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U10 1. holdet vandt guld i holdturneringen  
i orange bold - B-rækken
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Ca. 900 medlemmer lyder prognosen for VST’s 
medlemstal pr. 31. december 2019, dvs. med ud-
gangen af dette år. Det er jo ubegribeligt positivt, 
når stort set alle andre tennisklubber har tilba-
gegang. I gamle dage for 10 -15 år siden var vi 
lige så mange, men der oplevede vi i bestyrelsen 
ikke udfordringen nær på samme måde. Årsagen 
hertil tror jeg er, at datidens medlemmer ikke 
efterspurgte lige så mange events f.eks. træning, 
morgentræning, familietennis, skumtennis mm., 
der pakker tennisoplevelsen ind på en sjov og 
moderne måde. I gamle dage ønskede medlem-
merne blot en indendørs- eller udendørs bane 
at spille på med de samme faste makkere 1-2 
gange om ugen.

Det er fedt med det store antal medlemmer – her 
skylder vi vores sportschef Claus Løppke en stor 
tak for, at vi i VST har formået at sammensætte 
tennis på en ny måde, så det i højere grad bliver 
en total oplevelse af tennis, træning og sociale 
events for alle medlemsgrupper. 

Men med snart 900 medlemmer og kun 3 in-
dendørsbaner har vi simpelthen været nødt til at 
indføre en juniorventeliste. Det er jo på en måde 
brandærgerligt, men også nødvendigt, hvis kva-

liteten og tilfredsheden med de tilbud vi udbyder 
skal holdes – og det skal den naturligvis.

Jeg er klar over, at der måske blandt forældrene 
til juniorerne kan være et ønske om blot at tildele 
mere kapacitet til juniorerne, så vi kan have plads 
til flere og dermed måske undgår en venteliste. 
Men når man som jeg er formand VST, så er jeg 
formand for ALLE medlemsgrupper, også dem 
der ikke er i vækst lige her og nu. Dette inde-
bærer at alle typer medlemmer i en eller anden 
udstrækning skal tilgodeses med banemuligheder 
hele året rundt, samtidigt med at klubben har en 
sund økonomi, naturligvis. Det er i hvert fald det 
synspunkt jeg gerne vil huskes for.

Bestyrelsen vil derfor her i løbet af efteråret se 
nærmere på, hvordan vi kan klare væksten uden 
”at ødelægge” det for nogen medlemsgrupper 
og uden, at vi giver køb på alle de sjove events, 
som dels har løftet VST til et nyt niveau og dels 
bundet os endnu mere sammen som klub på en 
god måde. Det er en kæmpe udfordring som jeg 
er sikker på vi nok skal finde en til fredsstillende 
løsning på for alle 900 medlemmer, men desværre 
ikke før næste efterårssæson eller næste sæson 
igen. Men nu tager vi hul på debatten.

Udendørssæsonen går på hæld, men det blev 
desværre ikke den sæson vi havde håbet på for 
vores bedste herrer og damer. Begge hold rykker 
ud af den bedste række udendørs efter en hård 
sæson, hvor de fik lidt for meget modstand fra 
de andre klubber. Men også en sæson, hvor vi 
var uheldige med, at nogle af de bedste spillere 
desværre var skadet. Jeg håber og tror vi kan 
klare os bedre indendørs, hvor vi stadig er i den 
bedste række og hvor også får tilgang af et par nye 
stærke damespillere som jeg håber hurtigt vil falde 
godt til i VST og gøre en god indsats for holdet.

Heldigvis går det VST’s vej med hensyn til den 
verserende momssag som jeg nævnte i mit forord 
til forårsnummeret af Centre Court. Skattestyrel-
sen har nu frafaldet deres krav om momsbetaling 
fra VST på omkring 425 t. kr. bagud i tiden, fordi 
VST naturligvis ”havde orden i penalhuset”. Men 

bestyrelsen er fortsat i dialog med Skattestyrelsen 
og forventer, at også de sidste forhold af noget 
mindre karakter frafaldes, selvom det nu nok vil 
komme til at koste VST økonomisk fremadrettet. 
Det er klart, at det som sådan ikke har særlig 
meget med vores dejlige tennissport at gøre. Men 
som en relativt lille klub har det jo utrolig stor 
betydning for de handlemuligheder vi har i VST, at 
vi nu har fået reduceret kravet mod os. Derfor er 
jeg igen nødt at sige en stor tak til advokat Simon 
Hauch, der på VST’s vegne har ydet er ufattelig 
stor frivillig indsats og 100% professionelt ført 
vores sag over for Skattestyrelsen. Tak Simon!

Efteråret er kommet og vi er allerede startet på 
indendørs. I forlængelse af det jeg ovenfor har 
skrevet omkring banekapacitet m.m., så har vi i 
år forsøgsvis valgt at bruge hele uge 46 i 2019 
og hele uge 9 i 2020 til aktiviteter i de forskellige 
medlemsudvalg. Der bliver derfor i de to uger 
udbudt masser af sjove tennisevents som alle kan 
være med til. Jeg er klar over, at nogle af Jer med 
de faste banetider måske er skuffede, men jeg 
håber, at I alligevel kan se perspektiverne i det vi 
prøver os frem med, hvor formålet er at sikre ”en 
fair” adgang til VST’s banekapacitet, så vi bevarer 
vores gode stærke sammenhold i og på tværs af 
alle alders- og medlemsgrupper i VST. Det tror jeg 
som formand er vigtigt for VST’s fremtid og for 
den måde vi er sammen på i klubben, såvel ten-
nismæssigt som socialt.Tilbage er som altid kun 
at ønske alle en god indendørssæson 2019/2020 
med tennis og sjov på banerne!

Det er fedt med det store 
antal medlemmer – og  

her skylder vi vores  
sportschef Claus Løppke en  
stor tak for, at vi i VST har 
formået at sammensætte  

tennis på en ny måde

  Af Torsten Foersom, formand

VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB
– siger hermed en stor tak til alle vores Sponsorer

Jyske Bank 
Det Grønne Område 
Dawall Virum

Brdr. Jensen VVS
Holte Vinlager
Virum Motor Co.

BLS Capital
Frilandsmuseets Restaurant
Malerfirmaet Ares

Fog Lyngby
Deloitte 
MENY Virum

Transocean Sport
The Bagel Co.
ADVODAN Lyngby

FORMANDEN HAR ORDET

Grænsen er nået ...  
på den fede måde



CENTRE COURT        OKTOBER 2019 3

Læs sporten i 

TAK
til Toms pulje  

for at støtte VST

Tusind tak til Laura Friis Hein og Mikkel Hoff-
mann for den super gode træning både til 
Familietennistræningen og Team Fred træ-
ningen på holdet inden familietennis. Fa-
milietennistræningen fortsætter indendørs 
på udvalgte lørdage kl 14.30. Hvis I vil høre 

mere om familietennis , er I velkomne til at 
skrive til Mette på metterytselvst@gmail.
com. Det er kun muligt at komme til prøve-
træning ved tilmelding til Mette, da der ikke 
er træning hver lørdag og trænerne skal vide 
antal deltagere. 

TILMELDNING: www.vst-tennis.dk under events og familietennis  
Træning på udvalgte lørdage 9/11, 30/11, 7/12, 14/12, 21/12, 4/1,11/1, 18/1 og 25/1

Klubben havde for første gang i mange år 
tilmeldt et hold i U8 hold i den udendørs i 
holdturnering. Klubben har med holdet fået 
en del nye børn i gang med kampe på en 
god og sjov måde. Holdet sluttede på en fin 
5. plads – kun et point op til 4. pladsen i en 
række med 7 hold. Mange af børnene på U8 
holdet har endnu et år i U8 rækken. 

Tak for en super hyggelig sæson. Følgende 
spillere har deltaget på holdet:  Alexander 
Nymand Thomsen, Frederik Bach Petersen, 
Mads Gøttsche, Thor Puk , Frederikke Ander-
sen, Kristian Kähler, Frida Rytsel Jakobsen, 
Helena Kähler, Olivia Currie, Konrad Juul, 
Sofie Halborg, Emma Markussen og Marie 
Christensen. 

Familietennis er  
blevet en stor succes

NY TRÆNER I VST

Jens-Erik Hincheli
Jeg har tidligere trænet i flere for-
skellige tennisklubber senest  i 
Lyngby Tennisklub, hvor jeg har væ-
ret en del af trænerteamet. I klubben 
har jeg været træner for forskellige 
grupper af spillere, planlagt clinics og 
bl.a. været træner på træningslejre 
for klubbens turneringsspillere.

Er på nuværende tidspunkt tilknyttet 
Københavns Skole & Idrætsakademi, 
hvor jeg er ansat som tennistræner. 
Eleverne kommer fra forskellige klub-
ber, og træner både på akademiet 
og i klubregi.

Jeg er Unionstræner indenfor Dansk 
Tennis Forbund og uddannet sko-
lelærer. 

Glæder mig til at arbejde med alle 
spillere, og vil gøre mit bedste for at 
blive en del af trænerteamet i Virum-
Sorgenfri Tennisklub

Masser af spil og  
sammenhold på U8-holdet

Familietennisholdet har haft endnu en superskøn  
sæson med masser af god tennis, lege og højt humør

U8
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Greetings from USA
Jeg har nu næsten været i USA i en måned og stu-
deret på University of North Georgia, og hold da 
op hvor sker der meget! Vores tennishold består 
af otte piger med otte forskellige nationaliteter 
(fra fire forskellige kontinenter), så jeg møder 
virkelig mange forskellige kulturer. 

Både pigerne, herreholdet og coachene har taget 
rigtig godt imod mig, hvilket har betydet meget. 
Vores opsæt er en del mere striks end jeg er vant 
til. Jeg står op kl 6 hver morgen for at dyrke styr-

ketræning eller skadesforebyggende træning før 
skole. Derefter står den på skole, mad, tennis, 
conditioning (spurter/intervaltræning) og mere 
skadesforebyggende træning non-stop frem til 
kl 16/17 hvor jeg så har fri. 

At have så fastlagt et program er stadig noget, 
jeg er ved at vænne mig til. Jeg nyder dog at 
have aftenerne mere fri, hvor jeg bl.a. har brugt 
tiden på at tage ud og hike flere gange i den 
rundt om liggende bjergkæde. Vejret er enormt 

varmt, så jeg har trænet i over 30 grader de 
fleste dage, hvilket også er noget jeg har skulle 
vænne mig til. 

Der er nu kun to uger til vores pre-season star-
ter (nogle individuelle turneringer vi spiller som 
forberedelse til sæson i februar), hvilket jeg ser 
rigtig meget frem til, da det er 3 måneder siden 
jeg har spillet en rigtig kamp. 

GO NIGHTHAWKS!!

Ingrid vinder bronze i single og double med sin makker Lea 
Amalie fra B93 og sølv med sin makker Christoffer fra KB. En 
rigtig flot uge med masser af god tennis - super flot og kæmpe 
tillykke med det flotte UM.

U12 A holdet gik for 2. År i træk hele 
vejen til finalen hvor de desværre måtte 
se sig slået 3-3 af KB med et enkelt parti. 
Holdet vandt ellers alle deres holdkampe.  
Holdet var igennem hele turneringen:  

Christoffer Jessen, Jonas Hauch, Elias 
Tharin og Otto Spinding. Oliver Melbin 
hjalp også holdet en enkelt gang da Elias 
var skadet. Holdkaptajn Rikke havde for-
nøjelsen. 

Flot medaljehøst
Hele vejen til finalen for 2. år i træk

U12

ANNA  
I USA 
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U12 B-række holdet fik en flot 2. plads i puljen 
efter at have vundet alle kampe bortset fra den 
mod topholdet Taarbæk, som vi tabte knebent 4-2, 
efter at have måtte trække os midt i 2. singlen og 
også trække 2. doublen pga. en forvredet ankel. 
Super godt gået. På holdet har gennem sæsonen 
spillet Silke Skikkild, Julie Lykke Lauridsen, Viggo 
Tolstrup, Mathilde Currie, Astrid Dehn-Jensen, 
William Linddahl og Oliver Mellbin. Tak for den 
flotte indsats og vi ses til næste sommer!

Kvartfinalen blev desværre endestationen for 
vores U14mix, der ellers var gået i slutspillet 
med maksimumpoint.

På trods af et rigtig flot resultat på 3-3 mod Øl-
stykke, måtte Vi/So se sig slået grundet afgivelse 
af ét sølle sæt mere end modstanderne.Fra starten 
af sæsonen stod det klart at holdet var gjort af 
et speciel materiale, da viljen til sejr i løbet af 
sæsonen overvandt alt fra regnvejr og glatte baner 
i Hjortekjær til hedebølge i Virum.

Der blev generelt spillet rigtig flot tennis, 
og når det kneb lidt med motivationen var alle 
gode til at bakke hinanden op med en high5 
eller et Alléz!, Come on!, Let’s go! og samti-
dig vist at i Vi/So der spiller man altså på hold. 
Tak til Holger, Kai, Lucas, Mathias, Mynte 
og Theodor. (på billedet mangler Mynte og 
Theodor).

U14 pigerne var i år tilmeldt i A-rækken, hvor vi 
skulle dyste mod andre rigtig gode hold. Vi fik en 
god start da vi vandt de to første 2 kampe (mod 
Holte og Greve) 5-1, og efterfølgende spillede 2 
uafgjorte (mod Gentofte og B93). Vi kom derfor 
i slutspil, hvor vi vandt flot over Øresund, men 
desværre efterfølgende tabte imod Gentofte 
i finalen. 

Vi glædede os dog over vores velfortjente sølv-
medalje og ser allerede fulde af selvtillid frem 
mod næste sæson. Trods deres unge alder var 
det et rutineret hold vi stillede med bestående 
af Caroline Moen, Ingrid Friis Hein, Barbara 
Dige, Ann Sofie Hübertz, Celine Lundstrøm og 
Johanne Løkkegaard. 6 dygtige piger, som alle 
har fået udviklet deres spil i løbet af sæsonen, 

og som altid stiller med humøret i top. De er 
rigtig gode til at støtte hinanden - og til at hygge 
sig sammen. Rigtig fint var det at se, hvordan 
pigerne i doublerne kunne opmuntre hinanden 
til at bringe kampgejst og resultater op i niveau 
-simpelthen fordi de arbejder så godt sammen 
med vejledning og opmuntring. 

Vi har nydt holdkampene så meget, så vi gerne 
ville have haft mange flere kampe i løbet af sæ-
sonen. Vi glæder os allerede til næste rund af 
holdkampe - vi er simpelthen så klar! 

På billedet fra venstre Caroline Moen,  
Barbara Dige, Ann Sofie Hübertz, Johanne 
Løkkegaard og Celine Lundstrøm – des-
værre savnes Ingrid, som ellers altid er med.

U14-piger vinder sølv
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U12

U14

U14

U16 drenge i A-rækken spillede her i udendørs sæsonen 
nogen rigtige gode kampe, og holdet bestod af fra venstre: 
Sofus Meyer, Frederik Kornerup Rasmussen, Mikkel Hoff-
mann, Andreas Hald Dige og Emil Ojen Rasmussen (ikke 
med på billedet).

Drengene spillede nogen super gode kampe, hvor de var 
kommet i pulje med de 2 hårdeste konkurrenter nemlig KB og 
Lyngby´s A- drenge. De kæmpede godt og havde gode kampe 
både i single og double, så blev det også trænet. Fortsæt 
jeres gode kampgejst, og tak for denne udendørssæson.

U16-drenge med kampgejst trods hård pulje
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GEELS PLADS 2 . 2830 VIRUM . TLF. 45 95 09 99
ÅBNINGSTIDER: MANDAG-SØNDAG 8-20.
LAGKAGEHUSET: MANDAG-SØNDAG 8-19.

virum 
supermarked

din lokale fødevarebutik
VI TILBYDER ALTID FØLGENDE BETJENTE 

AFDELINGER

fiskeafdeling
delikatesseafdeling
slagterafdeling

STORT SORTIMENT I SPECIALITETER I ALLE 
VORE AFDELINGER.

lagkagehuset 
vinafdeling
grøntafdeling

_________________________

_________________________

TEAM FRED
Kom til gratis minitennistræning hele vinteren

LYSERØD FREDAG
Fredag den 4. oktober 2019 
blev en magisk lyserød aften, hvor 
alle klubbens medlemmer var in-
viteret til skumturnering og mad i 
klubben. Over 70 medlemmer var 
samlet til denne herlige aften -  lige 

fra Bodil på 85 år til lille Frida på 6 
år. Tusind tak til VST’s Holdsspillere 
for at stille op i turneringen. 

VST fik samlet 14.000 kr. ind 
til #støtbrysterne. Tak til spon-

sorerne www.playerschoice.dk og 
www.nimbusnordic.com, VST’s 
sportschef og juniorudvalget for 
denne skønne aften.

Laura Friis og Michael Bach vandt 

lodtrækningen om præmier for 
dem, der havde doneret penge og 
fik udleveret præmierne til denne 
særlige aften, hvor vi fik samlet 
klubben og fik støttet op om et 
godt formål.

Har du et barn, der ikke kan indgå 
på et hold med klubbens almindelige 
hold, kan I komme til gratis miniten-
nistræning hele vinteren.

Indendørs er der TEAM FRED træ-
ning på udvalgte lørdage  9/11, 
30/11, 7/12, 14/12, 21/12, 4/1,11/1, 
18/1 og 25/1. Der kan forekommer 
ændringer, så hører I om det. I det 
nye år kommer der nye datoer for 
resten af indendørssæsonen. 

Når der er nogle særlige events, som 
ekstra træning eller andre sociale 

arrangementer vil alle der er tilmeldt 
TEAM FRED eventet i klubmodul hø-
rer om det.   

Nye børn skal tilmelde sig til Mette 
på metterytselvst@gmail.com inden 
træningen.  

Husk rene indendørssko både til 
børnene og evt. voksen, hvis mor 
eller far vil træne med sammen 
med sit barn.

Mvh 
Mette Rytsel - VST  
Mobil 23352647 

Tak for den  
store tilslutning  
til fordel for det  

gode formål
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BESTSELLERS
Anniversario
Piemonte
Rødvinen der år efter år vinder forskellige smagninger og kåres til bedste køb. Den 
har helt ekstraordinært lagret 3 måneder på egetræsfade, hvilket har givet den en helt 
fanta stisk duft og smag.

SPAR
180,-

Pr. � . 79,-

49,-
v/6 � .

i SPIS BEDRE

“Den lille Chablis” kalder vores kunder denne lækre 
hvidvin – og det forstår vi godt: Kvaliteten over-
stråler nemlig klart de chabliser vi bliver tilbudt, og 

som koster det dobbelte. ET SCOOP 
TIL PRISEN!

Chapelle de la Bastide 
Chardonnay

SPAR
180,-

Pr. � . 89,-

59,-
v/6 � .

Virkelig lækker vin fra det sydlige Rhône. Frugt og krydderier går 
her op en højere enhed og den kan klare enhver udfordring fra 
tilberedninger med okse, lam og vildtkød.

Suveræn vin til prisen!

Grenache Noir
Vieilles Vignes

SPAR
300,-

Pr. � . 119,-

69,-
v/6 � .

Primitivo fra Syditalien når den er bedst: solmoden og tykt� ydende og med masser af 
bær, frugt og vanilje. Vinen er tilmed lige så god uden mad, som til mad. Hvor er det 

bare godt! 

Primitivo di Manduria  

Pr. � . 100,-

89,-
v/6 � .

PÅ
LAGER

IGEN

I duft og smag opdages � ødekaramel, brun farin, chokolade 
og vanilje. Rommen har en lang og � ot � nish med fedme, 
tydeligt præg af fadlagringen og en lækker blød karakter.

Ron de Caribe
XO rom

449,-

349,-

Det blev til flere medaljer ved slut-
spil for hold i u10 rækkerne i år. 
VST havde to u-10 hold i B-rækken, 
hvor der spilles med orange bold. 
Det ene hold var primært med 2. 
års u10 spillere, mens det andet 
hold hovedsageligt bestod af 1. års  
spillere. Det gjorde dog ikke den 
store forskel, for begge hold kvali-
ficerede sig til slutspillet. Her mødte 
VST 1 Sundby, og trods tætte og 
spændende kampe, spillede hol-
det sig videre til semifinalen.  
Det samme gjorde sig gældende 
for VST 2, der spillede 3-3 mod  
Roskilde, men alligevel kom videre 
med flest vundne sæt. Således  
havde VST 2 ud af 4 hold i semi-
finalerne. 

VST 1 spillede sig i finalen, mens 
VST 2 søndag skulle spille om bron-
zemedaljerne. Der var rigtig mange 
nerver hos de unge spillere hen 
over weekenden, og det blev ikke 
mindre, da det spidsede til søndag. 
Aldrig har vi set så mange underlige 
bolde. Og spændingen blev da også 
indtaget, da VST 1 spillede 3-3 mod 
Trørød, og sejren måtte tildeles efter 
flest vundne sæt. 

Guldet gik til VST 1, og begejstrin-
gen var enorm. 

Endnu mere spændende blev det for 
VST 2, for de spillede også 3-3 mod 
Farum i bronzekampen, og her måtte 
holdleder Morten Holm-Gregersen 
sammen med modstanderne tælle 
partier før bronzemedaljerne kunne 
hænges om halsen på de glade VST 
2 spillere. Det har været fantastisk 
at følge sammenholdet på de to 
VST hold, og der er skabt et godt 
fundament for nye dygtige juniorspil-
lere med så mange på u10 holdene 
og så flot et resultat. Samtidig skal 
VST spillerne have ros for fair play 
hele vejen igennem... også da det 
spidsede til. 

På VST 1 var slutspils holdet: August 
Gude, Valdemar Kähler, Anton Lind-
ahl, Villads Dehn Jensen og Emilie 
Sternberg. Endvidere har Kassandra-
Sofie Steensby, Cecilie Abildgaard 
og Jacob Nygaard spillet på holdet. 

På VST 2 holdet har følgende spil-
lere deltaget: Eskil Tolstrup, Gustav 
Holm Gregersen, Kevin Le Li, Johan-
nes Elkan Høi-Hansen, Julian Gli-
saa, Synne Juul Aaboe, Ellen Rytsel 
Jakobsen, Lilli Riisbro, Malte Thor-
seng, Emma Hoyer, Frederikke Marie 
Vinther, August Nymand Jørgensen, 
Patrick Westphal, Niels Bendtsen, 
Barbette Rubæk og Alfred Jebjerg.

STOR SUCCES  
for VST’s u10 hold udendørs 

VST 2, der vandt en flot bronzemedalje.

VST 1, der fik guld efter nervepirrende spil.

U10

U10
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FOTOALBUM 2019
VST havde besøg af Holger Rune – verdens bedste juniorspiller

Davis Cup

Holdkampe juniorer

Individuelle turneringer - klubben har igen haft mange juniorer afsted til turneringer og stævner

Holdkampe seniorer
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Per Tuft vinder DM med Frans Nørby

Fredag den 20. juni 2019 valgte over 70 
af klubbens medlemmer at kigge forbi til VST 
sommerfest. Der var spil på alle baner, mad og 
super socialt samvær. Samme aften spillede 
VST’s spiller, Troels Tolstrup Nielsen sig i finalen 
i BLS Cup, så festen blev toppet med god tennis 
på bane 5.

Mette Rytsel fra VST kåret som årets ildsjæl af Dansk Tennisforbund

Piger
Vi kan med glæde annoncere, at VST har 
fået tilgang af to dygtige pigespillere til 
den nye indendørs sæson. Det drejer sig 
om Viktoria Andersen, på 16 år og Anna 
Tang 15 år. De er begge i top 5 på u16 
ranglisten for danske piger og samtidig 
begge top 30 på senior ranglisten. Begge 
piger har skabt gode resultater og spiller 
både nationale og internationale turne-
ringer. De er skiftet fordi VST har så bred 
en pigegruppe, som allerede har taget 
godt imod dem, og vi glæder os til at følge 
dem fremover.

Drenge
Vi har også fået tilgang på Herre siden, 
da Ulrik Bølling +40 har besluttet sig 
for at spille for VST. Ulrik er en gammel 
topspiller og spiller lige nu på Danmarks 
+40 landshold. Ulrik har et niveau, der gør 
han også kan komme på tale til klubbens 
senior hold.

NYE  
spændende  
spillere i VST

ÅRETS 
ILDSJÆL!

SOMMERFEST 2019

SUZUKI BALENO FRA KUN 2.195 KR. PR. MD. OG 4.995 KR. I FØRSTEGANGSYDELSE
Nu kan du lease Suzuki Baleno. Bilen, der forener modsætninger og kvaliteter, du normalt ikke finder i denne klasse.
Den oser af stil med sit strømlinede design, men er samtidig superpraktisk med klassens største bagagerum. Et hidtil
uset udstyrsniveau og innovativ teknologi gør bilen ligeså grøn, som den er fræk – med høj ydelse og lavt forbrug.
Kort sagt: Suzuki Baleno. Usædvanlig meget at byde på fra kun 2.195 kr. pr. md. i leasing. Kom forbi og oplev det hele!

Grønnevej 141 . 2830 Virum . Telefon 4585 2390 . www.dawall-virum.dk

 Vitara Turbo 112 hk (5MT) og 140 hk (6MT): 15,5-16,3 km/l, CO2: 139-146 gram/km.  Øvrige Vitara 112 hk og 140 hk med automatgear og/eller AllGrip: 13,0-14,8 km/l, CO2: 153-174 gram/km. Oplysninger om brændstof-
forbrug er i hht. til den nye restriktive WLTP-norm. Priser er vejledende og inkl. lev. omk. (3.980 kr), men ekskl evt. metallak og to-farvet lak. Foto kan vise ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. www.suzuki.dk

50ÅR

MED SUV

SUZUKI 

 Vitara Turbo 112 hk (5MT) og 140 hk (6MT): 15,5-16,3 km/l, CO2: 139-146 gram/km.  Øvrige Vitara 112 hk og 140 hk med automatgear og/eller AllGrip: 13,0-14,8 km/l, CO2: 153-174 gram/km. Oplysninger om brændstof-
forbrug er i hht. til den nye restriktive WLTP-norm. Priser er vejledende og inkl. lev. omk. (3.980 kr), men ekskl evt. metallak og to-farvet lak. Foto kan vise ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. www.suzuki.dk
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forbrug er i hht. til den nye restriktive WLTP-norm. Priser er vejledende og inkl. lev. omk. (3.980 kr), men ekskl evt. metallak og to-farvet lak. Foto kan vise ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. www.suzuki.dk

50ÅR

MED SUV

SUZUKI 

VI HAR BRUGT 
50 ÅR PÅ AT 
BYGGE DEN 
NYE VITARA

At den nye Suzuki Vitara er markedets mest rendyrkede og attraktive SUV til prisen, er ikke den store nyhed. Netop den position har
Vitara været solidt parkeret på i de 30 år, den har eksisteret. Faktisk kører Vitara rundt på hele 50 års SUV-erfaring. Suzuki byggede nemlig 
verdens første 4-hjulstrækker til privatbrug helt tilbage i 1968. En overraskelse er det dog, hvor mange nye, fede features, du finder i den 
spritnye opgradering. Nye turbomotorer. Nyt design ude og inde. Ny sikkerhedspakke med syv assistentsystemer. Nyt SUVerænt udstyr. 
Kort sagt: Den nye SUV-zuki Vitara. Mere SUV end nogensinde. Fra kun 197.990 kr. 

DEN NYE SUZUKI VITARA. MERE SUV END NOGENSINDE. FRA KUN 197.990 KR.

 Vitara Turbo 112 hk (5MT) og 140 hk (6MT): 15,5-16,3 km/l, CO2: 139-146 gram/km.  Øvrige Vitara 112 hk og 140 hk med automatgear og/eller AllGrip: 13,0-14,8 km/l, CO2: 153-174 gram/km. Oplysninger om brændstof-
forbrug er i hht. til den nye restriktive WLTP-norm. Priser er vejledende og inkl. lev. omk. (3.980 kr), men ekskl evt. metallak og to-farvet lak. Foto kan vise ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. www.suzuki.dk
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Finalestævnet i klubmesterskaberne søndag, den 
8. september blev lidt mindre end planlagt på 
grund af deltagernes succes i holdturneringerne 
i Tennis Øst. Således skulle flere finalister deltage 
i finalestævnet i KB for 40+, og VST’s juniorer 
havde også kvalificeret sig til finalerne i Birkerød, 
så de stolte forældre måtte stille op som coach.

Derfor blev de programsatte 11 finaler reduceret 
til 8 finaler på dagen, men da flere af kampene 
var marathon-dyster, blev stævnet af normal 
længde – nemlig fra kl. 11 til henad firetiden, 
og da vejrguderne var med os, blev det en fin 
dag med spændende kampe og den traditionelle 
menu til tilskuere og deltagere – pølser, kaffe og 
sodavand!

Første runde bestod af finalerne i herredouble 
A, herre single 55+ samt i herre single 40+.  
Sidstnævnte måtte dog udsættes, da den ene af 
deltagerne, Simon Hauch, var optaget af sønnens 
holdfinale i U10 i Birkerød, som i parentes blev 
vundet! I stedet havde tilskuerne, som på dette 
tidlige tidspunkt af stævnet ikke var mange, for-
nøjelse af en velspillet semifinale i herredouble 
veteran 40+, som blev vundet af formandsparret 

Per Hillebrandt og Torsten Foersom over Peter 
Schmidt og Jesper Gude.

Herredouble A finalen havde brødrene Ibh 
– Magnus og Anders - på hver sin side af nettet 
med henholdsvis Frederik Nymann og Muslim Zau-
erbekov som makkere. Selvom Anders og Muslim 
ydede god modstand, kunne de dog ikke forhindre 
førsteholdsspillerne, Magnus og Frederik, i at 
vinde i to sæt med to gange 6/3.

Finalen i herresingle veteran 55+ stod mellem 
de sidste to års mester Karsten Flemin og Peter 
Olsen, og bød på stævnets længste parti, der tog 
30 minutter at afgøre! Ikke mærkeligt at Peter 
Olsen efter dette mistede noget af sin sædvanlige 
snert i slagene, så Karsten på sin malende facon 
kunne afgøre matchen til sin fordel 6/3, 6/1 – og 
blive en velfortjent mester for tredje år i træk.

Mix double-finalen blev også spillet tidligt i 
stævnet, idet Rüdiger Hoyer, der spillede sammen 
med sin kone Kathrin, skulle videre til holdfinale i 
KB for 40+-holdet, som i parentes bemærket også 
blev vundet for VST! Det tyske par, som er nye 
og meget velkomne medlemmer i VST, spillede 

mod det til lejligheden sammensatte par Lone 
Zacho og Christian Eiland. Finalen blev tæt, men 
Kathrin og Rüdiger kunne efterfølgende kalde sig 
VST mixdouble mestre.

Stævnets anden runde blev overværet af en hel 
del flere tilskuere, hvilket naturligvis skyldtes de 
spændende kampe, som var på programmet, og 
ikke at det på dette tidspunkt begyndte at dufte af 
grill-pølser! Hovedkampen i herresingle A om 
VST-mesterskabet stod mellem Troels Tolstrup, der 
er blevet et meget aktivt medlem og juniortræner 
i VST trukket til klubben af sine drenge, og den 
mangeårige mester Magnus Ibh, der efter to års 
fravær var i finalen på ny. Finalens første sæt blev 
flot vundet af Troels med 6/3, men efterhånden 
som kampen skred frem, fik Magnus fundet sit 
spil frem og på trods af krampe i tredje sæt, som 
meget fair blev behandlet af hans modstander, hev 
Magnus sejren hjem med 6/2, 6/3. En meget flot 
og seværdig kamp af begge, der betød, at Magnus 
kan få sit navn på mestertavlen for syvende gang!

To af klubbens egne 16-årige talenter spillede 
damesingle A-finalen. Begge har i sæsonen 
været en fast del af VST’s succesrige trup i Ten-

KLUBMESTERSKABERNE 2019

Spændende kampe, god mad  
og veloplagte tilskuere
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nis Øst’s 2. liga. Veninderne Filippa Visfeldt og 
Josefine Rosenfeldt spillede en god kamp mod 
hinanden, som de uden tvivl har gjort mange 
gange før, og selvom Filippa er kendt for at kunne 
holde stand og returnere i det uendelige, gjorde 
Josefines større slagkraft udfaldet. Josefine kan 
nu kalde sig VST-mester med 6/3, 6/4 og får sit 
navn på tavlen i hallen.

En kamp, som startede på samme tidspunkt som 
førnævnte, men først blev afgjort efter tre timers 
udmattende dyst mellem Niels Aamund Jørgensen 
og Torbjørn Lange, var finalen i herresingle 
veteran 40+. Niels vandt første sæt med 6/3, 
men så begyndte Torbjørns tilsyneladende stær-
kere fysik at gøre sig gældende, så han hjemførte 
næste sæt i tiebreak med 7/6 og derefter tredje 
sæt med 6/3. En kamp som både kombattanterne 
og tilskuerne vil kunne huske!

Stævnets tredje og sidste runde bestod af to 
stærkt imødesete doublefinaler. Finalen i her-
redouble veteran 40+ blev den først afgjorte, 
idet formandsparret Per Hillebrandt og Torsten 
Foersom syntes mærket af at have spillet semi-
finale tidligere på dagen. Kampens resultat blev 

6/1, 6/3 i favør af de noget yngre kræfter, Nikolaj 
Salling og Jimmie Thomsen, der begge vandt deres 
første klubmesterskab.

Sidste kamp på dagens program blev lidt af et 
publikumsstykke, idet parret Peter Bundgaard 
og Claus Løppke, der tidligere i turneringen i en 
meget tæt kamp mod formandsparret Per og 
Torsten havde sikret sig adgang til finalen i her-
redouble B motionist, havde medbragt deres 
eget heppekor. Lige lidt hjalp det, selvom Peter 
og Claus har trænet ivrigt i løbet af sæsonen. To 
af de bærende kræfterne fra 40+-herreholdet, 
Claus Bøhm og Christian Eiland, stillede op sam-
men i doublen og vandt finalen forholdsvis sikkert 
med 6/2, 6/1. Som Claus bemærkede, må han 
og Peter vist intensivere træningen med henblik 
på næste års mesterskaber. Hermed afsluttedes 
finalestævnet, men 3 finaler resterede!

Finalen i herresingle B motionist blev spillet 
søndag den 15. i noget der lignede en sidevinds-
storm – det danske vejr med voldsomme regnskyl 
og blæst i august og starten af september har ikke 
just gjort det let at afvikle alle kampene i klub-
mesterskaberne! Næstformanden Simon Hauch, 

der har trænet hårdt og forbedret sit tennisspil 
betragteligt, mødte Christian Eiland i dennes 
tredje finale i mesterskaberne. Kampen var tæt 
og spillerne skiftedes til at føre, men Simon viste 
sig som den stærkeste og vandt med 6/3 og efter 
tiebreak i andet sæt 7/6.

Finalen i damesingle B/veteran 40+ var ligele-
des udsat, men blev efter svære planlægningspro-
blemer afviklet mandag den 16. mellem det unge 
talent Madeleine Dyrlund og VST’s WM-deltager 
Helle Sehested. Finaleresultatet 6/4, 6/4 vidner om 
en tæt og lige kamp, som Helle vandt – måske 
betød hendes rutine, at hun var en smule bedre 
til at håndtere det stride blæsevejr, som også om 
mandagen vanskeliggjorde tennis-spillet.

Den sidste finale i damedouble B/veteran 
40+, hvor sidste års mestre Ann-Birgitte Holm 
Gregersen og Mette Rytsel mødte et andet me-
get stærkt par, Helle Sehested og Gitte Salo-
mon, blev først spillet den 6. oktober – ja det 
tager tid at gennemføre et klubmesterskab! 
Ann-Birgitte og Mette viste sig igen som de 
stærkeste og vandt med 6/2, 6/3 – bedre held 
næste år til Helle og Gitte!

Kæmpe tillykke 
til alle vinderne  
og dem der kom 

helt til finalen

KLUBMESTERSKABERNE 2019
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I skrivende stund er stund er holdkampene, klub-
mesterskaberne og udendørs-tennistræningen 
afviklet med god succes og indendørssæsonen 
står for døren.

Dette betyder en fordeling og prioritering af  
banetimerne i hallen, idet aktiviteterne flyttes 
fra 10 udendørsbaner til tre indendørsbaner. En 
svær opgave, som dog er løst i de tidligere år og 
også bliver det i indendørssæsonen 2019-2020. 

Der er banetider til pensionister og andre med 
fleksibel arbejdstid fra tidlig morgen til kl. 13.30 
og på visse dage til kl. 14.30, mens VST’s store 
juniorgruppe belægger alle banetimer fra kl. 13.30 
til kl. 17.30 på hverdage suppleret af nogle tider 
lørdag og søndag og for de mest morgenfriske 
juniorspillere også morgentræning fra kl. 6.00 
mandag og torsdag.

Også i den kommende sæson er der god belæg-
ning i nævnte tidsrum, idet en betydelig del har 
ønsket at gentegne banetiden, som de havde 
sidste sæson. Det har dog også været muligt i 
år at tilgodese nye interesserede med en bane-
tid, bl.a. fordi disse har udvist fleksibilitet i deres 
ønsker til tidspunkt.

Endelig til VST’s nye medlemmer og nogle 
af dem med børn, der går til tennistræning og 
måske også deltager i gebyr-belagte stævner/
events i klubben.

Der betales kontingent en gang årligt ultimo 
marts for tennisåret, der principielt er kalender-
året, men i praksis går fra start på udendørs-
sæsonen i løbet af april måned til slutningen af 
vintersæsonen i slutningen af april i det kom-
mende år. Det betyder, at man kan spille indendørs 
– deltage i tennistræningen og leje indendørsbane 
hele vintersæsonen.

Kontingentet/medlemskabet giver ret til at booke 
banetider udendørs hele sæsonen, dog i lidt be-
grænset dagligt tidsrum for børn og formiddags-
spillere af hensyn til de erhvervsaktive, voksne 
medlemmer. Det er også nødvendigt at være 
medlem for at booke banetimer indendørs og 
leje sæson-banetimer.

Kontingentet betales ved hævning på det i klub-
modul indlagte dankort ultimo marts, dog med 
forudgående meddelelse, der muliggør ændring/
opsigelse af medlemskab og indlægning af et nyt, 
gyldigt dankort, såfremt det gamle er udløbet.

For nye medlemmer kan naturligvis ikke hæves 
automatisk. Nye medlemmer skal først oprette 
en profil i klubmodulet – husk brugernavn og 
password, der efterfølgende anvendes, når kontin-
gentet ’manuelt’ betales ved at vælge Kontingent/
banebooking i toplinien på første side på hjem-
mesiden, og dernæst vælge ”Betal” her i den 

følgende toplinie. Der afsluttes med at vælge 
medlemstype og betaling af kontingentet ved 
indlæggelse af dankortoplysninger – næste år 
går det som ovenfor omtalt lettere! 

Kontingentet halveres, såfremt man først bliver 
medlem efter 1. juli i tennisåret.

VST tilbyder en række træningsmuligheder  
for børn og voksne – tennisskole, motionist-
træning, seniortræning – samt en række 
arrangementer for klubbens forskellige medlems-
grupper. Fælles for nævnte træningsforløb og ar-
rangementer er, at tilmelding sker til de oprettede 
events, og at der betales med dankort. Dankort-
oplysningerne skal indtastes ved hver tilmelding, 
idet det af sikkerhedsmæssige grunde ikke er 
tilladt at anvende de til kontingentbetalingen 
indlagte dankortoplysninger – lidt besværligt, 
men alt for sikkerheden!

Konkret om tennistræningen for juniorgruppen 
(tennisskole og juniorholdspillere) samt seniortræ-
ningen for klubbens holdsspillere gælder, at der 
opereres med tre sæsoner – januar til april inden-
dørs, maj til september udendørs (afbrudt af en 
sommerferie i juli måned) og oktober til december. 

Første trin er en indmelding til klubben – pr. mail - 
om ønsker til mængden af træning/antal ugentlige 
timer samt hvilke dage, man har mulighed for 
at modtage træning. Herefter udarbejder VST’s 
trænerteam en uge-træningsplan, som udsendes 
til deltagerne.

Andet trin er opkrævning for den ønskede og til-
delte træningstid. Disse opkrævninger udarbejdes 
på grundlag af træningsplanen, så hvis man har 
ønske til anden træningsmængde skal besked gå 
tilbage til trænerteamet – tennisskolen@vst-ten-
nis.dk, så de kan foretage de fornødne ændringer 
på træningsholdene og sørge for grundlaget for, at 
opkrævningen af træningsgebyret bliver korrekt.

Opkrævningerne udarbejdes og udsendes af un-
dertegnede - og desværre også den nødvendige 
rykning for for sent betalte træningsgebyrer. Op-
krævningerne udsendes normalt en månedstid inde 
i den aktuelle træningssæson for at give mulighed 
for, at ændringer kan indmeldes fra forældrene. 
 
God indendørssæson.

NYT FRA KONTORET

Som sidste år skal jeg  
endnu en gang understrege  

to opfordringer til  
indendørsspillerne:

•  Indendørsspil – herunder ophold i 
hallen – foregår i indendørs-tennissko 
uden sortsværtende bunder – eller 
som minimum i rengjorte udendørs-
tennissko uden tennisgrus – og man 
’slår ikke ned i halunderlaget’ uanset 
om bolden ærgerligt blev tabt!

•  Banelejere skal – af hensyn til øvrige 
medlemmer, som ikke har været så 
heldige at få en indendørsbanetid – 
frigive banetimer, som man af den 
ene eller anden grund er forhindret 
i at anvende. Bestyrelsen overvejer 
tiltag overfor banelejere, som ikke 
følger denne opfordring, og har 
samtidig forhøjet kompensationen 
for frigivne timer, som genudlejes, 
til kr. 125 pr time.

   Af Poul Horup Sørensen,  
Administrationschef
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Med smukke og unikke lokaler til både den lille og den 
helt store fest, er du sikret enestående rammer om livets 

største begivenheder. 
Vi tilbyder et omfattende menukort med franske/danske 

specialiteter, så der er retter for enhver smag. 
Kontakt os, så vi sammen kan gøre din specielle 

dag uforglemmelig.

U12 drenge: Viggo Tolstrup
Viggo spillede en meget flot turnering og 
slog både Jonas Hauch og Otto Spinding. 
Det tegner godt for fremtiden.

U12/14 piger: Barbara Hald Dige 
Barbara spillede meget stabilt på et  
højt niveau, og slog Ingrid Friis Hein i 
finalen. Flot af Ingrid at nå finalen, hun 
er stadig U12-spiller.

U14 drenge: Mathias Hald Dige
Mathias vandt i suveræn stil U 14 ræk-
ken, ganske flot da Mathias også i 2020 er  
U14-spiller. Vi glæder os til at arbejde 
videre med Mathias.

U16/18 drenge: Sofus Meyer
Sofus spillede en række gode kampe, 
specielt semifinalen mod William Mistarz 
var meget spændende.

U16 piger: Caroline Qvist
Caroline spillede nogle rigtig gode  
kampe og slog flere af de andre  
U16-piger, som næste år er rykket op 
i U8-rækken.

JUNIOR KLUBMESTRE 2019

U10 klubmesterskabsfinalen 
og bronzekampen med orangebold  
blev afviklet i en hyggelig atmos- 
fære. Emilie Bach Sternberg vandt 
4-2 over Ellen Rytsel Jakobsen i fi-
nalen. Emilie afgav kun to partier i 
hele turneringen.

Bronzekampen vandt Synne Juul 
Aaboe over Lilli Riisbro. Alle fire pi-
ger mødtes sammen med Mathilde 
inden singlekampene for at træne 
double og hygge sig sammen. Godt 
spillet – og stort tillykke til VST’s 
klubmester U10-piger

4 fantastiske drenge med et super 
sammenhold havde i dag spillet sig 
frem til U10 finale – grøn bold 
og bronzekampen i grøn bold.
August Gude vandt 6-3 over Anton 
Lindahl i finalen og Eskil Tolstrup 
vandt i bronzekampen 6-4 over Val-
demar Kaehler – godt spillet alle 
sammen Tak Stefana for opbakning 
i hallen.

Tak til de 16 seje U8 børn der i 
dag stillede op i klubmesterskabet. 

Frederikke Andersen og Frederik 
Bach Sternberg vandt pige – og 
drenge rækken og Thor og Emma 
Markussen blev nr 2 i pige og dren-
gerækken. Konrad Skikkild vandt 

bronze men i tæt kapløb med Chri-
stian Kaehler og Alexander Nymann. 
Frida Rytsel Jakobsen og Helena 
Kaehler vandt bronze hos pigerne

Super flot spil på alle baner. Tak til 
VST’s nye træner, Jens for at kigge 
forbi til U8 klubmesterskabet. 

Patrick vinder U10 pulje klubmesterskab - orange bold

U10

U10

U10

U8
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Efter de 2 camps har været udsolgt efter bare 
få dage de seneste år, valgte vi i 2019 at udvide 
campen til 130 spillere. Det kunne vi, fordi vi 
valgte at inddrage indendørshallen til campen, 
så vi dermed havde 13 baner til rådighed. Men 
igen blev begge camps udsolgt hurtigt - det er vi 
rigtig glade for og vi beklager over for de unge 
mennesker der desværre stadig ikke kunne få 

plads. De 130 glade børn blev mødt af 19 vel-
oplagte trænere (15 sidste år) som udfordrede 
dem gennem hele ugen. Den primære opgave for 
trænerne var at alle skulle lære at spille tennis, 
men samtidig tilegne sig teknikken med sjov og 
ballade. Den store turnering for alle campens 
spillere blev igen afviklet med stor succes og alle 
deltagere fik dermed mulighed for også at prøve 

at spille kamp. Til finalen sad alle deltagere og 
trænere og så på som tilskuere. Vi kan efterføl-
gende glæde os over, at 220 børn nu har lært 
at spille tennis og mange har meldt sig 
ind i VST. De kan se frem til at spille på vores 
suveræne underlag som vi alle glæder os til. 
 
De bedste hilsener VST-trænerteam. 

SOMMERLEJR 2019 UGE 27 OG 32
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2019 EFTERÅRSTILBUD TIL ALLE VST-MEDLEMMER
 Normalpris Tilbud Tilbud 2 stk.
Ketchere: 
Pro Kennex Kinetic Q30 (260g) 2.000,00 1.200,00 2.200,00
Pro Kennex Kinetic Q15 (285g)     2.000,00 1.100,00 2.000,00
Wilson Triad Three OV. (258g) 2.200,00 1.100,00 1.900,00 
Wilson Triad Five Mid. (264g) 2.000,00 1.100,00 1.900,00
Babolat Rival Pro Mid. (280g)        1.000,00         599,00       1.000,00 

Indendørssko:
K-Swiss BigShot ( H+D ) 1.000,00 750,00 1.400,00 
Yonex ass. Topmodeller( H+D ) 1.200,00 600,00       1.000,00
Babolat ProPulse Wimbledon ( H )     1.000,00         700,00       1.000,00
Babolat ProPulse Junior  500,00 300,00 500,00 
 
Bolde:   
Babolat Roland Garros 4 stk.               99,00 60,00 100,00
Technifibre X-One 4 stk. 119,00 69,00 120,00
Head Tour 4 stk. 99,00 65,00 120,00

Med sportslig hilsen
TRANSOCEAN SPORT A/S 

Ulrikkenborg Alle 38 - 2800 Lyngby – Tlf: 45 88 68 33 · www.transocean-sport.dk

1. holdet, denne sæson uden Stafana 
Lakicevic og Anna Møller og med en ska-
det Sofia Samavarti, kunne ganske som 
forventelig ikke klare sig i Elitedivisionen 
denne sommer. Sofia spillede nogle fan-
tastiske kampe i foråret, hvor hun slog 
spillere hun aldrig har slået før – så flot! 
Fraværet af spillere gav debut til mange 
af de unge spillere fra 2. holdet, som fik 
sig ”en på opleveren”, men ingen sejre 
kun erfaring. 

1. holdet bestod af Sofia Samavarti, 
Matilda Lenngren, Simone Trolle samt 
Josefine Rosenfeldt – og i efteråret også 
Caroline Qvist og Filippa Visfeldt.

VST 2 dame spillede nogle flotte kampe 
og bevarede deres status som hold i Liga 
2. Holdet med Caroline Qvist, Filippa Vis-
feldt, Viktoria Mazanti, Emmeli Kordt og i 
efteråret de rutinerede krafter Mette Rytsel 
og Frederikke Friis Hein - stærkt af Mette 
og Frederikke som derved udviste holdånd 
af største karat.

3. damehold spillede ligeledes en flot 
sæson og bliver i Liga 3. Laura Friis Hein og 
Barbara Hald Dige fik nogle flotte sejre og 
ligeledes spillede Caroline Moen, Johanne 
Løkkegaard nogle gode kampe.

Alt i alt en god indsat over hele linien af 
VST’s damer, der lover godt for fremtiden 
– Godt gået piger.

VST damer rykker desværre 
ned fra Elitedivisionen 
udendørs

  Af Anders Tang

2. og 3. damehold klarede skærene og bliver  – for begge hold har 
det været flot spil og god holdånd der har præget sæsonen

HOLDE ØJE  
MED UGE 46  
hvor en del af klubbens  

baner i løbet af ugen  
– om aftenen og i  
weekenden bliver  

inddraget til aktiviteter  
for hele klubben



Afs.: Virum-Sorgenfri Tennisklub, Boelvej 10, 2830 Virum

AKTIVITETER 2019-20
OKTOBER   
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig 
14- 20. Efterårsferie - juniortræning 13.30 - 17.30  CL
14-16 Juniorlejr 13.30 - 16.30 KM CL/AT
18. Turnering U 14 13.30 - 23.00  CL
19. Fri tegning 18.30 - 22.30  CL
20. Motionistudvalget/tennisskole 13.30 - 15.30 KM MR
25. Juniorudvalget 17.30 - 19.30  RO
26. VST elite holdkamp 14.30 - 22.30  CL/AT  
   
NOVEMBER    
1. Seniorudvalget 17.30 - 23.30  CL/AT/HBR
2. VST elitev holdkamp 11.30 - 21.30  CL/AT
8. Motionistudvalget/tennisskole 17.30 - 19.30  HR
9. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
9. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
9. Junior udvalget  18.30 - 23.30  RO
11.-15 KLUBAKTIVITET 17.30 - 22.30 KM CL/AT
16. Motionistudvalget/tennisskole 09.30 - 11.30 KM HR
16. VST elite holdkamp 11.30 - 23.30  CL/AT
17. KLUBAKTIVITET 09.30 - 22.30 KM CL/AT
22. Seniorudvalget 17.30 - 19.30  AT
22. Veteranudvalget 17.30 - 23.30 KM CL/AT
23. VST elite holdkamp 11.30 - 23.30  CL/AT
29. Seniorudvalget 17.30 - 19.30  AT
29. Junior udvalget  17.30 - 19.30  RO
30. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
30. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
30. Holdkamp 40 + 18.30 - 22.30 KM CL/AT 

DECEMBER    
6. Motionistudvalget  17.30 - 19.30 KM HR
7. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
7. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
7. Glöggturnering 18.30 - 22.30 KM HR
12. Julebanko junior 16.30 - 19.00 KM CL/RO
13. Juniorudvalget 17.30 - 23.00 KM RO
14. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
14. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
14. Eliteudvalget 18.30 - 23.00 KM HR
20. Motionistudvalget  17.30 - 22.00 KM HR
21. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
21. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
21. Juniorudvalget 18.30 - 23.00 KM RO
22 - 03. Juleferie Juniortræning 13.30 - 17.30  CL
27. Julelejr 13.30 - 16.30 KM CL/RO
30 - 31 Julelejr 13.30 - 16.30 KM CL/RO
     
JANUAR 2019    
2 - 19. Unionsmesterskaber   
3. Juniorcamp / Seniorcamp 13.30 - 22.30 KM CL/AT
4. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
4. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
4. Juniorudvalget 18.30 - 22.30  HR
10. Motionistudvalget 17.30 - 19.30  HR
11. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
11. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
11. Bestyrelsestennis 18.30 - 23.30  TF
17. Holdkamp 40 + 17.30 - 23.30 KM CL/AT
18. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
18. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
18. Juniorudvalget 18.30 - 20.30 KM RO
24. Motionistudvalget 17.30 - 19.30  HR
24. Seniorudvalget  17.30 - 19.30  CL/AT
25 Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR

JANUAR 
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig 
25. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
25. Senior/junior udvalget  18.30 - 22.30  CL/AT
31.. Holdkamp 40 + 17.30 - 23.30 KM CL/AT  
   
FEBRUAR    
1. VST elite holdkamp 11.30 - 22.30  CL/AT
7. Motionistudvalget 17.30 - 19.30  HR
8. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
8. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
8. Juniorcamp 18.30 - 22.30 KM RO
10./12. Vintercamp junior 13.30 - 16.30 KM CL
10.-16. Vinterferie   
14. Fri tegning klubbens medlemmer. 13.30 - 23.30  
15. Fri tegning klubbens medlemmer. 14.30 - 16.30  
15. Fri tegning klubbens medlemmer. 18.30 - 22.30  
17. Motionistudvalget/tennisskole 13.30 - 15.30 KM SJ
21. Holdkamp SLTU 17.30 - 23.30  CL/AT
22. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
22. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
22. Eliteudvalget 18.30 - 23.30  HBR
24./27. KLUBAKTIVITET 17.30 - 22.30  CL/AT
28 Juniorudvalget 17.30 - 19.30  RO
29. Motionistudvalget/tennisskole 09.30 - 11.30  HR
29. VST elite holdkamp 11.30 - 22.30  CL/AT

MARTS    
1. KLUBAKTIVITET 09.30 - 13.30 KM CL/AT
1. KLUBAKTIVITET 15.30 - 22.30 KM CL/AT
6.  Veteranudvalget 17.30 - 22.30  GS
7. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
7. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
7. Eliteudvalget 18.30 - 22.30 KM HBR
13. Holdkamp SLTU 17.30 - 23.30 KM 
14. VST elite holdkamp 14.30 - 22.30  CL/AT
20. Motionistudvalget/tennisskole 17.30 - 19.30  HR
21. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
21. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
21. Juniorudvalget 18.30 - 22.30 KM RO
27. Seniorudvalget 17.30 - 23.30  HR
28. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
28. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
28. Juniorudvalget 18.30 - 22.30 KM RO
22. Motionistudvalget 17.30 - 22.30 KM HR
23. Familietennis 14.30 - 16.30 KM MR
23. Juniorcamp 18.30 - 22.30  HBR
29. Holdkamp SLTU 17.30 - 23.30 KM 
30. Familietennis 14.30 - 16.30 KM MR
30. Juniorudvalget 18.30 - 22.30 KM 

APRIL    
5. Juniorudvalget 17.30 - 22.30 KM HBR
6. Familietennis 14.30 - 16.30 KM MR
6. Juniorudvalget 18.30 - 22.30  HBR
12. Motionistudvalget 17.30 - 22.30 KM HR
13. Familietennis - sidste gang 14.30 - 16.30 KM MR
13. Juniortræning - sidste gang  13.30 - 15.30  CL/AT 

KONTAKTPERSONER
CL: Claus Løppke  (22157444) 
RO: Rikke Olsen  (40857704) 
AT : Anders Tang  (60211997)
SJ: Stig Johansen (28383417)

TK: Thomas Klinkby  (45852535)
TF: Torsten Foersom  (51157372)
HBR: Henrik B. Rasmussen  (53613270)
HR: Henriette Rørdam  (28864508)  


