Beretning fra Senior- og eliteudvalget
Hillerød tennisklub har i mange år gjort sig gældende i de øverste rækker i både holdturnering såvel som
individuelle turneringer for både damer og herrer. Det er en klar ambition for udvalget at dette skal
fortsætte.
Hvor vi i 2017 arbejdede for at skabe transparens og klare rammer for spillere og trænere har vi i 2018 haft
fokus på at styrke selve træningen på flere områder.
Det største initiativ har været ansættelsen af Joachim Bengtson som ny fuldtidstræner med ansvar for
elitespillerne. Joachim har med sine mange års erfaringer - senest fra Hørsholm Tennisklub - kunne
supplere Kim Hansen på fornem vis, så Hillerød Tennisklub nu har et super stærkt trænerteam. Vi har
herigennem kunne tilbyde vores elitespillere for såvel ungdom som seniorer flere træningstilbud såvel som
tættere løbende opfølgning og coaching af den enkelte.
Udvidelsen med Joachim har samtidig givet mulighed for at bredere træningstilbud som mange
medlemmer i klubben har kunnet få glæde af. Dels i forhold til løbende træningstilbud for f.eks.
motionistspillere og dels gennem camps for både motionister og ungdomsspillere.
I 2018 har Hillerød Tennisklub også været vært indendørs for både Regionsmesterskaberne og DM. Det
giver både lidt penge til klubben men ikke mindst også mulighed for at klubbens medlemmer kan opleve
tennis på det højeste niveau i Danmark. Klubben er igen vært ved DM indendørs i år, der afholdes d. 28-31.
marts. Vi håber fra udvalgets side derfor at se mange af klubbens medlemmer til arrangementet.
Turneringer:
For turneringsspillerne har vi i løbet af året haft mange resultater. Således har vi fået
- 10 danmarksmestre og et væld af sølv- og bronzemedaljer.
- 8 regionsmestre og også her mange mange sølv- og bronzemedaljer.
Udover de store nationale turneringer har 2018 også været året, hvor vores elitespillere har været rundt i
den store verden og deltage i rigtig mange internationale turneringer. Her har 7 af vores spillere været ude
og få store oplevelser, mange erfaringer og også flotte resultater med hjem. Det er således blevet til både
sejre og sølvmedaljer i TennisEurope-turneringer, såvel som sølv og bronzemedaljer i ITF-turneringer.
Derudover har vi også haft en landsholdspiller, nemlig Janne Theilgaard, der var i Tyskland til VM og var
med til at vinde bronze ved de nordiske mesterskaber.
Holdturneringer:
For holdspillerne har 2018 også være et spændende år. Vi har i 2018 haft flere hold end tidligere – også
indendørs, på trods af begrænset banekapacitet. Det er noget udvalget støtter rigtig meget op om, da vi
tror på det er med til at give det gode sammenhold i klubben samtidig med en masse gode
tennisoplevelser.
I 2018 har DTF valgt at indsnævre antallet af hold, der spiller i elitedivisionen fra 12 til 8. Det var derfor
svært for vores 1. hold og være med i den allerøverste række, selvom 1. damehold var en enkelt tæt playoff
kamp fra at blive i elitedivisionen. Begge 1. hold ligger derfor nu i 1. division og har med mange unge
spillere stort potentiale til at komme retur til elitedivisionen inden for de nærmeste par år.
På resultatsiden lykkedes det os at få to danmarksmestre for hold, nemlig 50+ og U18 drenge, mens det
blev til en bronzemedalje for U14 piger og U10 piger.

