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Formanden skriver: 
 

Sommersæsonen nærmer sig desværre sin afslutning, og stadion tager formodentlig nettene på  
grusbanerne ned i slutningen af oktober måned. Men der er heldigvis flere muligheder for at fortsætte 
med at spille tennis: 
 
Udendørs står bane 1 og padelbanen åbne året rundt. 
 
Og indendørs er der i Bagsværd skoles boldhal  
- Træning for ungdomsspillere hver lørdag 
- Hugo og Rita for seniorer mandag og fredag 
- Træning for begyndere og let øvede hver lørdag  
 
Og ligesom tidligere har mange tilmeldt sig til doublespil i Skinderskovhallen (tilmelding afsluttet). 
 
Sommersæsonen har trods skiftende og vanskelige vejrforhold budt på mange gode tennisoplevelser 
med individuelt spil, træning, turneringer og sociale arrangementer, og det hele blev afrundet perfekt 
med finaler i klubmesterskab, handicapturnering og klubfest den 30/9. 
 
Tak til alle klubbens medlemmer for jeres bidrag til at gøre GTK til en klub, hvor man nyder at spille 
tennis! 
Og ikke mindst en stor tak til alle bestyrelses -og udvalgsmedlemmer samt trænere for et flot og  
tidskrævende arbejde med at planlægge og gennemføre klubbens aktiviteter! 
 
Den 21. november afholder vi den årlige generalforsamling, hvor der gøres status over det forgangne 
regnskabsårs aktiviteter og økonomi, og hvor bestyrelsens grovplan for det kommende år præsenteres. 
Og har du gode ideer til aktiviteter, er det et godt forum at fremføre dem i. 
   
På generalforsamlingen vil der også være en orientering omkring det projekt vedr. indendørs tennishal, 
som er startet op i et samarbejde mellem de 3 tennisklubber i kommunen. 
 
Som det fremgår af sidste side i dette Setpoint, er der på generalforsamlingen valg til bestyrelse og  
udvalg. 
De fleste bestyrelses- og udvalgsmedlemmer fortsætter heldigvis, men på den kommende  
generalforsamling må vi desværre sige farvel til Mikkel, som efter 9 års fremragende indsats som For-
mand for Ungdomsudvalget har valgt at trække sig i år. Ungdomsudvalget har i flere af årene været 
tyndt besat, men ved samtidig involvering af trænergruppen, er det alligevel lykkedes at skabe fine re-
sultater – Tak for indsatsen her Mikkel og selvfølgelig også for dit øvrige arbejde i bestyrelsen! 
Også tak til Liselotte, som efter 4 år i seniorudvalget har ønsket at træde lidt tilbage, men som heldigvis 
stadig vil koordinere intensivtræningen, og til Claus med samme ønske. Han slutter på toppen ved igen 
at føre vor klub frem som vinder af DGI’s Søndagsudfordringsturnering – bedre kan det ikke gøres! 
 
På generalforsamlingen har vi en kandidat til Formand for Ungdomsudvalget (Tine), og Pia har sagt ja 
til at overtage posten som holdleder for Søndagsudfordringen.  
Tilbage står behovet for 2 medlemmer til ungdomsudvalget og 1 medlem til Seniorudvalget – poster, 
som forhåbentlig vil blive besat i forbindelse med generalforsamlingen. 
 
Håber at se mange af jer andre til generalforsamlingen – det er her, I har mulighed for at fremkomme 
med ønsker til den kommende sæson og til klubbens langsigtede udvikling. 
 
Med venlig hilsen 
Peter Munk 
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Ungdomsafdelingen 
 
Vi har haft en god sæson for ungdommen i GTK.  
Der har været rigtig mange deltagere til træning. Ofte op mod 30 livlige spillere, fordelt over forskel-
lige niveauer og aldersklasser.  
Vi har haft en fornuftig tilgang af nye spillere og er samtidig ved at have flere gode spillere, som kan 
gøre en god figur i eksterne turneringer. 
På trænersiden har det været godt og stabilt.  
Vi er ved at få oplært flere hjælpetrænere, det giver et godt fundament for fremtiden. De deltager også i 
DGI trænerkurser for at forbedre kompetencer. Trænerne har et godt socialt sammenhold, og det er fint 
for stemningen i klubben.  
Oliver har dog valgt at slutte hos os efter denne udesæson pga nyt arbejde, men træder gerne til som 
afløser. Så fra næste udesæson får vi brug for en erstatning for Oliver. Finder vi gennem DGI. 
 
 

       
 
 
Vi havde denne sommer flere aktiviteter, end vi har haft længe.  
Vi afholdt 2 ugers sommerferieaktiviteter via Gladsaxe kommune.  
Så holdt vi et par tennisarrangementer på Grønnemoseskole og egne baner for hele årgangen af 6. og 7. 
klasse. Sidst, men ikke mindst, afholdt vi for første gang 1 uges intensiv træning med DGI for klubbens 
egne spillere. Således bliver sommerferien ikke så lang. Alle disse uger forløb rigtig fint og har hjulpet 
os med at rekruttere nye samt fastholde eksisterende medlemmer. 
 
Vi afholdt i efteråret vores klubmesterskaber. Resultaterne blev: 
 
 

7-10 år 11- 13 år 14-16 år 
1: Samuel 
2: Nichlas  
3: Kristian og Jonathan 
 

1: Kimia 
2: Betram 
3: Mathias L 
 

1: Lukas 
2: Anna 
3: Caroline 
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Indendørs 
Husk vi er allerede startet indendørs.  

Det foregår i Bagsværd Skoles boldhal, Bagsværd Hovedgade 62.  

Vi træner lørdage på flg tider: 

 

 13.00-14.00: 7-10 årige 

 14.00-15.15: 11-18 årige begyndere/let øvede 

 15.15-16.30: 11-18 årige øvede 

 

 
Spørg din træner hvis du er i tvivl om, hvilket hold du skal møde op på.  

Trænerne glæder sig til at se jer de næste mange lørdage! 

 
 
På ungdomsudvalgets vegne 
Mikkel Pilemand 
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Seniorafdelingen 
 

Sommersæsonen 2017 er er slut, og vi har også i år haft en god sæson med masser sjov og god  
tennis. Som tidligere har der også i denne sommer været masser af aktiviteter i forbindelse med  
tennisspillet.  
Sæsonen startede i år med standerhejsning og Tennisportens Dag lørdag d. 29. april, hvor vi traditionen 
tro fik dejlig morgenmad.  
Flaget blev hejst, men desværre var grusbanerne ikke klargjort pga. alt for meget regn i april måned. Så 
ingen kom til at spille tennis, som vi plejer efter standerhejsningen. 
Ugen efter var banerne dog klargjorte og sommersæsonen kom rigtig i gang. 
 
Klubbens kunststofbane og padelbane havde indtil standerhejsningen været flittigt benyttet vinteren 
igennem. Ikke mindst af klubbens veteraner. 
 
Vi har forsøgt os med Hugo på kunststofbanen og padelbanen i vintersæsonen torsdag kl.18, og hvis 
interessen er tilstede, kan interesserede også i år melde sig til på en mailliste, så man kan få besked, om 
der kommer andre end en selv. Man skal kun melde ind, hvis man kommer til en given torsdag. De 
fremmødte arrangerer selv spil med bolde fra klubhuset. 
Send en mail til mogenslyhne@gmail.com, hvis du ønsker at komme på maillisten til torsdagsspil. 
 
Træning 
Onsdagstræningen for let øvede og øvede er forløbet planmæssigt og med stor tilfredshed hos spil-
lerne.  
Seniorudvalget vil gerne komme med en stor tak til de trænere, der har varetaget træningen. 
 
Lørdagstræningen for begyndere har som sædvanlig haft stor tilslutning - dels med ny-indmeldte 
medlemmer, men også med spillere, som gerne ville opfriske nogle grundslag i tennis. 
Også en stor tak til de 2 trænere, der har varetaget denne træning.  
 
”Intensiv træning” for øvede spillere har igen i år været en succes.  
Vi vil fortsætte denne træning også i den kommende udendørssæson, hvis der kan skaffes kvalificerede  
trænere.  
Vi vil også gerne kunne tilbyde intensiv træning i vintersæsonen, men det er meget vanskeligt at skaffe  
indendørs baner.  
GTK arbejder sammen med de 2 andre tennisklubber i Gladsaxe Kommune for at få bygget en tennis-
hal i kommunen. Gladsaxe er en af de få store kommuner i Danmark, der ikke har en tennishal. 
 
Der er dog træning for begyndere og let øvede vinteren igennem i Bagsværds Skoles boldhal 
 

Der spilles med 75% soft-bolde, og med det underlag, der er i hallen, føles det stort set som på normalt 
grus-underlag. 
 

Der er træning lørdage fra kl. 16:30 - 18:00  
Start den 14. oktober 2017 og sidste gang d. 21. april 2018 
 

Træningen varetages af Peter Munk 
 

Træningen vil i lighed med udendørstræningen være en blanding af slagtræning og spiløvelser. Man 
møder bare op, når man kan. 
Men send gerne tilmelding til petermunk95@gmail.com, så du kan få en mail, hvis der er ændringer 
undervejs. 
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Rita og Hugo 
Vi har hver mandag og torsdag i hele udendørssæsonen spillet Rita og Hugo med stor succes og med 
mange deltagere hver gang. Første mandag og torsdag i hver måned har der været pizza og rødvin til 20 
kr. efter spillet. Der spilles både dobbeltkampe og udfordring. Disse aktiviteter fortsætter også i kom-
mende sommersæson. 
 
I vinterhalvåret 2017/18 vil vi fortsætte med Rita hver mandag fra kl. 19.30-21.30 i Bagsværd Skoles 
boldhal. Som noget nyt i år vil vi tilbyde Hugo hver fredag fra kl. 16.30-18 også i Bagsværd. Det er 
dog en forudsætning, at der kan skaffes tovholdere til både mandag og fredag. 
Start mandag d. 9.oktober. 
 
 
Turneringer 
 
Søndagstræf – pokalen hjem i skabet! 
Vi går efter pokalen … det blev klart meldt ud ved sæsonstart, da de vinterhvide lemmer og de flotte 
nye  
T-shirt fra Søborg Tømmerhandel blev luftet i den første kamp allerede i maj, da holdet indledte turne-
ringen. Seks kampe skulle holdet igennem frem til afslutningen midt i september. 
Og hvilke kampe!  
Vores søndagstræf-hold gik ubesejret gennem turneringen og vandt det hele både ude og hjemme med 
den imponerende score 623 vundne partier mod 304 i de seks runder. Det svarer til, at hver eneste spil-
let match blev vundet med ca. 9-4 – altså ikke til at hamle op med for modstanderne.  
Se slutstillingen i turneringen nedenfor. 
Det betød, at Rudersdal, sidste års vinder, pænt måtte aflevere pokalen til årets bedste hold – nemlig os 
fra GTK (vi er ikke til at slå), så pokalen kom hjem til Gladsaxe, hvor den pynter det næste års tid. 
Nu har vi ført pokalen hjem i skabet tre gange i løbet af de sidste fire år – lad os gøre det næste år også! 
 
1. Gladsaxe Tennisklub  6 6 0 0 623-304 623 
2. Rudersdal Tennisklub  5 4 0 1 453-307 453 
3. Frem Hellebæk, Tennis  5 3 0 2 437-312 437 
4. Helsinge Tennisklub  6 2 1 3 383-432 383 
5. Hareskov-Værløse Tennisklub  5 1 0 4 354-429 354 
6. Hundested Tennisklub  5 1 1 3 329-482 329 
7. Hornbæk Tennis  4 0 0 4 164-477 164 
 
Tallene i tabellen læses således (for GTK’s vedkommende): 6 spillede kampe, 6 vundet, 0 uafgjorte, 0 
tabte, vundne og tabte partier.  
Sidste spalte flest partier vundet afgør placeringen. 
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TIG 
Tennisklubberne I Gladsaxe 
I marts måned inviterede AB tennis til TIG cup for motionsspillere i de 3 tennisklubber i Gladsaxe. 
GTK stillede med et hold på 12 spillere. Tennispil i AB Hallen med blandede hold fra de 3 klubber fra 
kl. 14-18. Fine præmier til vinderne. GTK spillerne vandt hovedparten af præmierne. Det hele blev af-
sluttet med socialt samvær og fælles spisning. 
 
 
 
Klubmesterskaber 2017 
I år lykkedes det at få færdigspillet alle klubmesterskaber inden årets store klubfest og endda med flere 
gode finaler på selve dagen for klubfesten. Tak til alle deltagere, som overholdt tidsfristerne, så alle fi-
naler kunne gennemføres.  
 
Vi vil hermed ønske årets klubmestre et stort tillykke 
 

HD B   : Bjarne Guhle/Per Skaarup 
 

HD+60  : Claus Sylvest/Torben Roldsgaard 
 

HD A   : Martin Østoft/Thomas Sarup 
 

HS A   : Peter Unden 
 

HS B    : Mikkel Rotbøl 
 

HS+60   : Peter Karnøe 
 

DD A   : Tine Engstrøm/Lotte Petersen 
 

MD    : Stine Greve/Kasper Pedersen  
 

MD+60  : Hanne Bendtsen/Torben Roelsgaard 
 

Padel      : Alexandre Jalili Mikkelsen/Casper Bjerre Labori Olsen 
 
MD B   : Charlotte Christensen/Bjarne Guhle 
 
DD B   : Sonja Aasted/Helle Roy-Poulsen 
 
DS A   : Stine Greve 
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Sociale arrangementer 
 
 
GTK´s morgenmadsturnering d. 24. juni blev som sædvanlig en stor succes med mange tilmeldte.  
Der blev startet med fælles morgenmad og derefter var der doublespil indtil kl.12.  

 
 
      
Vinsmagnings–turnering d. 12. august  
Fra kl. 15-18 blev der spillet en doubleturnering med præmier til de 3 mest vindende spillere.  
Efterfølgende præsenterede Brian (medlem af GTK) og fra Vinhjørnet os for en række spændende vine. 
Vi blev alle sammen en smule klogere på gode vine.  
Kl. 19 var der fællesspisning med grillpølser og forskellige salater.  
Det blev en rigtig hyggelig og lærerig aften! 
 
 
 
Årets klubfest 
Blev afviklet d. 30. september. De første finaler blev spillet kl. 10 og de sidste hen på eftermiddagen 
med stor tilskueropbakning. Samtidig blev der afholdt en handicapturnering med fine præmier. 
Kl. 18 var der indkaldt til fest med fint dækket bord, velkomstdrink, vinkonkurrence og overrækkelse 
af mesterskabspræmier.     
Det blev en hyggelig aften, med dejlig mad, hygge og snak.  
Stemningen var høj - og den blev ikke dårligere, da ”The Heaters” spillede op til dans.  
 
 
 
 
 
På seniorudvalgets vegne 
Mogens Lyhne 
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Veterantennis 
Endnu en vellykket grussæson er ved at være afsluttet for klubbens veteranspillere. En sæson hvor 
fremmødet har ligget stabilt på 15-20 GTK’ere hver mandag formiddag i tiden 10-12. Ofte forlænges 
opholdet, fordi der også skal bruges tid til noget snak under halvtaget foran klubhuset efterfølgende. 
Lige efter sundhedsprofeternes lærebog: Motion og socialt samvær fremmer livskvaliteten! 
 
Nu når temperaturen falder, og grusbanerne lukkes, falder  
formentlig også deltagertallet til veterantennis.  
De seneste år har vi været omkring 10-12 vinterspillere.  
Det er også nogenlunde det antal, man kan være, når man kun 
har kunststofbanen og padelbanen til disposition 
.  
Men har du lyst til kombinationen kold luft og tennis,  
er du meget velkommen.  
Der er altid plads til en mere! 
 
 
 
 
 

Padel 
I år har vi for første gang arrangeret en ren  
padelturnering i GTK.  
Der var ikke overvældende mange klubmedlemmer, 
som havde tilmeldt sig, men rigeligt til, at vi fik en flot 
lørdag formiddag på og rundt om padelbanen. 
 
Padeltennis er fortsat, og vil givet blive ved med at 
være, et lille underordnet vedhæng til den ”rigtige” 
tennis i klubben.  
Så vidt jeg ved, er der ingen i klubben, som kun spiller padel. Men der er efterhånden en hel del, som 
fra tid til anden spiller padel ved siden af den normale tennis. 
 
Padelbanen er åben og tilgængelig hele året.  
I GTK har vi som bekendt begrænset formel adgang til banen, men i praksis er den som regel ledig, 
også når kommunen og Bagsværd Tennis Klub disponerer over den. Så spil endelig padel på en kold og 
mørk vinterdag. Det giver varme og god underholdning, og kommunen byder på en godt oplyst bane 
med læ for de mest gennemtrængende vindstød.  
Bolde og bats finder du i klubhuset. 
(kontakt Willy, hvis du ønsker en nøglebrik). 
 
Med venlig hilsen 
Gisle Ag 
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Indkaldelse til generalforsamling i Gladsaxe Tennis og Padel Klub  
tirsdag den 21. november 2017 kl. 19.30 i klubhuset  
 
Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:  
 

1. Valg af dirigent.  
 

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.  
 

3. Forelæggelse af revideret regnskab og status samt budget til godkendelse.  
 
4. Valg af formand:  
    Peter Munk er på valg og villig til genvalg   
                                                                                                                                                     
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:  
    Peter Væver er på valg og villig til genvalg. 

      Federico Festino er på valg og villig til genvalg.  
  

5. Valg af suppleant til bestyrelsen.  
    Anders Roy Christiansen er på valg og villig til genvalg. 
 
 7. Valg af seniorudvalgsformand: 
     Mogens Lyhne er villig til genvalg.   

 
  8.  Valg af 3 seniorudvalgsmedlemmer: 
        Lars Magnussen og Bent Aasted er villige til genvalg.  
        Liselotte Astrup ønsker ikke genvalg. 
        
  9.  Valg af ungdomsudvalgsformand 
        Mikkel Pilemand ønsker ikke genvalg. 
        Bestyrelsen foreslår valg af Tine Kofoed Marcher 
 
10.  Valg af 3 ungdomsudvalgsmedlemmer.  
       Thomas Taul er villig til genvalg.  
        Valg af 2 udvalgsmedlemmer.  
 
11.  Valg af revisor/revisorsuppleant.     
       Jack Søbirk er villig til genvalg. 
 
12.  Fastsættelse af kontingent og indskud for den kommende sæson: 
       Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent.  
 
13.  Indkomne forslag.  
       Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.  
 
14.  Eventuelt.    
 
 
 
 


