
Hvornår begyndte du at spille tennis? 

“Jeg har vel spillet 20 år i Humlebæk Tennisklub. Jeg var ikke medlem af klubben som ung, men 
så gik vi ned og spillede på banerne alligevel…Nu er jeg jo så blevet medlem og har deltaget i 
Hyg-in de sidste 15 år, når ellers jeg har haft tid. Hyg-in er super fint. Der er en god balance 
mellem sport og så det sociale - i denne sæson er det vel blevet til en 4-5 gange og det er jo en 
spændende udfordring at prøve at spille med og mod så mange forskellige. Ellers har jeg spillet 
med en fast makker og sammen med nogle venner - også med Lars Gulmann, men nu er han jo 
skadet igen! Jeg har aldrig deltaget i klubturneringerne og jeg er jo startet lidt sent, så jeg slås 
stadig med lidt teknik og har meget at lære endnu, men jeg har jo heller aldrig gået til træning.”

Hvorfor valgte du egentlig tennis og fortsætter med det. Du laver jo så meget andet sport og der 
hænger jo et fint diplom fra din deltagelse i Berlin Maraton på dit kontor?  
“Tennis har altid interesseret mig, spændende sport og mange af mine venner var begyndt i 
klubben og deltog i turneringerne.” 

Hvad foretrækker du - single eller double?  
“Jeg er helt klart til single - der skal sved på panden og pulsen skal op og der udfordrer jeg mig 
selv mest. Jeg kan godt lide mand mod mand, men selvfølgelig spiller jeg double til Hyg-in.”

Er du en der vil vinde boldene selv eller lade modstanderen lave fejl? 
“Jeg er helt klart ham der forsøger at slå vinderslag, når ellers det lykkes. Det er alt for kedeligt at 
spille på andres fejl.”

Hvordan har du det med en svag makker i double? 

Thomas griner: “Det har jeg det fint med og det er jo en del af gamet og nogle gange bliver man jo 
også lammetævet, for der er jo store niveauforskelle. Nu spiller jeg jo også politisk tennis..hvert år 
spiller jeg en kamp med Lars Simonsen fra de radikale og hvert år taber jeg, men i år blev det 
uafgjort. Et tiebreak-sæt til hver og så var vi så trætte, at vi ikke orkede mere.”

Det var så dig som tennisspiller, men hvad med dit forhold til tennisklubberne i kommunen?  
“Jeg synes jo, at det var den helt rigtige beslutning at lave HIC, men det var jo også på betingelse 
af, at de 3 klubber samarbejdede, så konstruktionen Øresund Tennis er jeg meget glad for. Det 
giver de 3 klubber langt bedre muligheder for træning og aktiviteter. Vi kunne jo ikke lave 
tennishaller alle 3 steder, så det at samle faciliteterne centralt var den rigtige beslutning og med 
de gode faciliteter kommer også de sportslige resultater. Nu glippede oprykningen i år, men den 
kommer næste år.”

Mange kommuner har signaturidrætsgrene som de profilerer sig på. Tennis ligger pta. den 
manglende oprykning rigtig højt. Har det nogen betydning for kommunen? 
“Vi er rigtig gode til gymnastik og tennis i Fredensborg Kommune. Derfor laver vi jo også 
gymnastikkens hus i Kokkedal på samme måde som Øresund Tennis fik sin tennishal, så jo, idræt 
betyder noget i kommunen og vi skal have et bredt og differentieret tilbud til borgerne, hvis vi 
fortsat skal tiltrække børnefamilier til at flytte til kommunen.” 

Nu var du ude og prøve padel-tennis i sidste uge, hvad syntes du om det? 
“Jeg er meget begejstret for det. Jeg har prøvet det 2 gange dels i Hillerød på deres nye baner og 
dels på en privat bane her i kommunen. Det sjovt, det kan tiltrække nye målgrupper og måske 
også fastholde de nuværende lidt ældre medlemmer i tennisklubberne, for det er ikke så fysisk 
krævende. Derfor har jeg også besluttet at tage et forslag om et beløb til at lave padel-baner med 
til dette års budgetforhandlinger. Igen er det et eksempel på, at vi i kommunen skal arbejde på at 
give et differentieret idrætstilbud til borgerne. For det er et godt brand for kommunen at have 
gode idrætsfaciliteter og her kommer padel-tennis ind i billedet.”

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at tennisklubberne savner medlemmer. Jeg plejer at spørge: Er 
tennis kun for gamle hvide mænd? 

Thomas griner og siger så:

“Selvfølgelig skal vi jo have fat i ungdommen og jeg tror, at Øresund Tennis med deres tilbud kan 
få flere børn og unge interesseret i tennis. Skoletennis fx er rigtig godt og der når vi mange.”

Men er det nok. Når jeg ser billeder fra ungdomstræningen, ser jeg kun blåøjede og lyshårede 
børn, hvis forældre stemmer blåt - kan man ikke gøre noget mere? 
“Nu har vi jo muligheden for at støtte gennem Fritidsbutikken, så børn af borgere med små midler 
kan få betalt deres deltagelse i sports- og fritidsaktiviteter - og det er rigtig godt, og det er den 
vej, vi skal arbejde videre. Vi har en række ildsjæle i de belastede boligområder, som gør et 
kæmpe arbejde, men jeg tror, at mange af børnene med anden etnisk baggrund har svært ved at 
se sig selv på en tennisbane. De savner nogle fra deres kulturkreds, der gør det godt i tennis og 
kan fremstå som rollemodeller.”




I Fredensborg gør kommunen jo meget for klimasikring etc. som følge af den globale opvarmning. 
Har du tænkt på, at man måske kunne forlænge tennissæsonen nu hvor det bliver varmere med 
kunstgræs-tennisbaner. Vi har det jo i Mikkelborg og flere spiller nu på tidspunkter, hvor 
grusbanerne er lukkede?  
“Det lyder da som en rigtig god mulighed for at flere kan spille mere tennis i længere tid”, slutter 
Thomas meget passende. 

Interviewet er slut, Thomas er på vej til Marienborg, hvor han sammen med andre 
socialdemokratiske borgmestre skal møde Mette Frederiksen. Om de også fik talt om tennis, er 
nok usikkert - mere sikkert er det, at der var mange bolde i luften.

Jens Per



