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2020-sæsonen blev et år i Coronaens tegn og det har blandt andet ført til, at NTK-Amagers 

generalforsamling er blevet udsat et par gange. 

Coronaen til trods er vi dog kommet tilfredsstillende igennem 2020, da Tennis heldigvis er en af de 

idrætsaktiviteter, der alt andet lige har været mindst berørt. Sporten har generelt oplevet en netto 

medlemstilgang, og det gælder også for vores klub. 

Stor tak til vores medlemmer for at udvise tålmodighed med de begrænsninger, de er blevet 

pålagt, både i forhold til at kunne spille samt for overholdelse af Covid-19 retningslinjer om 

afstand og afspritning. Der skal også lyde en stor tak til vores trænere for at udvise fleksibilitet og 

sikre træning i det omfang, det overhovedet har været muligt. 

Standerhejsning og sæsonåbning måtte aflyses på grund af Corona, men det lykkedes med stor 

hjælp fra vores trænere at få banerne gjort klar til spil fra ca. midten af maj måned, hvor dette 

igen blev muligt efter den første nedlukning. 

Sommerens store arrangement i klubben blev en sommercamp, der havde deltagelse af knap 30 

unge i alderen 6-16 år, der i tre dage prøvede kræfter med tennissporten. Bestyrelsen valgte at 

bakke op om Tårnby kommunes opfordring til at tage imod Corona-støtte midler for så til gengæld 

at kunne tilbyde gratis deltagelse til spillere, der enten slet ikke eller kun i begrænset omfang 

havde prøvet at stifte bekendtskab med tennissporten tidligere, og det blev heldigvis en stor 

succes, hvor vejret også viste sig fra sin bedste side. Tak til de NTK-medlemmer der brugte noget 

af sommerferien på at give de skønne og tennis-ivrige unge mennesker på vores camp en rigtig 

god oplevelse – enten som trænere eller praktiske hænder.  

Hvert år søger vi DTF om at kunne afholde nogle af de turneringer, der ligger i deres program, og 

har især fokus på turneringer, hvor nogle af klubbens spillere har mulighed for at kunne deltage. 

Der er imidlertid mange klubber om buddet, og det er derfor ikke altid det lykkes. I 2020 afholdt vi 

i sensommeren to turneringer henholdsvis i herresingle U16 kat. 2 og i senior damesingle kat. 2. 

Den sidste med deltagelse af flere af klubbens spillere, og heldigvis kunne en af vores egne spillere 

løfte pokalen efter en spændende finalekamp.  

2020 blev også en meget aktiv sæson på turneringssiden og for en klub af vores størrelse er det ret 

unikt, med 11 juniorer med licens til at spille turneringer under Dansk Tennis Forbund og 16 

registrerede spillere i holdturneringer. Der er derfor også mange spillere at sige tillykke til, uanset 

hvilket niveau, de har spillet på. Vi vil især fremhæve følgende: 

NTK-Amagers klubmestre 2020: 

 Damesingle: Dina Hirslund 

 Herresingle: Sebastian Kjølbye 

 Damedouble: Caroline Højgaard Nielsen & Nicoline Bilde Hvidberg 

 Herredouble: Maciej Wawrzyniak & Maciek Dabkowski 



Seniorherreholdet med oprykningen til 3. division: 

 Phillip Maksimovic, Jesper Kruse, Fillip Schlichtkrull, Sebastian Kjølbye, Robin Leutert, Emil 

Remsted, Nikolaj Corfitz Jensen og Erik Marcibal 

U14-drengene med en delt bronzemedalje ved DM for hold: 

 Sebastian Kjølbye og Emil Remsted vandt en delt DM-bronzemedalje i den bedste række 

ved finalestævnet for hold, som de havde kvalificeret sig til sammen med to spillere fra ATK 

(Arbejdernes Tennis Klub).   

Nuværende og tidligere NTK-spillere med en top 20 placering: 

 Sebastian Kjølbye: Nr. 12 i herresingle (U14) 

 Jovana Gusak: Nr. 16 i damesingle (U18) 

 Emil Remsted: Nr. 17 i herresingle (U14) 

Det blev desværre meget begrænset med indendørstennis i Skelgårdshallen i vinter, da den 2. 

nedlukning hurtigt ramte os. Træner Maciej gjorde heldigvis en stor indsats for at få gjort 

kunststofbanerne klar til vintertennis udendørs i begyndelsen af 2021, og det var dejligt at se 

aktive medlemmer på anlægget til trods for blæst og minusgrader.  

På grund af den udsatte Generalforsamling 2021 følger her ekstra om opstarten på 2021 sæsonen: 

 Vi fik efter en forespørgsel til Tårnby Kommune lov til at skifte firma til klargøring af bane 1 

og 2, og det har vi været rigtige glade for, da bane 1 og 2 nu er i ekstra god stand, og 

samtidig betød skiftet, at de allerede var klar til test efter påske. Der har også været en god 

overlevering af erfaringer til de medarbejdere fra Tårnby Kommune, der har stået for 

klargøring af de øvrige fire baner, så vi allerede fra starten af udendørssæsonen har haft 

gode baner at spille på. 

 Belægningen på Kunstgræsbanerne mini og bane 7-8 har igennem lang tid ikke været 

optimal hverken for fodboldklubberne eller NTK-Amager. Kommunen overvejer at udskifte 

med en ny belægning, der skulle gavne begge idræstgrene og gøre en vedligeholdelse 

nemmere. Det bliver også nødvendigt med opretning af Net-stolper. Hvornår projektet går 

i gang vides endnu ikke. 

Bestyrelsen har i lyset af Coronaen haft ekstra mødeaktivitet som heldigvis har været mulig at 

gennemføre virtuelt. Tak for fleksibiliteten og det ekstra arbejde, der har været nødvendigt. 

En særlig tak skal lyde til Jens Henriksen, der har besluttet at trække sig fra sit mangeårige 

bestyrelsesarbejde pga. travlhed på jobbet. Jens har i en årrække blandt andet været en vigtig 

drivkraft for arbejdet med vores juniorer og stået for en lang række sjove og spændende tiltag på 

denne front.  

Vi har derfor også fået plads til nye friske kræfter i bestyrelsen, hvor vi i øjeblikket er 5 personer og 

der er plads til 7. Det vil betyde meget, at vi kan få en fuld bestyrelse, så arbejdet kan deles på 

flere, og vi blandt andet kan få mulighed for at genoplive nogle af vores sociale aktiviteter. Vi 

opfordrer derfor interesserede medlemmer til at træde ind i bestyrelsesarbejdet eller alternativt 



melde sig, hvis de fra tid til anden ønsker at hjælpe til ved afholdelse af turneringer, camps eller 

lignende. 

Bestyrelsen opfordrer også alle medlemmer til at følge med i nyhedsbreve, på klubbens 

hjemmeside og Facebook, hvor der er mulighed for at holde sig opdateret på de aktiviteter, der 

finder sted i klubben hen over sæsonen. 

Endnu engang velkommen til 2021-sæsonen i NTK-Amager Tennisklub.! 
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