbenbart ikke svære bolde, det var bare noget, man gjorde forkert. Og så
blev det til nemme bolde lige pludselig. Det er dét jeg godt kan lide ved træning især. Og dét jeg ikke kan
lide, det er, når jeg er lidt uheldig i kvalifikationskampe, og så møder en hård spiller og taber 400 kr.
Lucas: Jeg kan godt lide at lære, og især lære ny teknik. Jeg kæmper lidt med det samme som Artur,
turneringerne er ikke altid fair. Eks. spillede jeg sidste år i Sjællandsmesterskaberne, det gik godt, jeg vandt
3 runder, var i semifinalen, og så møder jeg én, der aldrig skulle have været i min række, han skulle have
været 2 niveauer højere oppe. Jeg fik tæsk, men jeg synes ikke det er fair, for det ødelægger lidt turneringen
og stemningen.
(Arthur skal gå)
Hvad kunne I godt tænke jer blev bedre i klubben?
Adam: Det ved jeg ikke, det er nok lidt urealistisk, men at der kommer flere unge spillere. Det er jo svært og
ikke noget klubben kan styre, men det kunne være fedt, hvis der kunne komme nogle flere på vores niveau,
bare unge.
Lucas: Måske en slåvæg som man har i andre klubber, så man kan varme op eller mens man venter på
nogen. Og måske nogle nye eller bedre baner, for der er baner hvor der mangler nogle streger eller man kan
ikke se stregen. Det er bedre i andre klubber.
Hvad er jeres ambitioner - eller drømme i tennis? Hvor ser I jer selv om nogle år?
Adam: Altså hvis ikke jeg gik i skole, så ville jeg selvfølgelig have højere ambitioner. Ja, så ville jeg spille
mere tennis. Jeg elsker tennis, det er derfor, jeg spiller det, og det derfor, jeg er blevet ved så længe. Så hvis
det var, jeg ikke gik i skole, så ville jeg have været professionel eller i hvert fald prøve at stræbe efter det.
Men jeg går jo i skole lige nu, så der skal være en fin balance. Og det bliver ikke nemmere de næste år, hvor
der kommer flere lektier.
Lucas: Det er det samme som med Adam. Jeg kunne godt spille hver dag og satse på at blive professionel.
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Fra venstre: Lucas, Artur og Adam.
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"Still going strong" om Svend og Peter
Se også http://www.herlevtennis.dk/andre-mesterskaber
Af Paul Skjødt i samarbejde med Svend Lehmann

Peter Jessen på 84 (til
venstre) blev medlem
af HIT for 6 år siden.

Svend Lehmann på 85 (til
højre) blev medlem af HIT
for 72 år siden.

Indtil videre har de sammen vundet 11 Danmarksmesterskaber i Veterandouble, fordelt på udendørs og
indendørs … første gang i 2011 og senest i 2018 i aldersgruppen 80+, hvorefter det ”kun” har været sølv.
Svend fortæller, at han især efter sin pensionering i år 2000 har kunnet bruge langt mere af sin tid på
tennisbanen og tennislivet som helhed. Fik sin DM-debut i Dragør to år efter – hvor det blev til bronze –
efter han havde slået ”Ivan den Grusomme”. Det gav blod på tanden og resulterede i et Danmarksmesterskab i HS 70+ i 2005 (senere to singlemesterskaber mere).
Dét at vinde DM gav adgang til at deltage i de årlige Nordiske Mesterskaber for hold – hvor han var med fire
gange – samt deltage i Verdensmesterskaberne for hold – hvor han også har været med fire gange – og
hver eneste gang sammen med Peter – og her var jo ret beset tale om landskampe.
De fremhæver begge, at deres makkerskab har udviklet sig til et nært venskab.
I modsætning til hjemmefødingen Svend har Peter været medlem af adskillige tennisklubber - bl.a. Fruens
Bøge, AB, tre klubber i Thailand, tre klubber i Belgien, Værløse og nu altså også Herlev, hvor det bliver til
mange fornøjelige timer sammen med Svend og de øvrige 22 på Mandagsholdet. Hans tenniskarriere er
endnu mere glorværdig end Svends. Faktisk har han vundet 35 Danmarksmesterskaber. De fleste kom i hus,
da han ligesom Svend blev en “passioneret” pensionisttennis-spiller.
Tennislivet er jo ikke bare medaljer, det er de gode oplevelser som helhed, der tæller.
Peter fortæller med smil i øjet, om sin allerførste tennistid på Fyn … hvor han blev kaldt ”Møveren fra
Ringe”, fordi han endnu kun havde lært at spille forhånd, og alligevel vandt – takket være sin vilje og
hurtighed.
Ja, begge de herrer har formået, at kaste ærværdig glans over vor klub … en positiv opmærksomhed, som
HIT nyder godt af i adskillige sammenhænge.
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Juniorsiden af Lea Barding

Jeg har været i klubben siden 2007, hvor jeg startede som juniorspiller. Efter et par år blev jeg tilbudt at
blive træner, og i 2018 trådte jeg på opfordring ind i bestyrelsen, hvor jeg har stået for vores juniorafdeling
og alt, som har med turneringer at gøre.
I Herlev Tennisklub lægger vi vægt på, at vores juniorspillere skal have det sjovt, og vi prøver derfor at
inkludere så mange sociale arrangementer som muligt i løbet af året. Specielt i den lange indendørssæson,
hvor der er mange af spillerne, som ikke ser andre end dem, de spiller på hold med. Her det vigtigt for
trænerstaben, at der kommer et samlende element på tværs af holdene, og vi har derfor igennem mange
år haft succes med arrangementer som Lalandia turen og Tennis By Night. Lalandia turen er altid et kæmpe
hit, for her får spillerne mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af årgangene, hvilket også
medfører, at sæsonens øvrige sociale arrangementer bliver godt besøgt. Tennis By Night er et arrangement,
hvor vi spiller tennis, badminton og squash og laver en masse anden spas og løjer hele natten oppe i
Skinderskovhallen (for dem som kan holde sig vågne). Udover de store arrangementer har vi også
pizzatennis og det årlige klub mesterskab.
Billeder fra tidligere junior arrangementer:

Billeder fra Lalandia:
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Familietennis af Connie Nielsen

Jeg læste lige teksten om junior og familietennis fra HIT’s 75 års jubilæum. Og hold da helt op! Dengang
havde vi allerede været i gang en del år. Så nu er det jo i virkeligheden rigtigt mange år! Aktiviteterne for
klubbens juniorer er rykket et andet sted hen nu, så jeg kan kun skrive om familietennis i dag.
På trods af Corona er der stadigvæk familietennis i HIT. Og det kommer til at fortsætte, som det altid har
gjort lidt endnu i hvert fald. Der var tanker om et nyt koncept, men det skal der arbejdes lidt mere med,
inden det kan ske.
Så formålet er stadigvæk at vi skal lære at spille tennis og så skal vi have det sjovt og hyggeligt sammen,
både børn, deres forældre og trænerne. Familietennis er fortsat en mulighed for, at hele familien kan prøve
vores sportsgren, og ikke mindst: At alle får træning og motion. Vi bruger mest skumbolde, fordi vi er
mange på banen på en gang. Og vi slutter altid af med at hygge os med lidt juice og kakao. For nogle er det
sidste, det vigtigste. Det ser ud til at hænge meget sammen med alder. Vi skriver i vores opslag at
familietennis er fra 5 år, men det sker også, at der er yngre børn med, så vi spænder vidt i, hvad vi arbejder
med på holdet. Det sker, at man bliver maksimalt udfordret som træner for holdet. Der er stor forskel på,
hvad man kan sætte i gang for en 3 årig og for et ungt menneske på 15 år.
Der er rigtig god tilslutning til holdet om sommeren. Om vinteren vil det være rart at se flere. Så når du en
lørdag tænker: Hvem kunne ikke lige bruge en times tennis i weekenden …

25

Breddeudvalget og interview med Jan Krogh Hansen

Breddeudvalget startede i sin tid med det formål i udendørssæsonen at kunne tilbyde gratis spil for alle i
klubben uden forudgående tilmelding. Med tiden er det ikke kun blevet til faste "hyg-ind" spilletider
torsdag aften og søndag formiddag, samt tirsdag formiddag for de ældre damer og torsdag formiddag for
både ældre herrer og damer, men der har også hægtet sig noget hyggeligt samvær på i form af kaffe og
grill. Det skaber et godt forum, så både nye og gamle medlemmer kan lære flere i klubben at kende og lave
indbyrdes spilleaftaler. Det har blandt andet affødt faste spillehold tirsdag aften og mandag formiddag.
Igennem mange år har klubben også haft fokus på et tilbud for børn, og dette affødte minitennis, som
senere blev til "familietennis", hvor både børn og forældre kan møde op og lære at spille tennis gennem
leg. For at kunne fortsætte "hyg-ind" i indendørssæsonen har klubben igennem nogle år haft faste baner
om lørdagen i Gymnasiehallen, hvor der arrangeres tennis med skumbold både for voksne og børn.
I dag består breddeudvalget af Charlotte Hart (formand), Jan Hansen (grillholdet), Connie Petersson
(familietennis), Margit Lehmann (tirsdag formiddag), Annie Sørensen, Henrik Wagner, Lisbeth JuelstorpJacobsen, Anette Piil og Erik B. Nielsen. Yderligere hjælpere er Ole Andersen og Preben Lindeberg Larsen
(torsdag formiddag).
I anledning af klubbens jubilæum er torsdagsgrillmaster Jan blevet interviewet og herefter følger et indlæg
fra både Margit Lehmann og Svend Lehmann.
Her følger interviewet med Jan, der kom ind i klubben i sommeren 2001.
Hvorfor startede du og hvornår kom du ind i breddeudvalget?
Jeg havde jo egentlig spillet fodbold i 33-34 år, så blev jeg skadet og skulle finde på noget andet. Så stod der
i Herlev Bladet at man kunne komme op og prøve at spille noget vinter hyg-ind, og der var så en træner dér
der sagde, "jamen du kommer bare igen til sommer, når vi starter". Og det gjorde jeg så. Så startede jeg på
et torsdags hyg-ind hold, der dengang mere var et slags træningshold. Der var en leder og tre trænere, og vi
kom 32 mennesker, 10 herrer og 22 damer, og skulle være på de tre nederste baner, hvor vi fik en række
øvelser. Kristoffer Addis var en af trænerne dengang. Efter træningen kom vi op i klubhuset og stod og
snakkede, og jeg var jo vant til fra fodbold at gå i bad, så jeg smuttede lige hurtigt i bad, jeg var den eneste i
bad, og da jeg kom ud, så var alle gået. Alle sammen. Det hele står åbent, men ingen mennesker. Og det var
dér nogen hev mig med ind i Breddeudvalget. Dengang var der også et tirsdags hyg-indhold, som man
skulle gøre sig "fortjent" til at komme på - det var nogle af de gamle, der i dag spiller mandag formiddag,
der var med dér. Jeg var ikke så god dengang til at spille med på holdet, så jeg fik ikke så meget ud af det.
Har du spillet med på nogen hold?
Den første sæson spillede jeg bare mod alle mulige i klubben. Jeg gik til træning de første par sæsoner, men
spillede så meget og dem jeg spillede med var jo mange gange bedre, så jeg lærte lidt af dem, synes jeg.
Der var en ranglisteturnering, og vi havde jo også nok at spille med i vores egen lille gruppe på 10 mand, så
vi var med i begynderrækken og kom med på finaledagen. I 2002 dannede vi så et mixhold og meldte os til
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en turnering, men der gik 4 sæsoner, før vi vandt vores første kamp. Vi var jo alle startet sent og spillede
mod nogen, der havde spillet i 30 år, så vi fik nogen tæsk og tæsk og tæsk og tæsk. Vi var jo altid med til de
andre holds fester, når de havde vundet, men så var der jo dén dag, hvor vi vandt, og så var de jo med til
vores fest, og det var en kæmpe lang fest, der varede hele natten. Nogle af de folk, der spillede med
dengang, og som stadig spiller, er blevet til dét tirsdagshold, der spiller i dag, og som nok har spillet
sammen nu i 15-16 år. Det blev ligesom et fast hold, hvor vi også kunne levere damer til andre hold, faktisk
var der nogle der spillede med på 1. holdet, man manglede altid damer, og vi var jo bare et hyggehold. Man
gik meget mere op i det dengang, end vi gør nu måske, altså når vi spiller holdkamp.
Hvordan har torsdags hyg-ind udviklet sig?
Nu har torsdags hyg-ind fået en anden vinkel, der er ikke træning mere. Men det kører bare derudaf, man
kommer, lige meget om man er god eller dårlig, bare man kan lidt tennis, så man kan deltage i noget spil.
Hvis man er begynder, skal man nok begynde med at komme på et træningshold, så man lige lærer,
hvordan man lige slår til bolden. Men egentlig har jeg været med i Breddeudvalget hele tiden, altså, og bare
været med til at prøve at hygge om folk. En gang i mellem, nok tilbage til for 10 år siden, begyndte vi at
have grill en gang om måneden om torsdagen (man kommer selv med kød og klubben serverer tilbehør).
Men så blev det til hver 14. dag før sommerferien og så de sidste 2-3 år har vi gjort det hver uge frem til
efterårsferien, og hvis kommunens folk lader banerne og nettene være, så fortsatte vi med grille for at
holde på folk, der ikke har nogen indendørsbaner, og hvor træningen stopper. Så har vi holdt på dem så
længe som muligt, og det er nemmest at gøre ved at have noget grill, så er det lidt sjovere bagefter. Sådan i
gennemsnit har vi om torsdagen været 14-16, og i dag er vi nok 19 spillere til hyg-ind. Det er nok ikke på
grund af sommerferien men mere fordi der er grill, men de ved ikke, at der er pommes frittes, det har jeg
ikke skrevet ud om.
På hvad måde er Breddeudvalget og hyg-ind til gavn for klubben?
Altså jeg er her jo mest for at have det sjovt og for at få de andre til at have det sjovt. Ikke noget andet. Og
så kan det jo godt ødelægge hele min aften, hvis jeg ikke får spillet, men jeg gør det for de andres skyld.
Hvor mange nye medlemmer tror du, klubben har fået fra hyg-ind?
Øhm… mange. Hvor startede du henne?
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Formiddagsholdene
Tirsdagsdamerne af Margit Lehmann
For mange år siden, udsprang ideen om at arrangere dame hygge tennis.
Det har altid været svært at holde damerne "til tennis ilden". Der har for dem været mange ting i livet at
tage sig af og tennis blev nedprioriteret.
Midt 1980'erne var vi et par damer, der indkaldte til damemøde. Heraf udsprang hvad der senere kom til at
hedde "Hyg-Ind tennis for damer".
Vi har været mange, ca. 18-20, men vi bliver ældre, falder fra og ikke så mange kommer til.
Vi hygger os, med lidt gymnastik først, så spil og kaffe til sidst, måske én har hjemmebag med.
For nogle år siden, måtte vi ikke vande baner i 6 uger, da gik vi ture i Herlev, bl.a. Sømosen.
I vinters var der også lukkede baner, og vi var en del, der gik tur to gange om ugen. Kaffen var med.
I august bliver der holdt Formiddagsturnering, M/K, som startede omkring 1985. I december bliver der
holdt hyg-ind-juleafslutning. Herrerne holder deres julefrokost-afslutning i januar.
Jeg ønsker alt godt for vores tennisklub , dejlige indendørsbaner, skønt gammelt, hyggeligt udendørs anlæg.
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Mandagsholdet af Svend Lehmann

(billedet er fra 2021 og viser 16 af bruttoholdets 24 spillere - og 2 hasteindkaldte reserver)
Mandagsholdet er et formiddagshold – med sin egen kultur for den forunderlige blanding af konkurrence &
hygge. På sin vis et lukket hold - hvor det påhviler holdlederen at skønne: Om diverse aspiranter nu er
egnede eller ej.
I dag en flok dedikerede pensionister - på 2 damer & 22 herrer – rimeligt øvede – tåleligt ambitiøse – hviler
i sig selv – næsten sig selv nok … øver hver mandag kl. 10-12 – som optakt til efter-kaffen.
Undfanget i 2013 – SLTU nedlagde rækken 60/65+ - oprettede 60+ og 70+ - Herlevs damer alt for unge til
70+ - Herlev herrer for uvillige til 60+ - holdet forlod Sjællandsserien – startede Mandagsholdet – hvor alle
kunne holde sig i gang – indtil den skønne dag, hvor damerne var blevet gamle nok – til et 70+ comeback.
Formand Bente en ildbesjælet holdleder – for max 16 sjæle - indtil sit formandsfarvel – hvor ildsjælen Paul
heldigvis tog over – på sin ukendte vej mod formandsposten.
Alle – faktisk så fornøjede med den hjemmelavede ”erstatningskaffe”, Mandagsholdet – at drømmen om
den ægte vare i SLTU-regi hurtigt mistede sin tiltrækningskraft – trods damernes ret så planmæssige
kalenderforældelse.
To årlige venskabskampe med Ledøje-Smørum – det tætteste holdet er på den internationale scene … om
end de to ældste spillere har deltaget i Veteran-VM adskillige gange.
Ja, Mandagsholdets kan med rette være stolt af sin særlige form for talentudvikling.
Men, det kniber unægtelig med tiltrækningskraften – når det gælder damer … om end adskillige finurlige
krum- og sidespring har vist sig forgæves … er forhåbningen dog stadig intakt.
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Udklip fra Herlev Bladet om Herlev Tennis
Et par avisudklip fra Herlev Bladet (se http://www.e-pages.dk/herlevbladet/775/):

December 2008:

Oktober 2009:

August 2010:

30

August 2010:

September 2011:

31

November 2011:

Juli 2012:
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August 2012:

April 2013:
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Maj 2014:

Marts 2015:
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August 2015:

August 2015:

November 2015:
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December 2015:
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August 2016:
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April 2017:

Marts 2018:
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August 2018:

August 2019:
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September 2019:

Juni 2020:

September 2020:
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Et tilbageblik af Søren Aarup

Selvom jeg har været medlem i HIT siden 1985, blev jeg ikke involveret i driften af klubben før i 2010, hvor
jeg tilbød mig som kasserer, et job som ingen ville have. Jeg blev godkendt og en helt ny administrativ
epoke startede.
Fra manuel til digitaliseret administration
Ole Olsen var dengang medlem af bestyrelsen med den ene opgave ”at holde styr på medlemstallet”. Ole
og jeg besluttede at integrere hele administrationen i ét system, Globus Data, der også kom til at inkludere
banebooking, træning, medlems administration, regnskab og betalinger. Således kunne man hver da se, om
alting stemte. Samtidig skiftede vi bank til Nordea og som noget helt nyt, blev der givet enefuldmagt til
kassereren og Robert som back-up. Senere fik klubben MobilePay Business, således at kontanter blev
bandlyst, en kæmpe lettelse.
Bentes epoke
I 2012 fik vi Bente ind som suppleant i bestyrelsen, hvilket jo viste sig at være en stor succes. Bente blev
formand i 2013 og havde som krav, at hun intet ville have med administration at gøre, og slet ikke pengene.
Herved fik Bente tid til at opbygge træningsaktiviteterne og det sociale klubliv.
Jeg havde nogle super år tæt sammen med Bente. Revisor Kynauv og jeg byttede så pladser i 2015, da jeg
fik formandsposten på Herlev Bladet.
Det var derfor med stor tilfredshed, at vi i HIT havde et særdeles velfungerende team, ikke kun i
bestyrelsen, men også med de mange trænere og frivillige hjælpere. Vi fik stor ros fra hovedorganisationen
HI.
Det er også ganske bemærkelsesværdigt, at der i dag er bestyrelsesmedlemmer med mere end 10 års
medlemskab af bestyrelsen, Robert og Claus var begge med, da jeg blev valgt, og Jørgen kom umiddelbart
efter.
Som noget helt specielt må man nævne Mandagsholdet, der rummer 24 plus 3 reserver i alderen primo 60
til over 85 år. Forskellige makkere hver mandag og aldrig én der udtrykker beklagelse over, at ”ham eller
hende vil jeg ikke spille med”. Det skaber sammenhold og noget som jeg personlig værdsætter højt. Bente
startede det, og Paul har overtaget det praktiske med sin faste hånd og store charme.
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Et fremtidsblik af formand Paul Skjødt

Det er jo ikke hver dag, at man får lov til at fejre, at en idrætsforening har 90 års jubilæum - og det
jubilæum er i sandhed værd at fejre.
Herlev Tennisklub er en usædvanlig god tennisklub at være medlem af. Her er det hele. Godt anlæg, gode
baner, hyggelig og rar stemning omkring alle aktiviteter, masser af sportslige udfordringer og ikke mindst
plads til os alle. HIT er i den grad en breddeklub, men også med både sportslige ambitioner og kunnen, en
kombination, som rækker langt ud i fremtiden, hvis vi forstår at forvalte den mulighed på allerbedste måde.
Vi arbejder til stadighed på at udvikle klubben både på det fysiske og det sportslige område. Da vi for et år
siden ansatte en cheftræner, viste det sig, at det er en rigtig god ide, at der er en gennemgående person,
der kan sætte alle aktiviteter og træning i system, og en der kan højne det sportslige niveau, så alle
medlemmer føler, at også deres spil får et løft. Det skaber glæde og tilfredshed og gavner den både gode og
hyggelige stemning, der i forvejen er i klubben. Det skaber også stabilitet og grobund for udvikling.
På det fysiske område har vi allerede vedtaget at skabe større sammenhæng i klubbens aktiviteter herunder at skabe større sammenhæng mellem indendørs - og udendørs sæsoner - ved at lave en plan for,
at alle klubbens aktiviteter samles i et nyt anlæg ved Skinderskovhallen med nyt klubhus og nye baner
indendørs og udendørs (hvoraf nogle udendørsbaner også kan bruges om vinteren). Det er et projekt, som
Herlev Kommune selvfølgelig er hovedarrangør i. Det gør jo, at vi ikke selv kan bestemme, hvornår
projektet kan komme i gang, men vi håber og prøver at gøre vores til, at det sker indenfor overskuelig tid.
Vi vil dog ikke sidde tilbage og bare vente, men arbejder ihærdig på at få renoveret klubhuset på
Ettehavevej, eller gerne et helt nyt klubhus, få lavet 2 redplus grusbaner (kan bruges hele året) med lys, ny
slåbane og meget mere.
Da jeg i 1988 blev medlem af Herlev Tennisklub havde jeg ingen anelse om, hvor meget glæde og godt
kammeratskab, det over årene skulle bringe. Jeg er i stigende grad siden dengang gået mere og mere ind i
arbejdet omkring klubben - lige fra 3. skraldemand, over praktisk hjælp til aktiviteter, til at træde ind i
bestyrelse, webmaster mv - nu til formand. Det er en stor fornøjelse at deltage i den slags arbejde, at være
med til at få tingene til at fungere og glæde sig over, at så mange af klubbens medlemmer på frivillig basis
hjælper med at gøre HIT til en fantastisk tennisklub.
HITs 90 års jubilæum er i sandhed værd at fejre.
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Formandsrækken
1932
1939
1942
1946
1957
1962
1977
1981
1988
2001
2003
2008
2009
2010
2013
2021

G. Frølich Hansen
Carl Børge Lind-Petersen
Poul Theilmann
Børge Pedersen
Erik Fischer
Ove Nielsen
Erik Berglund
Ove Nielsen
Anders Mørch
Christian B. Jørgensen
Søren Damgaard-Mørch
Niels Filt (konst.)
Svend Lehmann (konst.)
Anni Møller
Bente Christensen
Paul Skjødt

Udgivet af Herlev Idrætsforenings Tennisafdeling, august 2021.
Hovedredaktør: Charlotte Hart.
Jubilæumsudvalget: Paul Skjødt, Lea Barding, Svend Lehmann, Jeanette Fauerholdt Nørregaard, Jørgen
Christensen og Charlotte Hart.
Oplag: 200.

Efterskrift
Skulle du høre til dem, der ikke er medlem af Herlev Tennis og måske har fået lyst ved at læse om de mange
glæder - så kontakt vores kasserer Carsten Kynauv (kasserer@herlevtennis.dk) eller meld dig ind via vor
hjemmeside http://www.herlevtennis.dk/. Det vil glæde os.
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Foto af Carsten fra Formiddagsturneringen
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