
Referat fra klubmesterskab og afdelingsmøde i tennis den 21.1.2023 

 

Lørdag eftermiddag fra kl 15-20 afholdt vi klubmesterskab i tennis indendørs i Skinderskovhallen. 

Det blev jo aflyst i 2022 pga regn derfor udsat til 2023 indendørs. 

Vi var desværre kun 5 tilmeldte men spillede så alle mod alle . Vi spillede først til 4 bedst ud af 3 sæt. 

Det blev til ca 4 timers tennis til os alle.  

Klubmester 2022 blev Andreas Løcthe 

Anden og tredjepladsen gik til hhv Ole Og Ahmed. 

 

Efter spillet tog vi hjem til John og spiste Pizza og holdt generalforsamling 

Deltager til generalforsamling var : Ole , Jakob, Andreas og John 

Dirigent blev Jakob. 

Sekretær blev John 

Formandensberetning: 

Vi er desværre ikke så mange aktive spillere i øjeblikket . 3 døjer med langtidsskader og så er vi bare 

ikke mange tennisspillere i klubben. Vi har lige lavet et tiltag med et nyhedsbrev til alle S-togsførere 

og sat opslag op på deres stuer og vi snakker trods alt 500 lokoførere men ikke én har meldt tilbage 

at de skulle være interesserede i at spille Tennis eller Padel. 

Skulle i være interesserede i at spille Padel så kontakt Ole. 

 

Spred gerne budskabet til nye og gamle kollegaer om at der findes en Hovedstadens idrætsforening 

      ( Hi ) 

Pga sløje tilmeldinger aflyser vi indtil videre Double turneringen som vi plejer at afholde i Maj. 

 

Klubmesterskabet 2023 i single bliver afholdt Lørdag den 26. August i Valby sm vi plejer. Så sæt 

gerne Kryds i kalenderen allerede nu. 

Gode nyheder til alle der træner. Det er blevet gratis at spille indendørs i Skinderskovhallen. Vi har 

fået de første 20 timer af Hi og det burde være nok til vintersæsonen. Kontakt mig for brugernavn og 

kode. 

 

Valg i henhold til vedtægterne.  

John Madsen genvalgt til afdelingsleder . 

Intet under eventuelt. 



Lidt billeder fra Klubmesterskabet 

 

 
Klubmester 2022 Andreas Løcthe  Ole og Jakob 

 

 

Venlig Hilsen 

John Madsen 

   

 

 

 


