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Invitation
I anledning af Hvalsø tennisklubs 75 års jubilæum 

indbydes herved til 

reception 
lørdag den 25. juni 2005 kl. 14.00 på tennisklubbens anlæg.

Ved receptionen vil der blive serveret et lettere traktement. 

Kl. ca. 15.30 spilles en opvisningskamp på højt niveau, 
mellem Mads Gottlieb og Morgan Templer.

Vel mødt!

Klaus Madsen
Formand
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Godt  
gået!

Hvalsø Tennisklub kan snart fejre 75 
års jubilæum og det er en flot præsta-
tion!
Det er uden tvivl, en af de ældste 
klubber i kommunen og med sine ca. 
180 medlemmer, også en af de større.

Som ét af de mennesker, der må ”nø-
jes” med at være tilskuer, har tennis 
for mig været en af de meste spæn-
dende sportsgrene at være tilskuer 
til.   (Måske lige overgået af håndbold 
i disse år).  Hjemme hos os følger vi 
med i alle de store turneringer året 
igennem og hepper fra lænestolen.

Meget har forandret sig igennem 75 
år.  Fra en klub med få medlemmer 
og en bane i den gamle grusgrav, har 
man nu tillige baner ved Hvalsø hal-
lerne og eget klubhus, som medlem-
merne selv har bygget og som danner 
rammen om HTKs aktiviteter og so-

ciale arrangementer – for glæden ved 
at spille og ved samværet med andre 
medlemmer, har ikke forandret sig.

HTK er også en levende klub med 
mål og visioner for fremtiden.  Det 
er derfor en glæde at ønske et stort 
TILLYKKE med de 75 år og samtidig 
takke klubben for det store arbejde, 
som gøres for de unge i kommunen.

Må I få en dejlig og festlig jubilæums-
dag!!

Virginia Holst
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Medvirkende til at vi nu kan fejre 75 
års jubilæum er den indsats, som er 
udført lige fra etableringen af klubben 
og til i dag. Forudsætningen for at 
klubben overhovedet kan eksistere, 
er indsatsen fra medlemmer, der yder 
gratis assistance, forståelse fra alle 
interessenter og ikke mindst de øko-
nomiske vilkår som vores sponsorer 
og Hvalsø Kommune tilbyder. Med 
andre ord: et godt samarbejde mel-
lem alle parter er det der skal til for at 
lykkes – Dette gælder formodentligt 
i alle livets forhold – På baggrund af 
dette er jeg sikker på, at det også vil 
lykkes i årene fremover, når hjælp af 
forskellig art behøves. 

Al denne hjælp bygger på troen på 
foreningslivet samt det sociale ele-
ment i samme. Denne kulturelle arv 
skal vi fortsat værne om!

Jeg vil gerne takke alle for deres del 
af indsatsen igennem de mange år, så 
vi i dag kan fejre dette jubilæum.

Tak til nuværende og tidligere med-
lemmer, bestyrelser, sponsorer og 
Hvalsø kommune!

Historisk set er der sket store for-
andringer siden tennisklubben blev 
etableret. I 1930’erne var tennis en 
sport for de få, mens det i dag er en 
sport for alle. 

I dag er Hvalsø Tennisklub en god og 
aktiv tennisklub med masser af liv og 
godt socialt samvær, hvor alle sports-
lige ambitioner kan indfries.

Klaus Madsen
Formand

Din indsats  
har gjort  
og gør  
en forskel
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Morgan Thempler, HIK
Danmarksmester indendørs 2004
Holdmesterskaber:
Dansk mester B93 indendørs i 
2001/2002.
Sølv udendørs B93 i 2003. 
Deltager på Danmarks Davis Cup 
hold 2005, der netop har spillet.
Nuværende ranglisteplacering: nr 7

Klippet fra DTF’s side om spillerne (fra 
2003).
Født 4. august 1977.
Fødeby Hørsholm. 
Højde 1.86 m. Vægt 82 kg. Greb højre
Tidligere klubber KB, HRT, B93.
Nuværende klub HIK.
Spillet tennis siden 1989.
Spillet professionelt siden 1999-.
Evt. indtjening af præmiepenge 407 $.
Højeste rangering, Junior DK 3.
Højeste rangering, Senior DK 4.
Højeste rangering, ITF –.
Højeste rangering, ATP 1297 (2000).
Antal Internationale turn./landskampe. 
U12:0, U14:0, U16:0, U18:0, Senior:1.
Antal danmarksmesterskaber U12:0, 
U14:0, U16:0, U18:0, Senior: 0. 
Største resultater DK/Udland:
1999: Nåede semifinalerne både ved 
DM Junior for U18 og ved DM Senior. 
Fik 1 ATP point i ITF-turnering Oslo 

10.000$, nåede anden runde. 2000: 
Vandt KM. 2001: vandt DM Hold Inde, 
vandt Holte Open og Vallensbæk. 
Cup. 2002: turneringsejre ved Hørs-
holm Vinter Tour, Vallensbæk Vinter 
Tour og ved KM. 2003: vinder af Skaw 
Open, Leschly Cup, Holte Open og 
AB Cup. Nåede finalen i herresingle 
ved DM Ude i Taastrup, og vandt 
sølv med B 93 ved DM Slutspillet for 
hold ude. Vandt i november den store 
30.000 kr. turnering, Fruens Bøge 
Cup 2003, efter finalesejr over J. 
Printzlau.

Opvisningskamp på jubilæumsdagen 
kl. ca. 15.30 mellem  
Morgan Templer og Mads Gottlieb
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Mads Gottlieb 
Gentofte tennisklub
Adskillige danmarksmesterskaber for 
juniorer i double:
Drengedouble i 1998 og 1997 (med 
Bob Borella og Mik Ledvonova).
Mixdouble: 
1998 med Karina Jacobsgård.
1995 og 1995 med Eva Dyhrberg 
U16.
1993 med Eva Dyhrber U14.
1992 med Mette Iversen U12.
Vandt Ekstrabladets Tenniscup (Mini-
DM) i 1994.
Tildelt Gunnar Nu Hansens talentpris 
i 1997 (?).
Har i alle ungdomsårene opnået 
placeringer som nr. 2 eller 3 ved alle 
udendørs danmarksmesterskaber og 
de fleste indendørs.
Dansk mester for hold med KB ad-
skillige gange (hvert år fra ca 1999 til 
2003).
Nuværende ranglisteplacering nr 23
 Klippet fra DTF’s side om spillerne 
(fra 2002).

Født 8. januar 1980. 
Fødeby Ringsted. 
Bopæl København.
Højde 1.77m. Vægt 64 kg.
Greb højre.
Forhenværende klubber Ringsted, 
KB.
Nuværende klub Gentofte.
Spillet tennis siden 1988.
Spillet professionelt fra juni 1999 – til 
2002.
Evt. indtjening af præmiepenge 
– 5167 $.
Højeste rangering, Junior DK 1 (1994-
1996).
Højeste rangering, Senior DK 6 
(2001).
Højeste rangering, ITF 180(s), 45(d) 
(1998).
Højeste rangering, ATP 860 (2001)
Antal Internationale turn./landskampe 
U12:4, U14:10, U16:12, U18:10.
Senior: 1
Antal danmarksmesterskaber 
U12:1,U14:2, U16:1, U18:4, Senior: 0
Største resultater DK/Udland:
4 double-sejre i ITF junior-regi, plus 2 
kvartfinalepladser ved EM for junio-
rer. Har været i 2 semifinaler ved DM 
udendørs for seniorer i 1998 og 1999. 
Vandt Ekstra Bladets Tennis Cup 
1994. Nåede 4. runde ved EM. Har 
vundet over spillere som Irahli Lad-
badze, da han var nummer 5 på ITF-
juniorverdensranglisten og Frederico 
Rovai, nummer 320 på ATP-verdens-
ranglisten. I 2001 udtaget til Davis 
Cup-holdet for første gang (Irland-
Danmark), og spillede den sidste og 
ubetydende singlekamp, som han 
tabte. Har slået Andreas Vinciguerra.
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Hvalsø  
Tennisklub 
takker  
klubbens 
annoncører

Hvalsø Fysioterapi
Potpurri
BHN Revision
Birgits Guld og Sølv
Revisionsfirmaet E. Lund-Larsen
BYGMA - Hvalsø Tømmerhandel
Boutique II
Zoneterapeut Vivi Jensen
JK-EL ApS
Revisor Per Dunk Pedersen
EDC Mæglerne Ege Hvalsø
Mønsterbageriet
Advokatfirmaet H-E Andersen & Co. 
Søren Jepsen Automobiler
Josefine
Hvalsø Slagterforretning
Nordea
Hvalsø Tapet & Farvehandel
Super Brugsen
Roskilde Bank
VVS Poul Christensen A/S
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Historisk  
tilbageblik i 
Hvalsø  
Tennisklub
I 1930 vedtog nogle af Hvalsø bys 
prominente borgere at oprette Hvalsø 
Tennisklub og ansøgte kommunen 
om et areal i “den gamle grusgrav”. 
Enkelte private investorer bistod 
med indskud fra 100 kr. ja  helt op 
mod 160 kr. og tennisklubben var en 
realitet. Medlemstallet var i mange 
år i omegnen af 15 spillere. Allerede 
i 1933 drøftede den daværende 
bestyrelse muligheden for at oprette 
bane nr. 2 eller rettere køb af  jord til 
en bane, som der står i bestyrelsesre-
ferat af 21. 10 1933. Anledningen var 
at grundene langs grusgraven solg-
tes billigt p.t. Mulighederne var 1. At 
se tiden an. 2. Forsøge at købe hele 
grusgraven af sognerådet. 3. Købe 
grund langs randen af grusgraven. Ad 
2 Man drøftede en købesum af 1000 
kr. idet man vidste at sognerådet (eller 
nogle af medl.) kunne tænke sig at 
omdanne grusgraven til “folkepark”. 
Man mente at det var farligt at spørge 
rådet, såfremt man dog ikke kunne 
binde an med købet. Ad 3. Selv om 
grunden nu kunne købes til ca. 35 
øre pr. kvdr.alen mente man dog at 
forøgelse af gælden p.t. var vanskelig. 
Så man enedes om at se tiden an.

Citater fra bestyrelsesmøder og gene-
ralforsamlinger gennem tiden:

Best.møde 20.2. 1935 .
Best. gik ind for at indmelde sig i 
“Unionen”.
Hvilket kostede 15 kr. i kontingent + 
0,30 pr. medl. pr. år

Ordinær gen.forsamling afholdt på 
Hvalsø Hotel d. 7. marts kl. 20 1936.
 Da det viser sig, at gen.forsamlingen 
ikke er beslutningsdygtig udsættes 
denne i ½ time. Kl. 20.45 ankom fru 
Flemer hvorefter den ekstraordinære 
gen.forsamling åbnedes af forman-
den, der bød velkommen. Mødt 7 ak-
tive medl. Således at forsamlingen var 
beslutningsdygtig. Vedtog at afholde 
amerikansk lotteri med 200 kr. 50 kr. 
i 2 gevinster, evt. udtrække disse i 
tilslutning til en bridgeaften.

Best.møde onsd. d. 15/3 1944. 
Ansøgning fra 1 medl. om fritagelse 
for betaling af kontingent for 2. halvår 
1943 bevilgedes undtagelsesvis da 
vedkommende kun havde været på 
banen nogle få gange i de første må-
neder af sæsonen.

Best.møde afholdt hos Lundberg fre-
dag den 25.8 1944. Afslutning af sæ-
sonen skulle holdes hos Lundbergs 
lørdag d. 9. 9. kl. 20.00 der begyndes 
med kaffebord, uddeling af præmier 
og til sidst pølsegilde. Entre 
kr. 1,50.

Ordinær gen.ralforsaml. afholdtes¨på 
Hvalsø Hotel 24. maj 1947:
Det vedtoges at fastsætte kontingen-
tet til 20 kr. dog at medl. under 28 år 
betaler 15 kr.

Gen.forsamling 26/3 1953
Der foreligger mulighed for fra Unio-
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nen at få tennisketsjere til udlån til 
medlemmerne. Formanden påtog sig 
at indsende ansøgning herom. Det 
var på tale at bygge et nyt klubhus, 
forslaget henlagdes til næste gen.
forsamling.

Gen.forsamling 2. Maj 1955:
Kassereren fik fuldmagt til at forsøge 
at skaffe en anvendelig kridtema-
skine.
 
Generalforsamling på tennisbanen 
torsdag d. 26. Maj kl. 10.00 1960:
Ingen medlemmer var mødt.

Gen.forsamling 20. 5. 1970:
Under evt. blev det påtalt med 
vandingen af banen, man blev enige 
om at Berthelsen ville tage en vands-
preder med. Bestyrelsen valgte Niels 
Højbjerg til formand.

Gen.ralforsamling 15. 5. 1973:
Under evt. blev vi enige om, at vi 
skulle have en hane i stedet for de 2 
vi har nu, så ville vi få større vandstyr-
ke på slangen. Vi blev også enige om, 
at der skulle skaffes flere medlemmer.

Gen.forsamling 28. 4. 1975:
Vi havde ved årets begyndelse 20 
seniorer og 10 juniorer. Mange har 
spillet i sommer flere end i mange år. 
Vinterspillet 20 kr. pr. time for “boble-
hallen”. En behersket tilslutning bl. a. 
grundet prisen.

Gen.forsamling 26.4. 1976:
Ca. 50 aktive spillere. Baneforholdene 
er for trange. Den ny bestyr. bør der-
for arbejde på et nyt baneanlæg, helst 
ved siden af den gamle.

Bestyrelsesmøde den 21. Juni 1976.
Ansøgning om nyt baneanlæg: Denne 
ansøgning er nu afsendt og respons 
imødeses med spænding.

Bestyrelsesmøde den 16. 9. 1976:
Klubbens deltagelse i arbejdet med 
“Den selvejende institution Hvalsø-
hallerne” drøftedes. Der var enighed 
om, at klubben kunne gå positivt ind i 
dette samarbejde. 

Ordinær gen.ralforsamling den 29. 3. 
1977 kl. 19.30 på Hvalsø Skole:
Ny medlemstilgang fra ca. 40 til ca. 
60, da nye baner forvents etableret 
inden for overskuelig fremtid. Enkelte 
interesserede er blevet opfordret til at 
skrive sig på venteliste, da vi nu ikke 
fortsat kan optage medlemmer. Ar-
bejdet med at få etableret nye baner 
påbegyndtes juni 76 med ansøgning 
til kommunalbestyrelsen, der vedtog 
at gå positivt ind for sagen, hvorefter 
råplanering af 4 baner foretages i 
efteråret 1976. Der er stadig mange 
uafklarede problemer, men 2 nye ba-
ner forventes dog spilleklare juni 77. 

Bestyrelsesmøde den 31.8.-77:
Det blev besluttet af prøve at få fat i 
de af DTF tilbudte trænere 2 gange 
3 timer. Samtidig besluttedes det at 
træningen fortrinsvis skulle tilbydes 
instruktørerne og de ambitiøse “top-
spillere”.

Ekstraordinær gen.forsamling onsdag 
den 29. Okt. 1980 kl. 19:
Pkt. 2: Etablering af klubhus. Søren 
Christensen redegjorde for planerne. 
Lejekontrakt over 30 år uden beregn. 
Fra komm. Beløbsramme for huset 
120.000 kr. besluttedes på baggr. af 
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kassererens beregn. Form. Indstil-
ler, at gen.forsamlingen godkender 
at projekt A opstartes inden for en 
beløbsramme på 130.000 kr. under 
forudsætning af at der opnås min. 
50% af de ansøgte lån - henh.vis 
tilskud fra DTF og Tipsmidler samt at 
kommunen godkender lokaletilskud til 
klubhus.

Bestyr.møde 14.1.-1981. 
Punkt 7: DTF´s fortjenstnål. Det be-
sluttedes at indstille Jørgen Jensen til 
modtagelse af DTF´s fortjenstnål.

Ordinær gen.fors. Den 31.3.-1981.
Enstemmig bestyrelse indstiller at 
Jørgen Jensen, Jernbanevej, udnæv-
nes til æresmedlem af klubben. Ved-
taget. Vedr. klubhus: Byggetilladelse 
foreligger. Redegøres for at ramme-
beløbet er steget med 30.000 kr

Best.møde 20. Aug. 1981. 
Klubhus; Lån SDS, lån kreditoren., 
evt. kassekredit under byggeriet, kau-
tion, indvielse. 2. Etape gennemføres 
- herunder optagelse af lån kr. 40.000 
i SDS med bestyrelsens medl. Som 
kautionister. Indvielsesdag 10. Okt.

Ordinær gen.forsamling 15.3.-1982.
Tak til John Knudsen for initiativ til 
salg af biksemad på festivalen og  tak 
til alle, som hjalp - en god og hyggelig 
oplevelse .- som håbes gentaget.

Best.møde 22.3.82.
Pkt. 6 Roskildefonden: Ansøgn. 
fremsendt om oprettelse af stand på 
Festivalen. Biksemaden kan ikke i år 
leveres fra vores Roskilde-slagter. Der 
indhentes tilbud om levering af 2 tons 
fra Fåborg Middagsretter. 

Best.møde 13.1 -83.
Man vedtog at tildele Jørgen Olsen le-
derpokalen for 1982. Ved indvielse af 
klubhus modtog klubben en kaffema-
skine som gave. Det foreslås at bytte 
denne til en udendørslampe!?

Bestyrelsesmøde 17.9.-84
Tilstræbe “Hyg-in”-aftener med dou-
blespil og efterfølgende social grill-af-
ten for alle medlemmer.

Best.møde 30.5.-85.
Jørgen O. er ved at gi´telefonen en 
lille lås. Peter og Claus synes Jesper 
skal høre Jørgen om han har tænkt på 
en “skuffemodel” af en telefon?

Best.møde 26.6. 86.
Holdkaptajnerne anmodes om at 
holde orden på “madbordet” og evt. 
udskære pålægget.
Pigerne finder frem til en potteplante, 
der medbringes til holdkampene. 
Forslag til, hvilken plante, det skal 
være, medbringes til næste bestyrel-
sesmøde. (Store beslutninger træffes 
- min tilføjelse).

Gen.forsamling 30.11.88.
Et medlem efterlyste den flaske, 
spilleudvalget havde stillet i udsigt til 
den spiller, der i sæsonens løb havde 
spillet flest udfordringskampe. Niels 
E. havde d.d. ikke talt op, men ville 
afsløre resultatet ved standerhejsnin-
gen i foråret.
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Hvalsø Tennisklub
(HTK)
Klubhuset og banerne:  
Er beliggende Skolevej 3 i Hvalsø  Tlf. 46 40 82 47.

Udover de 4 baner ved klubhuset har klubben også en bane i den gamle grus-
grav i Hvalsø. Alle 5 baner er grusbaner.
Spilletid bookes i mapperne i henholdsvis klubhuset og grusgraven. Hver spil-
ler må kun reservere én spilletid. Først når denne tid er brugt, må næste tid 
bookes (undtagen i forbindelse med turneringer). Der må reserveres 1 time til 
singler og 2 timer til doubler.

Medlemmer og kontingent:  
HTK har ca. 180 medlemmer.
Der opkræves følgende kontingent for sommersæsonen:

Børn og unge indtil 18 år (juniorer) 450 kr.
Seniorer 18 – 25 år 550 kr.
Seniorer 25 – 60 år 850 kr.
Seniorer over 60 år 450 kr.
Passive medlemmer 50 kr.

Træning:  
Juniorerne har gratis træning 1-2 gange pr. uge.
Seniorerne har gratis træning i den sæson de bliver indmeldt. 
Herefter kan seniorerne deltage i træning (begyndere eller øvede) ca. 10 x 2 
timer på en sæson mod betaling af 150 kr.
Private træningstimer kan aftales med trænerne (mod betaling).

Træningstider:
Mandag Juniorer  Kl. 16 –18
 Seniorer, øvede Kl. 18 – 20
Tirsdag Unge ca. 16 – 30 år Kl. 18 – 21
Torsdag Juniorer Kl. 15 – 18
 Seniorer, begyndere Kl. 18 – 20
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Vintersæsonen:  Om vinteren er der mulighed for at booke baner i hallerne, 
primært lørdag og søndag, når der ikke er optaget af andre klubber og arrange-
menter. Vintersæsonen er gratis for seniorer.
Juniorerne tilbydes indendørstræning (minitennis)  onsdag eftermiddag. Træ-
ningen koster 350 kr.

Aktiviteter: 
I hvert nummer af klubbladet findes en opdateret aktivitetsliste, hvor alle klub-
bens aktiviteter er listet op. Der er mange gode arrangementer i løbet af sæso-
nen, både for begyndere og garvede spillere.
 
• Standerhejsning: Sæsonen starter officielt med et arrangement kaldet stan-

derhejsning. Her hejses klubflaget, formanden byder velkommen, der serve-
res lidt til ganen og (hvis vejret og banernes tilstand tillader det) arrangeres 
lidt socialt tennisspil.

• Turneringer: Både juniorer og seniorer har hold tilmeldt Sjællands Tennis 
Unions holdturneringer. Seniorernes 1. hold spiller i serie 1.

• Sommerturnering: I sommerferien  afvikler klubben en double-turnering, 
hvor alle klubbens seniormedlemmer kan stille op. Double-parrene tildeles 
et handicap alt efter spillestyrke, hvilket betyder, at begyndere har lige så 
store chancer for at vinde som 1. holds spillere.

• Klubmesterskaberne afvikles hvert år i august og september for både junio-
rer og seniorer. Seniorerne inddeles i A, B og C rækker efter spillestyrke.

• Tennisskole: En uge i sommerferien har juniorerne mulighed for at deltage i  
tennisskolen.

• Hyg – in:  5 onsdage i sæsonen, laver nogle af klubbens medlemmer mad 
i klubhuset. Alle medlemmer med familie er velkomne. Tilmelding er ikke 
nødvendig. Maden serveres kl. 18 og koster 30 – 40 kr. pr. person (børn halv 
pris). Efter maden arrangeres en social doubleturnering (alle mod alle), hvor 
alle seniormedlemmer og de ældste juniorer kan deltage. Pris 10 kr. som går 
til 3 præmier (rødvin) til top- bund- og midter-scoreren. I øvrigt er der kaffe 
og hygge på terrassen.

• Formiddagstennis: Har du fri mandag og/eller torsdag kl. 9 –11, har du 
mulighed for at spille og hygge dig med andre fra klubben. Alle seniorer er 
velkomne.

• Operation vedligehold: En til to dage om året arrangeres arbejdsdage, hvor 
klubbens medlemmer maler, gør rent, luger, griner, beskærer træer, sveder 
o.s.v. på vores anlæg. Om aftenen tændes op i grillen og vi hygger med god 
mad og drikke på terrassen.   
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Ambitioner  
og mål 

Det er med STOR enighed i bestyrel-
sen blevet besluttet, at vi arbejder ef-
ter syv mål som er defineret på vores 
temadag i januar. Målene er overord-
nede, nogle er brudt mere ned end 
andre til en handlingsplan, som viser 
i hvilken retning klubben bevæger 
sig.  Man kan med andre ord sige, at 
vi har placeret et lys ude i horisonten, 
og nu sejler vi mod det. Handlingspla-
nen skal bruges som værktøj til at nå 
målet.

De syv overordnede mål med uddy-
bende kommentarer:

Øget indtjening: 
Vores mål er at fastholde eller endnu 
bedre at minimere vores i forvejen 
relativt høje kontingent.
Handlinger: Dette indebærer, at pen-
gene skal indtjenes på anden måde, 
eksempelvis via sponsorer, ved at 
søge midler hos kommunen, ved at 
udvide vores eksisterende brugerbe-
taling, tiltrække flere medlemmer eller 
helt andre alternative metoder.

Medlemmer: 
Vores mål er at have 60 medlemmer 
under 18 år og 150 medlemmer over 
18 år (seniorer).
Handlinger: Hvordan skal vi mod-

tage nye medlemmer, hvordan kan vi 
fastholde medlemmer. Eksempelvis 
ved speciel hyg-in for begyndere, en 
føl-ordning, fortsætte ”Åbent hus” ar-
rangement, deltage i Idræt-by-Night, 
fortsætte hyg-in, afholde klubfest, 
andre sociale arrangementer, mere 
imødekommenhed, osv.…

PR: 
Vores mål er at være præsenteret i et 
nyhedsmedie en gang ugentligt.
Handlinger: Indberetning af resul-
tater til Midtsjællands Folkeblad og 
andre, sende artikler/beretninger til 
Midtsjællands Folkeblad og andre om 
de andre højdepunkter, eksempelvis 
”Operation Vedligehold”, friske klub-
bladet op og ikke mindst stable et 
PR-udvalg på benene.

Kommunalreform: 
Vores mål er ikke aggressivt eller 
særlig målbart endnu, men det kom-
mer, idet vi har valgt på nuværende 
tidspunkt at følge udviklingen i stor- 
kommunen.
Handlinger: Vi vil i løbet af året tage 
kontakt til følgende tennisklubber i 
første omgang (dem vi kender): Lejre, 
Gevninge og Bramsnæs. Der skal 
måske lægges op til et samarbejde, 
hvor der i første omgang kunne spil-
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les om et STOR-kommune mester-
skab :O)

Aktive i klubarbejde: 
Vores mål er at få flere aktive i arbej-
det i klubben.
Handlinger: Fordele opgaverne ander-
ledes så flere bliver involveret. Opga-
ver skal tilrettelægges godt, så ingen 
føler at de spilder tiden, og det skal 
være sjovt at medvirke.

Træning: 
Der skal tilbydes træning til alle på 
alle niveauer.
Handlinger: Engagering af trænere 
for den næste sæson skal ske umid-
delbart efter sæsonafslutning, bruger-
betaling – fast træning, fast betaling 
og enetimer, hvis det er muligt – skal 
aftales med den enkelte træner. 

Ambitioner: 
Vores mål er, at fortsætte i SLTU og 
støtte vores unge talenter til en fortsat 
udvikling.

Handlinger: Betale kontingent til 
SLTU, tilmelde hold 3-4 seniorhold, 
tilmelde 2-3 ungdomshold og tilrette 
lægge vores sportslige ambitioner 
årligt ud fra vores medlemmers po-
tentiale.

Bestyrelsen har lagt vægt på to 
essentielle værdier i disse målsæt-
ninger: Vi har skelnet mellem hårde 
værdier som eksempelvis økonomi og 
antal medlemmer og bløde værdier 
som eksempelvis sociale arrange-

menter og muligheden for at gøre 
en forskel eller en gratis indsats for 
klubben.

Vi i bestyrelsen håber, at dette giver 
en klarhed over, hvor vi er på vej hen!

Alle spørgsmål til vores ”Ambitioner 
og Mål” kan stilles til undertegnede.

Med håbet om en god sæson!

Hilsen 
Klaus Madsen
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