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Kære medlem af Holbæk Tennis & Padel Klub 

Året 2018 er ved at gå på hæld. Vi kan se tilbage 

på et år med en masse gode aktiviteter og 

oplevelser sammen. Tennis har igen i 

undersøgelser indtaget pladsen som den 

allersundeste sportsgren og der peges på det 

sociale element som en af de primære drivere. 

Og så er det sjovt samtidig – what’s not to like 

😉 

Som mange andre klubber har vi trods det stadig 

en udfordring i at fastholde og skaffe nye 

medlemmer. Der er kommet rigtig mange nye 

medlemmer til og vi er i skrivende stund 447 

medlemmer. Det har været en stor fornøjelse at 

byde alle jer nye medlemmer velkommen i løbet 

af året. 

2018 var samtidig det sidste hele år på Højen nu 

vi flytter til Holbæk Sportsby d. 22. februar 2019. 

Vi har fejret den sidste standerhejsning ved disse 

fantastiske udendørs baner, som Ramiz gennem 

årtier har plejet så flot med hjælp fra frivillige og 

enkelte år lønnet arbejdskraft. Vi har fået meget 

fortjent ros for vores udendørs anlæg fra gæster 

og de gæstende spillere har ligesom os nydt det 

afslappede og hyggelige miljø. 

 

Vi har som tennisklub været på vej mod Holbæk 

Sportsby i en del år siden et stort flertal på vores 

ekstraordinære generalforsamling i 2015 sagde ja 

til at flytte med på de præmisser, som efter 

grundige drøftelser blev aftalt med Holbæk 

Kommune. I de sidste par år har klubteam og 

bestyrelse således samtidig med den daglige drift 

af klubben arbejdet ihærdigt med at skabe de 

bedst mulige rammer for alle nuværende og 

kommende medlemmer. I øjeblikket er resultatet 

af mange menneskers arbejde ved at tage sin 

endelige form både udendørs og indendørs, som I 

kan se på nogle af billederne her i julebrevet. 

Nogle har været til åbent hus i Sportsbyen og 

andre har måske fulgt med på Facebook mm.  

 

Indendørs får vi 4 hard court baner med 5 mm 

gummimåtte for at skåne hofter, knæ m.v. 

Underlaget på indendørsbanerne leveres af 

Unisport og er af mærket Greenset Confort med 

en polyurethan overflade, som giver større 

holdbarhed. For turneringsspillere vil det være en 

klar fordel at undvære omstillingen fra tæppe til 

hard court når man skal spille turneringer. For 

klubspillere vil overgangen mellem udendørs og 

indendørs blive noget nemmere spillemæssigt.  
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Udendørs bliver der 9 rødgrusbaner. 

 

Tidligt i beskrivelsen af funktionskrav til 

tennisfaciliteterne stod det klart, at det ville være 

en rigtig god idé og aftalt at anlægge to 

Padeltennisbaner som erstatning for vores 

nuværende minitennisbaner.  

Disse baner vil nemlig både kunne bruges af 

juniorer til træning samt af vores medlemmer 

som supplement til traditionel tennis. Desuden vil 

det være nemmere at tiltrække nye medlemmer, 

da man hurtigt kan komme i gang med at spille 

Padeltennis. Vi er derfor som klub i fuld gang med 

at forberede at vi skal have Padel tennis som ny 

aktivitet i klubbens regi. Og det bliver sjovt at 

komme i gang. 

 

 

 

Med baggrund i inkludering af Padel Tennis og 

flytningen til Holbæk Sportsby, så har vi 

udarbejdet et nyt logo. I den anledning vil vi 

gerne sige en kæmpe tak til Andreas Vind, som i 

sin tid skabte det flotte logo med de tre 

karakteristiske tage på hallen på Højen, som har 

prydet klubtøj og klubben i årtier. 

 

 

I første kvartal af 2019 vil det blive muligt at 

bestille Adidas klubtøj med det nye logo. 

Det var også en flot bedrift, da klubben med 

Jørgen Eriksen i spidsen i midt-firserne fik 

finansieret og bygget vores nuværende hal, som 

har givet så megen glæde til så mange mennesker 

gennem årene. Og så skal vi ikke glemme 

bidraget til at skabe store, danske tennisspillere, 

som bl.a. vores egen cheftræner Mik Ledvonova, 

Martin Pedersen og mange flere. 

Med Mik som spydspids og nylig tilgang af flere 

dygtige, rutinerede spillere i form af Henrik 

Nielsen og Jonas Allentoft, så har vores 

førstehold hos herrerne til marts en historisk 

mulighed for at rykke op i 1. division efter 2 

sæsoner som runner up.  
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Undervejs har en del medlemmer bakket op til 

hjemmekampene. Det betyder alverden for 

spillernes motivation, så stor tak til jer for støtten 

- bliv endelig ved med det.  

 

Også på damesiden er det med oprykning til 2. 

division gået fremad. Vores unge U14 piger blev 

for andet år i træk Sjællandsmestre i A-rækken 

efter spændende slutspil i Farum i sommrs, så der 

er også noget at have større ambitioner i. 

 

Klubbens seniortræningstilbud med Kry, Mik og 

Klaus er altid helt booket op og det er dejligt at se 

når både de nye medlemmer og de, der har 

været med i årevis, suger til sig og udvikler deres 

tennisspil. Når der er Drop In i weekenderne er 

det heldigvis svært at finde en ledig 

parkeringsplads.  

Det er heller ikke nemt om onsdagen når 20-25 

onsdagsveteraner hygger sig med tennis og en 

enkelt til sidebenet eller når tirsdagsveteraner, 

Golden age indtager banerne.  Eller når der flittigt 

spilles holdkampe mod de andre klubber.  

 

Juniorudvalget har også været flittige og 

medlemsopbakningen har været stor til 

sommerlejre, pizzatennis, julebingo osv. hvor der 

flere gange har været knap 100 deltagere – så 

imponerende. Og klubben har arrangeret langt 

flere juniorturneringer, som trækker spillere og 

forældre fra Københavnsområdet, resten af 

Sjælland samt enkelte fra Jylland og Fyn. 

Og alle disse aktiviteter giver genlyd på de sociale 

medier som Facebook, hvor Holbæk Tennis & 

Padel Klub er med i front i 1. division, hvor der er 

hele 6 divisioner. Ja, det er også en slags sport at 

være fremme i skoene dér 😉. 
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Der er i det hele taget et dejligt liv i klubben og 

hallen på alle tidspunkter af dagen. Og nogle af 

vores unge trænere har endda også været ude på 

skolerne og udbrede kendskabet til vores 

yndlingssport. Ca. 300 3. klasses elever har prøvet 

tennis og Slotshavens Gymnasium har haft 

nogenlunde samme antal elever på besøg i 

tennisklubben i andet halvår af 2018. 

 

 

 

Skoletennisforløbet var et initiativ, som blev 

startet af vores sponsor Puut Wallet og uden 

denne store håndsrækning kunne det ikke have 

ladet sig gøre. Så tusind tak for den opbakning til 

klubben.  

Det er ingen hemmelighed, at klubbens økonomi 

kun lige knap balancerer, så vi vil gerne sige en 

kæmpe tak til vores større sponsorer VW, 

Danbolig, Multimotion, FK Sports Nordic og Puut 

Wallet for deres økonomiske opbakning i år. Også 

en stor tak til alle sponsorer til årets julebingo og 

andre aktiviteter i klubben.  

Vi håber på og arbejder for at udvide paletten af 

sponsorer først i det nye år, så kontakt endelig 

Carsten hvis I er interesserede i at blive sponsorer 

i de nye omgivelser i Holbæk Sportsby. 

Fundamentet til at videreudvikle klubben både 

medlemsmæssigt og aktivitetsmæssigt er på 

plads og mere til.  

Det bliver en spændende og skelsættende tid vi 

går i møde i 2019. Vi glæder os gevaldigt til i 

fællesskab at tage udfordringer op og skabe de 

bedst mulige vilkår for at vi på tværs af aldre, 

spillemæssige niveau og ambitioner kan få 

tennisglæden til at trives om end endnu bedre. 

 

Vi glæder os til at skabe og få mange flere 

pragtfulde stunder og gode oplevelser sammen 

med jer i det nye år 😊 

 

 

 

Bedste tennis& julehilsner fra 

 

Klubteam og bestyrelse  

Holbæk Tennis & Padel Klub 

 

 


