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       Hjortekær Tennisklub  
 
Beretning for 2020 sæson 69 
Da vi holdt generalforsamling i februar 2020 havde vi ingen idé om, hvad vi kom 
til at stå overfor kun få uger senere. Så når bestyrelsen i denne beretning ser 
tilbage på det forgangne år, er det et tilbageblik på en meget usædvanlig sæson. 

11. marts 2020 kom så meldingen om at Danmark lukkede ned. Det betød bl.a., 
at al inddørs sportsudøvelse blev lukket ned næsten fra den ene dag til den 
anden. Den sidste halvanden måned af indendørssæsonne måtte vi desværre 
aflyse alle aktiviteter herunder junior- og seniortræning, medlemsspil, turneringer 
osv.  

Coronaens indtog i Danmark kunne dog ikke ødelægge marts og april måneds  
dejlig vejr med solskin og varme og vi fik vore tennisbaner klar til udendørs brug, 
i slutningen af april som tidligere planlagt, om end det var med en række 
restriktioner og desværre også med lukning af klubhuset. 

Foråret var derfor præget af en stor virtuel mødeaktivitet i bestyrelsen, da de 
mange restriktioner og regler fra myndighederene skulle omsættes til de 
praktiske løsninger, så det blev muligt at spille tennis. Der skulle også sørges for, 
at medlemmerne blev orienteret herunder at hjemmesiden opdateredes løbende 
med alle de mange regler. Derudover har klubben også medarbejdere, der skulle 
arbejde under nye regulativer og det skulle sikres at alt foregik på en 
sundsmæssige forsvarlig måde. 

 
Alt i alt blev det en næsten tålelig udendørssæcon selvom mange medlemmer 
savnede at kunne benytte klubhuset, ligesom det ikke var muligt at blive 
hængene på anlægget og hygge med en vand eller en øl efter kampen. 
Holdkampene kom først i gang et stykke inde i juni, men til gengæld lykkes det at 
gennemføre træningen i fuldt omfang. I lidt inde i sæsonnen blev det dog tilladt at 
blive hængende og hygge udendørs, og toilettet blev tilgængeligt. 

  
Da efteråret indfaldt sig var smitten på et relativt lavt niveau, og det blev muligt at 
spille indendøre, dog var der krav om mundbind på når man gik fra indgangen til 
tennisbanen, men det var til at leve med. Indendørssæsonnen var dog kun godt 
2 måneder gammel før myndighederne den 9. december lukkede alt inddørssport 
ned igen og dermed lukkede hele Lyngby Idrætsby og den har været lukket lige 
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siden. 
 

Selvom sæson 2020 primært har stået i Coronaens tegn, har bestyrelsen også 
arbejdet med andre opgaver.  

 

Generalforsamlingen 2020 bad bestyrelsen overveje, om ikke tiden var kommet 
til at fordele indendørsbanerne på en ny måde. Indendørssæsonnen og det 
faktum at vi går fra 8 udendørsbaner til 2 indendørsbaner,  som vi deler med 
andre klubber, hvilket betyder at vi kun har ca. 1 bane,   giver altid hovedbrud, da 
efterspørgslen er større end udbuddet af baner. Bestyrelsen undersøgte med 
andre klubber, som har de samme premisser som Hjortekær, kommunale baner 
stillet til rådighed, som deles med andre klubber. Dette resulterede i et udviddet 
regelsæt, som vi desværre ikke nåede at vurdere, hvorvidt det var en succes før 
end det hele lukkede ned igen. 
 
Bestyrelsen er også i dialog med kommunen i forhold til vores udendørsbaner. Vi 
var således blevet stillet i udsigt, at udendørsbaner skulle renoveres i løbet af 
denne vinter. Desværre er det ikke blevet til noget. Vi arbejder nu på at få det 
gjort i løbet af vinteren 2021/2022, hvis ellers kommunen har penge på budgettet 
til det efter kommunalvalget.  
 

I fald det lykkes at få renoveret banerne er det på bestyrelsens ønskeseddel at få 
vurderet om en eller flere baner til at have et underlag der hedder HybridClay, et 
sådan underlag giver mulighed for at spille på banerne hele året, og hvis der 
også kunne komme lys på disse baner vil det gøre det meget meget nemmere at 
få træning og holdkampe til at fungere i de sene efterårs måneder. 
Det kan også hjælpe på presset på indendørsbanerne, selv om flere 
indendørsbaner ville være det allerbedste. Når vi er ved indendørsbanerne i 
Lyngby Idrætsby har vi sammen med Taarbæk tennisklub ansøgt kommunen om, 
at der kommer ny belægning i Hal 3, der hvor der pt. er Covid-19 quick test. 
Kommunalbestyrelsen og forvaltningen vil se på sagen i løbet af de kommende 
måneder. 
 
Mens dette skrives er det frost og vores baner ikke brugbare – men 
Baneinspektøren og hans folk er i gang med forberedelser for at kunne åbne 
nogle baner tidligere end normalt. Hvis det lykkes, er det dog vigtigt at respektere 
hvis banerne bliver lukket en dag eller to pga. for bløde baner. 

Med hensyn til klubhuset er det planlagt med tilskud fra Johannes Fogs fond at 
udskifte terrassen på klubhuset, og derudover skal klubhuset også have en gang 
maling her håber vi at Flügger vil være sponsor. Bestyrelsen håber tillige på at 
kunne åbne klubhuset til normalt brug, men det kræver naturligvis, at der ikke er 
restriktioner der umuliggør dette. Hvis klubhuset åbnes, vil der være rengøring og 
spritdispensere ligesom alle medlemmer henstilles at passe på hinanden og tage 
hensyn. Der vil være opslag som vejleder om de aktuelle regler. 
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Klubben vil have en lang række aktiviteter henover sommeren – vi vil forsøge at 
få dem til at ske. Mange  ting er i støbeskeen til aktivitetskalenderen Men nogle 
ting er da planlagt. Vi skal holde 70 års jubilæumsfest for klubben, vi skal have et 
klubmesterskab som får flere medlemmer til at være med, vi vil forsøge at lave 
fredagstennisbar som suplement til Hyg-Ind og Pizza tennis, forældre og børn 
aften. Der vil selvfølgelig være et hav af holdkampe  som fylder godt op i antal 
bookede baner og træningstimer ved vores fabelagtige trænerstab. 
Hvis du gerne vil være med til at arrangerenogle af arrangementerne så lad et 
ord falde til en i bestyrelsen, som vil tage imod din hjælp med kyshånd – der brug 
for at flere gør mere i klubben for at vi allesammen kommer til at kende flere og 
lave en stærkere klubånd. 

Vi håber på en god sæson  

Bestyrelsen. 
 

 
  

 
 


