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Årets Tennisklub 2022: Nominering af Hillerød Tennisklub  

  

Hillerød Tennisklub blev stiftet helt tilbage i august 1891, men der er vel næppe sket 

meget mere på ét enkelt år end i 2022. Hillerød har i nyere tid budt padel velkommen og 

det tiltag har virkelig fået luft under vingerne i 2022. Klubben har opstartet fast ugentlig 

padeltræning for juniorer med 20 børn og har nu over 400 padel-medlemmer, men hvad 

der er mest imponerende, er at det er i skøn forening med tennis, som også vokser og 

klubben har nu 1.000+ medlemmer. Hillerød har bl.a. næsten fordoblet antallet af de 

medlemmer som tennistræner, og der er fundet tid til at byde de lokale skoler velkommen 

til skumtennis-aktiviteter. 

 

I 2022 har Hillerød lagt baner til en international ITF juniorturnering og været Unionens 

mest aktive klub på Tennis Øst´s Head Vinter-tour med turneringer næsten hver uge i hele 

vintersæsonen. Udendørs har den stået på en masse DTF Comwell Sommer-tours. De har 

været værter ved afholdelse af Senior DM Inde og Veteran DM Ude, samt værter for 

finalestævnet ved TennisDanmark Cup. Med den store aktivitet på turneringsområdet, har 

en masse tennisentusiaster haft stor glæde af den flotte indsats Hillerød har ydet i 2022. 

 

På hjemmebanen på Milnersvej, får de tid til en masse træningssamlinger, 3 ugentlige 

drop-ins for voksne medlemmer og 2 ugentlige for juniorer på tennis-delen og 3 ugentlige 

drop-ins på padel-delen, alt imens de uddanner en god håndfuld nye trænere og har 

formået at ansætte en fuldtidstræner. Hillerød fortsætter succesen i den virtuelle verden, 

hvor klubben er meget synlig på digitale medier og farer op igennem ranglisten i Tennis 

Facebook ligaen. 

 

Med sådanne bedrifter er det svært at komme uden om at Hillerød har gjort sig positivt 

bemærket i 2022 og har gjort sig fortjent at blive Tennis Øst kandidaten til Årets 

Tennisklub. 


