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Holbæk Tennis & Padel Klub har en vision om at skabe Danmarks bedste tennis- og padeloplevelser for alle 

på klubbens nye hjemmebane i Holbæk Sportsby. I 2019 blev vi kåret som højdespringer i dansk tennis, 

hvor kun den hæderkronede Østerbroklub, B93, fik større medlemstilgang end vores klub. Mange af vores 

nye medlemmer er padel-medlemmer og alligevel er der samtidig vækst i antal af tennismedlemmer. Rigtig 

mange spiller både tennis & padel. 

Bestyrelsen får Martin Olsson med. 

Medlemsvæksten er fortsat ind i 2020 og med nu 850 medlemmer har vi for nylig indfriet en gammel 

bestyrelsesvision fra 2014 om at blive mere end 800 medlemmer. Med fremgang i både medlemstal, 

aktiviteter og arbejdsopgaver, styrker vi derfor nu bestyrelsen med Martin Olsson, som får Padeludvalget 

som et af sine ansvarsområder. Martin har selv spillet og været træner i klubben som yngre, og er nu flyttet 

tilbage til Holbæk, for igen at spille tennis og nu også padel. Siden han sidst var i klubben har han taget en 

kandidatuddannelse i idræt, en tenniscoachuddannelse og har arbejdet knapt 10 år i DGI, med udvikling af 

idrætsforeninger, såvel som med intern organisationsudvikling og medarbejderudvikling. Han har desuden 

solid erfaring fra både tennisverdenen og det frivillige foreningsliv at trække på. Stort velkommen til 

Martin, som allerede er gået i gang med arbejdet med krum hals. 

 

Klub- og trænerteamet forstærkes med trænerne Hayward Butler, og Oliver Frederiksen går op i tid. 

Med det støt stigende medlemstal på både junior- og seniorsiden samt en stor interesse fra medlemmerne 

for at blive endnu bedre ved deltagelse i træningsaktiviteter, så er det med kæmpestor glæde, at vi også 

kan præsentere en ekstra voksen som udviklingstræner i klubben. Det er ingen ringere end Hayward 

Butler, som 1. oktober tiltræder i en deltidsstilling, og i samarbejde med cheftræner Mik Ledvonova, 

klubchef Carsten Højerslev og vores nuværende unge voksentræner Oliver Frederiksen sammen vil udvikle 

og udvide klubbens træningstilbud både for juniorer og seniorer. Hjertelig velkommen til Hayward. 
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Tenniscoachuddannede Oliver Frederiksen, som mange medlemmer allerede har haft stor glæde af som 

træner, kommer via aftale med klubben til at træne endnu mere og vi kan glæde os over, at han kan være 

endnu mere på med træningstilbud i både tennis og padel. 

Vi opfordrer alle klubbens medlemmer til at tage godt imod og deltage aktivt i de forskellige træningstilbud 

til fælles glæde.  

 

Mere om udviklingstræner Hayward Butler: 

Hayward har over 40 års erfaring som tennistræner og har været eller er træner for prominente navne som 

Caroline Wozniacki, Christian Sigsgaard og ”vores egen” Martin Nygaard Knudsen, som pt. spiller i KB.  

De seneste 10 år har Hayward været træner i Næstved Tennisklub. Samtidig har han været træner på 

Herlufsholm – et arbejde, som han vil fortsætte med parallelt med trænergerningen i vores klub. 

Hayward er uddannet United States Professional Tennis Association Pro 1 Grade træner. Han har tidligt i 

karrieren fungeret som træner i USA, inden turen i 1980 gik til Danmark, hvor han har været træner siden.  

Han har i de mange år i dansk tennis været træner for over 30 spillere, der senere er blevet 

danmarksmestre - heriblandt den mest kendte nok Miss Sunshine, som nu har indstillet sin store karriere. 

 
 

Træner Oliver Frederiksen   Ny udviklingstræner Hayward Butler 
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Teknisk må Hayward anses for at være blandt de allerbedste trænere i Danmark, og vi anser det for et stort 

privilegium nu at have flere trænere af den kaliber i vores trænerteam. 

Mere om træner Oliver Frederiksen 

Oliver er 20 år gammel, kommer fra Sorøegnen og har været medlem af Holbæk Tennis og Padel Klub siden 
2012. Han spiller nu 1. eller 2. single på klubbens bedste hold i 1. division, som han selv har været med til at 
spille op, både indendørs og udendørs 
 
TRÆNERKARRIEREN: Lige siden juniortiden og sideløbende med sin spillerkarriere har Oliver været et stort 
aktiv som træner i klubben. De seneste år har han fungeret som en af de unge nøgletrænere med både 
juniortræning, seniortræning, fleksibel træning og ansvar for lejre på programmet sideløbende med skolen. 
Oliver var kun lige fyldt 18, da han blev færdiguddannet somt Tenniscoach fra 2017/2018.  
Til Davis Cup i Holbæk i 2020 holdt Oliver dygtigt styr på boldbørnene. 
 
STENHUS TENNISCOLLEGE 
De sidste 4 år under Team Danmark ordningen har Oliver været tilknyttet Stenhus Tennis College som 
spiller og desuden som hjælpetræner til Mik Ledvonova. Har været på udviklingsrejser i  USA, Australien og 
Playitas, Fuerteventura. 
 
Vi glæder os så meget til at få gang i indendørstræningen 

Så vi glæder os gevaldigt til at komme videre med alles træning med dette stærke hold af trænere med Mik, 

Hayward og Oliver, og hvor også de dygtige turneringsspillere ikke mindst fra Stenhus Tennis College 

hjælper til primært med juniortræningen i hverdagene, men også lejlighedsvis om aftenen til seniortræning 

og -camps. Mere information til medlemmerne kommer senere på måneden. 

KÆMPESTORT VELKOMMEN TIL DE NYE NØGLEPERSONER i vores bestræbelser på at skabe Danmarks 

bedste tennisoplevelser for ALLE og forhåbentlig inden 2023 at overgå medlemstallet på 999, som blev nået 

i tennissens storhedstid i Danmark i slutningen af det forrige årtusinde. 

 

Bedste tennishilsner fra  

Klubteam og bestyrelse 

Holbæk Tennis & Padel Klub 

 


