Årsberetning Motionist
Det er vores ambition at sammensætte en palet af aktiviteter, der sikrer, at der skabes
netværk, så alle spillere har mulighed for løbende at udvide spillerkredsen og hele tiden
have nogen, som er på niveau med ens udviklingstrin. Det er vigtigt, at man føler sig
velkommen uanset, om man gerne bare vil komme og få motion eller spille kamp.
Alle motionistaktiviteter i klubben er nu beskrevet på hjemmesiden, med oplysning om
kontakt person(er).
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Formiddagstennis (tirsdag/torsdag 8:20-11:00) er godt besøgt, både om
sommeren og vinteren, med typisk 25-30 spillere hver gang. Vi har udvidet
spilletid i denne vinter for at imødekomme efterspørgslen. Der er 70-80
motionister, der spiller formiddagstennis regelmæssigt.
Ældretennis (mandag/fredag 9:00-11:00) er forsat fuldt belagt med 40
medlemmer og flere på ventelisten. Vi har indgået en ny aftale med
Ældretennis sidste år.
Holdkampe: Hillerød har 3 motionisthold, 3 veteranhold og et Golden Age
hold tilmeldt Tennis Øst turneringer, både sommer og vinter. Holdene har
klaret sig pænt i det foregående år. Dertil er der et Club 40 hold, der spiller
med 4 omegnsklubber. I alt er der ca. 80 spillere, der er tilknyttet de
forskellige hold.
Liga turnering kørte igen i sommers med deltagelse af 50-60 spillere.
I sommerhalvåret havde vi drop-ins mandag (19-21) uden træner, fredag
(18-20) med træner og søndag (7:30-9) med træner. I vinterhalvåret har
vi kun haft drop-ins fredag og søndag. Desværre har vi været nødt til at
droppe træning af børn fredag aften i vinterhalvåret, men vi håber på at
genetablere den til sommer.
Trænerstaben har lavet en del arrangementer for træning af motionister i
sommers og bootcamp i vinterhalvåret, som har været meget populære.
Der var i alt tilmeldt 19 hold til seniortræning i sommerhalvåret!

I Hillerød tennisklub er der et stort fokus på aktiviteter, der kan skabe nye medlemmer
og ikke mindst sikre at både nye og øvede medlemmer får en god start og bliver
integreret. Der arbejdes på at kunne tilbyde en endnu bredere række af aktiviteter,
inklusive bootcamps og undervisningstilbud og aktiviteter, hvor klubbens medlemmer
kan mødes på tværs.
Som et led i at tiltrække nye medlemmer, har vi i bestyrelsen arbejdet på at få etableret
2 udendørs Padelbaner på klubbens område. Det er nu lykkedes at få en aftale i stand
sammen med Frederiksborg Center og en leverandør om 2 baner, som vi forventer vil stå
klar til maj. Vi har store forventninger til, at Padel vil være et attraktivt tilbud til
motionister, og der vil blive arrangeret intro tilbud for alle, der ønsker at prøve Padel.
Mange motionister køber faste banetimer i vinterhalvåret. Fra tid til anden ser klubben
sig nødsaget til at inddrage disse timer i forbindelse med turneringer. Som kompensation
får de, der har lejet banerne, et klip, der giver dem ret til en time på et andet tidspunkt.
Desværre er det ofte svært for de pågældende at bruge disse klip. Det kan være en
vigtig indtjeningskilde for klubben at arrangere turneringer, men vi mener ikke, at det er
rimeligt, at det skal være på bekostning af dem, der har betalt for banetimerne. Derfor
vil vi fra marts i år kompensere med en reduktion i baneleje i det efterfølgende år,
såfremt man har ubrugte klip i slutning af vintersæsonen.

Rigtig mange aktiviteter, der foregår i klubben, er baseret på frivillighed og vi vil gerne
sige tak til dem, der tager en tjans som holdkaptajn, tovholder, arrangerer Ligaturnering,
eller står for sociale aktiviteter.
Motionistudvalget

