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Velfortjent jubel over at 1.holdet rykker op i Elitedivisionen.  
Holdet består af Anna Signe Rasmussen, Anna Tang,  
Victoria Andersen, Therese Harboe Holst og Josefine Rosenfeldt
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Det kræver ikke de store kundskaber indenfor 
ordgætterier at tænke sig til, hvad overskiften på 
dette ”Fomanden har ordet” er. Det er naturligvis 
Corona. Virusset og ordet som ingen af os uden de 
nødvendige sundhedsfaglige kundskaber kendte 
for et halvt år siden, men som alligevel er kom-
met vanvittigt tæt på vores arbejds- og fritidsliv. 

Derfor er og blev dansk tennis og dermed na-
turligvis også VST – desværre – også rullet ind i 
konsekvenserne af corona bl.a. med tvangsluk-
ning af vores klub i ca. 5-6 uger og aflysning af 
den sidste del af indendørssæsonen 2019/2020. 
Men som altid har vi i VST klaret det – og vi har 
ikke bare klaret det, men vi har klaret det rigtig 
godt både tennismæssigt og økonomisk indtil 
videre. Selvfølgelig er det gået ud over hold-
kampene, da de første runder af sæsonen blev 
aflyst, men der er alligevel blevet spillet rigtig 
meget tennis på anlægget i løbet af sommeren. 
Så på den måde har det efter omstændighederne 
været en fin og aktiv udendørssæson. Dette har 
kun kunne lade sig gøre, fordi alle medlemmer i 
VST har udvist den nødvendige omtanke, når de 
har færdes på anlægget mellem hinanden. Det 
vil jeg naturligvis på bestyrelsens vegne gerne 
sige en STOR TAK til jer alle for – for det har jo 
gjort, at vi har kunne fortsætte med at holde 

VST fuldt åben, også selvom smitten omkring os 
i samfundet gik op og ned. Så tak alle VST’ere – 
unge som gamle – for at udvise den nødvendige 
ansvarlighed som vanlig.

Tennismæssigt har mange af vores hold klaret 
sig godt i sæsonen. Men jeg er naturligvis nødt 
til at fremhæve vores allerbedste damer, der har 
formået at spille så godt, at de fra næste sæson 
rykker op i Eliteserien. Det bliver nok ikke nemt. 
Men i forhold til tidligere, hvor VST damerne var 
i den bedste række (I var da også rigtigt gode 
dengang og er det fortsat!), så synes jeg det nye 
er, at det hold vi har nu, er lidt bredere funderet 
og med flere nye unge talentfulde spillere. Så jeg 
kan kun se, at det må blive til et fast ophold for 
Jer i den bedste række.

Og så en opsang fra ”Den gamle sure VST for-
mand”. Vi går indendørssæsonen i møde nu, eller 
rettere vi er allerede startet. Vi har i bestyrelsen, 
dels med baggrund i sidste års observationer 
og dels med baggrund i, at der er rigtig stor 
efterspørgsel efter indendørs baner, evalueret 
banetildelingen og udnyttelsen af hallen. 

Det som vi helt entydigt og i fuld enighed i besty-
relsen er kommet frem til er, at vi i denne sæson 
vil foretage en alvorlig opstramning over for de 
medlemmer, som gang på gang ikke møder op til 
deres banetid, ikke frigiver banen til udlejning for 
andre medlemmer eller låner banen ud til andre, 
sågar ikke VST medlemmer. Derfor, at såfremt 
vi observerer den slags fra medlemmerne, så er 
vi parate til at drage den konsekvens, at disse 
medlemmer simpelthen vil miste deres inden-
dørsbane (kontraktbane), hvorefter den vil blive 
udlejet til andre medlemmer næste sæson. Det 
er et drastisk, men helt nødvendigt og rimeligt 
skridt i betragtning af den enorme efterspørgsel 
og interesse vi oplever for indendørstennis i VST. 

Når bestyrelsen føler sig på sikker og rimelig 
grund i denne sag så er det, fordi det jo helt en-
tydigt er vores ansvar at fordele banekapaciteten 
fair mellem medlemmerne under de præmisser, 
at det er bestyrelsen og administrationen som 

entydigt tildeler banerne og at ingen medlem-
mer har opnået ”en ret” til en indendørsbane, 
heller ikke selvom de har lejet banen hvert år 
siden hallen blev bygget i 1997. Så, hvis man vil 
være sikker på at bevare muligheden for at spille 

indendørs tennis i VST, så er det sikre valg at 
frigive sin bane i systemet, hver gang man ikke 
selv kan møde op. Denne opstramning håber jeg 
alle kan se fornuften og rimeligheden i.

Og ja, så skal vi igen indenfor efter årets flotte 
klubmesterskaber med masser af pragtfuld  
tennis (se mere herom inde i bladet). Lige som 
jeg begyndte med corona, så slutter jeg med 
det. Vi skal indendørs på en sådan måde, at vi 
holder alle de regler som vi har sat op i VST og 
som fremgår på anlægget og i klubben i tråd 
med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Derfor 
vil jeg også give en særlig opfordring til Jer, der 
er forældre til juniorerne. HUSK nu at tale med 
Jeres børn om corona og alle de gode vaner med 
afstand, håndsprit mm. Vi går jo en tid møde, 
hvor juniorerne færdes i klublokalet og måske 
glemmer ”den gode afstand”, når den gode stem-
ning før og efter tennis breder sig.

Hvis vi alle bliver ved med at minde os selv og 
hinanden om det, så er jeg sikker på vi i VST 
kommer igennem indendørssæsonen uden, at 
VST bliver et hotspot for corona. Jeg vil meget 
hellere have, at VST igen i endnu en spændende 
indendørssæsonen viser sig som et hotspot for 
sjov tennis og socialt samvær.

God og coronafri indendørssæson til alle!  
Pas godt på hinanden.

VST har udvist den  
nødvendige omtanke, når 
de har færdes på anlægget 

mellem hinanden. Det vil jeg 
naturligvis på bestyrelsens 
vegne gerne sige en STOR 

TAK til jer alle for  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

Cor... og tennis
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Laura og Mikkel havde igen i år stor succes 
med familietennis. 26 børn fordelt på flere hold 
fandt sammen med deres mor eller far vejen 

forbi VST. Flere af børnene starter nu op på 
klubbens almindelige hold. I starten af august 
valgte kommunen at støtte Virum-Sorgenfri  

tennisklub, så vi kunne afholde en familiecamp dag. 
Tusind tak til Laura Friis Hein og Mikkel Hoffmann 
for deres store arbejde.

Stor succes igen i år med familietennis

Virum-Sorgenfri Tennisklub (VST) og corona i  
indendørssæsonen 2020/2021

VST’s bestyrelse er meget optaget af, at vi 
som medlemmer af VST kommer godt igen-
nem vinteren og indendørssæsonen 2020/2021 
og undgår coronasmitte, både hos os selv hver 
især privat, men også ved samvær i klubbens 
lokaler og på klubbens faciliteter.

Bestyrelsen har derfor besluttet at foretage 
konkrete opstramninger den kommende inden-
dørs-sæson, når klubbens medlemmer færdes 
indendørs i klubbens hal og lokaler frem til og 
med udendørssæsonen starter i foråret 2021.
Der gælder derfor følgende retningslinier for 
færden på VST’s indendørsarealer:

Først og fremmest følger vi i VST  
Sundhedsstyrelsens helt generelle  

6 hovedregler, som er:

1  Bliv eller hold dine børn hjemme 
hvis du eller I er syge

2  Vask hænder og brug den 
håndsprit, som findes i klubbens 
lokaler og ved indgang til hallen

3 Host eller nys i dit ærme

4  Undgå håndtryk, kindkys eller kram

5  Vær opmærksom på rengøring 
derhjemme

6  Hold afstand og bed evt. andre om 
at holde afstand og tage hensyn

Men derudover vil VST’s bestyrelse gerne opfor-
dre til, at følgende yderligere tages i agt, når I og 
jeres børn kommer i VST frem til foråret 2021.

•  Klæd om hjemmefra og lad jeres børn så vidt 
muligt møde op til træning omklædt

•  Undlad så vidt muligt at følge jeres børn 
helt ind til træning og undgå derved unø-
digt ophold i klubbens lokaler og kantine. 
Det samme gælder ved afhentning af jeres 
børn

•  VST stiller i denne periode kun et meget 
begrænset antal låneketchere til rådighed, 
hvorfor alle opfordres til at medbringe deres 
egen ketcher

•  Voksenmedlemmer, som kommer i klubbens 
lokaler opfordres også til at begrænse de-
res ophold i kantine mm. både før og efter 
træning/tennis

•  Der er sat en grænse på og kommunikeret 
via skilte i kantinen, at der maks. må være 10 

personer i klubbens kantineområde, hvorfor 
der også kun er stole til ca. 20 personer

•  Ligeledes er der sat en grænse på og kom-
munikeret via skilte i omklædningsrummene, 
at der maks. må være 4 personer i klubbens 
omklædningsrum på én gang

•  Alle fællesspisningsarrangementer for såvel 
voksne som børn er indtil videre aflyst

•  Ligeledes stiller VST ikke længere sine lokaler 
til rådighed for den lokale bridgeklub i denne 
sæson

•  Tal med hinanden og især jeres børn om, at 
det vigtigt, at vi i VST overholder ovenstående 
retningslinier, så vi kan komme sikkert og 
smittefrit igennem indendørssæsonen i VST

Med håbet om, at I som medlemmer vil respek-
tere disse VST retningslinier den kommende tid, 
ønskes alle medlemmer en god og forhåbentlig 
coronafri indendørssæson 2020/2021 i VST.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Efter redaktionens afslutning afventer klub-
ben forbundets udmeldinger om yderligere 
restriktioner, hvorfor ovenstående kan blive 
ændret yderligere
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1. holdet rykker op i Elitedivisionen

VST’s 1. hold i 1 division havde ef-
ter 5 kampe lutter sejre. I de sidste 2 
holdkampe blev der kun tabt 1 kamp 
pr. holdkamp, så slutscoren endte med 
formidable 40-2. Holdet der består af 
Anna Signe Rasmussen, Anna Tang, Vic-
toria Andersen, Therese Harboe Holst 
og Josefine Rosenfeldt rykkede således 
op i Elitedivisionen til næste sommer.  
Anna Signe Rasmussen på 26 var helt 
suveræn i førstesinglen og kun mod 
B93 i næstesidste holdkamp fik hun lidt 
kamp, men endte alligevel med at vinde 
komfortabelt 6/1 - 7/5. De andre piger 
med en gennemsnitsalder på bare 16 år, 
var næsten lige så suveræne.

Nu venter indendørssæsonen, hvor pi-
gerne spiller i Elitedivisionen og starter 
den 24/10 med Lyngby på udebane. Det 
skal blive spændende at følge pigerne 
og se, om deres niveau er højt nok til 
at kunne overleve i det gode selskab.

2. holdet havde også en storartet sæson 
i Liga 2. På andet holdet, hvor Josefine 
Rosenfeldt, Caroline Qvist, Filippa Visfeldt, 
Anna Møller (2 kampe i foråret), Barbara 
Hald-Dige, Ingrid Friis Hein  spillede mis-
sede oprykningen med bare 1 kamp. Vi har 
kæmpe forventninger til fremtiden for de 
spillere (gennemsnitsalder på 15 år) hvor 
Ingrid Friis Hein sluttede med en score på 
7-0 selvom hun blot er 13 år.

3. Holdet spillede ligeledes fantastisk og 
rykkede faktisk op, men kunne ikke, da 2 
holdet netop missede oprykningen med 1 
kamp. Holdet der bestod af Barbara Hald-
Dige, Ingrid Friis Hein, Caroline Moen, 
Ann-Sofie Hübertz, Emmeli Kordt, Viktoria 
Mazanti og Silke Skikkild vandt alle deres 
kampe nemt. Dog kunne de ikke stille noget 
op mod KB hvor kampene var tætte, men 
alle blev tabt. KB kunne ikke rykke op, så 
derfor ville pigerne have rykket op, hvis ikke 
2 holdet havde snublet i opløbet.  

Fantastisk udendørs-
sæson 2020 for VST’s 
damehold

VST’s 1. hold  
i 1. Division

På 1. holdet spillede Mathias Olsen, Magnus Ibh, Troels 
Tolstrup Nielsen, Hans Lindenberg Stentoft, Muslim  
Zaurbekov og Frederik Nymann Schoop (mgl. på billede)

Magnus Ibh

Mathias Olsen

1. holdets herrehold endte på en velfortjent,  
flot 4. plads i rækken. Holdleder Claus Løppke.

Fotos: Thomas Bertram 
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CENTRE COURT
Udgives af Virum-Sorgenfri  
Tennisklub Boelvej 10, 2830 Virum

Kontortid:  
Mandag til torsdag kl. 9-16  
Tlf. 4585 1432  
kontoret@vst-tennis.dk    
www.vst-tennis.dk

Banereservation:  
www.vst-tennis.dk

Redaktion:  
Torsten Foersom 
Mette Rytsel

Alle VST medlemmer - spillere, forældre, 
trænere bør melde sig ind i klubbens nye 
gruppe, der hedder Virum-Sorgenfri Ten-
nisklubs medlemsgruppe.

Gruppen vil bruges til information målrettet 
medlemmerne i stedet for at bruge VST’s 
Facebook side. 

Alle er velkomne til at bruge gruppen og 
skrive herinde. Trænerne er også medlem 
af gruppen. 

Gruppen kan bruges til alt i forhold til tur-
neringer, stævner, events i klubben og i 
andre klubber og rapporter fra holdkampe, 
information om træningsfri perioder mv.

I må gerne bruge gruppen , hvis I tager 
ud til stævner og vil høre om nogle andre 
vil med . 

Derudover skal alle turnerings - og hold-
kamp resultater med foto lægges op her 
og ikke sendes på mail.

VIRUM-SORGENFRI 
TENNISKLUB  
PÅ FACEBOOK

  Af Mikael Østergaard

Priserne er regnet ned over Mette Rytsel 
fra Virum-Sorgenfri Tennisklub for hendes 
arbejde med psykisk udsatte børn og unge, 
som hun har fået sluset ind i klubben. 

Først blev hun kåret som Årets Ildsjæl af 
Dansk Tennis Forbund, og siden blev hun 
hædret med prisen som Årets Energibundt 
af Dansk Idræts Forbund og Ørsted.

I onsdags fik hun og Virum-Sorgenfri Tennis-
klub endnu et klap på skulderen for projektet 
’Team Fred’, der giver unge med autisme og 
andre diagnoser mulighed for at dyrke sport 
på linje med andre unge.

Det skete, da souschef Christoffer Munk fra 
Danske Bank i Holte på vegne af Danske 
Bank i Lyngbys Fond dukkede op med en 
mobile pay-check på 15.000 for klubbens 
’Team Fred’ og det andet projekt ’Familieten-
nis’, der giver hele familien muligheden for 
at lege sammen på det røde grus.

Senest har klubben gennemført events med 
børn fra specialskolen Sorgenfriskolen og 
har desuden et fast samarbejde med Hum-
meltofteskolen om træning for bl.a. autister. 
I alt er der tale om 25 børn med særlige 
behov, og flere står på venteliste.

’Team Fred’ er indstillet til en EU-pris, hvor 
vinderen kåres til foråret. 

Sociale projekter belønnet 
med 15.000 kroner
Virum-Sorgenfri Tennisklub får pengene for  
’Team Fred’ og Familietennis’

Mette Rytsel, sportschef Claus Løppke, Christoffer Munk fra Danske Bank og formand  
i Virum-Sorgenfri Tennisklub, Torsten Foersom, ved overrækkelsen af prisen fra Danske Bank.

Mette Rytsel 
Sponsor- og  
kommunikationsudvalg  
Tlf. 2335 2647

Rikke Olsen   
Juniorudvalg 
Tlf. 4085 7704

Frederik Nymann 
Suppleant 
Tlf. 2851 9370

Troels Tolstrup Nielsen 
Suppleant 
Tlf. 2250 2653

Claus Bøhm 
Assoscieret 
Senior- og veteranudvalg 
Tlf. 2031 6293

Administrationschef:  
Poul Horup Sørensen 
Tlf. 4585 1432 / 2172 0054 
kontoret@vst-tennis.dk

Sportschef / cheftræner:  
Claus Løppke  
Tlf. 2215 7444  
sportschef@vst-tennis.dk

Henrik Bloch Rasmussen 
Næstformand, Eliteudvalg 
Tlf. 5183 4390

Simon Hauch 
Kasserer, Økonomi- og anlægs-
udvalg 
Tlf. 5154 9614

Morten Rydahl 
Økonomi- og anlægsudvalg 
Tlf. 4017 0485

Henriette Urne Rørdam 
Motionistudvalg  
Tlf. 2923 3308

Annoncer: 
Poul Horup Sørensen 
Tlf. 4585 1432 / 2172 0054 
kontoret@vst-tennis.dk
Oplag 715 eks.  
Centre Court udkommer  
2 gange årligt. Postomdeles  
til klubbens medlemmer.
Næste nr. udkommer  
marts 2021.

Bestyrelse:  
Torsten Foersom  
Formand 
Tlf. 5115 7372
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I U8 vandt Frida Rytsel Jakobsen over Helena Kaehler.
I U8 vandt Kristian Kaehler over Jonathan Vinther. 
I U10  orange bold U10 vandt Synne Juul Aaboe over Ellen Marie Rytsel jakobsen. 
I U10 Orange bold vandt Frederik Bach Sternberg over August Nymand. 
I U12 vandt Elias Tharin over Jonas Hauch. 
I U14 vandt Mathias Hald over Viggo Tolstrup.
I U16 vandt Anna Tang over Caroline Quist

Turneringsledelsen Mette Rytsel, Claus Løppke og Benjamin Wegener siger tak for en 
god uge og godt spillet alle sammen

SIDEN SIDST ...
I årets juniorklubmesterskab deltog der over 60 juniorer i forskellige rækker

Frederik L. Nielsen der har vundet Wimbledon, besøgte og trænede nogle af VSTs dygtige spillere

U8

U14

U8U12U10U10

U10 U16



CENTRE COURT        OKTOBER 2020 7

Læs sporten i 

  Af Mikael Østergaard

Onsdag eftermiddag var indbrin-
gende for Virum-Sorgenfri Tennis-
klub. Kl. 17.30 fik klubben overrakt 
15.000 kr.af Danske Bank, og en 
halv time senere modtog klubben 
kommunens ’Foreningspris’.

Folkeoplysningsudvalget i Lyngby-
Taarbæk Kommune har siden 2017 
uddelt foreningsprisen på 10.000 kr. 
Prisen gives til en folkeoplysende 
forening, der har gjort en forskel 
i årets løb. Prisen skulle oprinde-
ligt være overrakt Virum-Sorgenfri 
Tennisklub i marts ved et stort ar-
rangement i Lyngby Idrætsby, men 
det kom corona i vejen for. 

Det gav til gengæld formanden for 
Folkeoplysningsudvalget, Morten 
Rauff, mulighed for at lægge vejen 
forbi klubbens anlæg på Boelvej.

”Det er dejligt at få mulighed for 
at overrække prisen dér, hvor I 
har jeres aktiviteter, og opleve, 
hvordan der summer af liv”, sagde 
Morten Rauff og forklarede, at 
indstillingen til prisen kommer 
fra en forælder og et af bestyrel-
sesmedlemmerne i klubben. 

”De to beskriver Virum-Sorgenfri 
Tennisklub som en klub med et me-
get stærkt fællesskab og et stort fri-
villigt engagement. Fællesskabet og 

det store arbejde med at få det hele 
til at fungere er med til at skabe en 
rigtig god klubånd, der gør, at både 
børn og voksne ’hænger ud’ i for-
bindelse med træningen og delta-
ger i de mange sociale aktiviteter”, 
sagde Morten Rauff og nævnte som 
et bevis på klubånden ’Team Fred’, 
der er et samarbejde med Hummel-
tofteskolens gruppeordning for børn 
med autisme.

”Team Fred er et godt eksempel på 
rummeligheden og fællesskabet. 
Tilbuddet giver børn med særlige 
udfordringer mulighed for at del-
tage i foreningslivet og føle, at de 
er en del af noget større. Accepten 
af, at ikke alle er ens, men at man 
kan være en del af fællesskabet på 
forskellige præmisser, er med til at 
udvikle børnene. Det er blandt an-
det det, vi vil hylde med Forenings-
prisen 2020”, sagde Morten Rauff, 
inden han overrakte diplomet til 
VST’s formand, Torsten Foersom.

”Jeg har i flere måneder vidst, at vi 
var blevet udvalgt til prisen, men nu 
kan vi endelig fejre det og modtage 
den anerkendelse, som vi er meget 
stolte af. Det tager lang tid at op-
bygge en klubånd, og det ville have 
været en umulig opgave uden alle 
vores engagerede frivillige, der gør 
en kæmpe indsats for fællesskabet 
og sporten”, sagde Torsten Foersom 
i sin takketale.

Kommunens foreningspris 
2020 går til VST
Med et halvt års forsinkelse på grund af corona  
blev klubben hædret for sin rummelighed, sit  
fællesskab og sin klubånd

Fra venstre: Formand for VST’s eliteudvalg Henrik Rasmussen, ungdomsleder 
Rikke Olsen, sportschef Claus Løppke, formand for Foleoplysningsudvalget 
Morten Raeff, VST-formand Torsten Foersom og klubbens administrationschef 
Poul Horup.

Rhône-kassen
Wine Manual

vinavisen.dk

SPAR
269,-

595,-
                    

864,-

Vi har lavet en forrygende smagekas se 
til dig med nogle af vores bedste Rhône-
vine. I kassen får du smagt de milde 
og alsidige, de mere fyldige, og så de 
ekstravagante vine. 

• Gigondas – Château de Montmirail
• Visan - Côtes du Rhône Villages
• Roussanne Blanc – Mur-Mur-Ium 
• Pinot Noir – Mur-Mur-Ium
• Laudun – Côtes du Rhône Villages
• Saint Joseph – Saint Desirat

GRATIS LEVERING
I LOKALOMRÅDET

SPAR
300,-SPAR

300,- 69,-
v/6 � .

Pr. � . 119,- 

Grenache Noir
2019 Vieilles Vignes

Skøn vin fra Sydfrankrig 
med stor value-for- 
money. Vinen har pon-
dus nok til at klare 
enhver udfordring 
fra madretter med 
oksekød, lam og 
vildt.

BEST
SELLER

Fontaine du Sud
2010 Languedoc

En af vores helt store kunde-
favoritter er bedre end nogen-
sinde før. Vinen er perfekt 
modnet nu med 10 år på 
bagen. 

Den lidt fede frugt går � ot 
i harmoni med masser af 
krydderier og varme, og 
så afsluttes den af en lang 
blød og venlig eftersmag. 
Super godt glas rødvin!

� askehalsen.nu

Ekstra Bladet

aov.dk

Din Vin Guide
90 point

KØB EVENTUELT 3 AF HVER
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KLUBMESTERSKABERNE 2020

Årets klubmesterskaber bestående af 12 
rækker blev afsluttet med et fuldt finalepro-
gram den 13. september 2020. De indledende 
runder havde heldigvis kunnet gennemføres 
planmæssigt fra den 20. august helt op til 
finaledagen i en lidt presset spilleplan på 
grund Corona-situationen, der desværre 
sammen med diverse holdkampe og motio-
nisttræningssamlinger kun har levnet plads 
til få frie bookinger i de sidste uger. 

Meget tilfredsstillende, at alle finale-deltagere 
kunne stille op, så årets 12 finaler kunne afvikles 
i forholdsvis godt vejr - lidt støvregn en times 
tid kunne ikke stoppe arrangementet - og i god 
stemning både hos finaledeltagerne og de frem-
mødte tilskuere.

Som vanligt bestod finaleprogrammet af 3 run-
der startende kl. 11.00 og med plads til den 
traditionelle menu ved 12-tiden bestående af 
pølser, kaffe og sodavand – Ingebrit Mouritsen 
og Michael Bach Petersen havde velvilligt tilbudt 
at assistere med serveringen.

Første runde af finaleprogrammet bestod af  
finalerne i herre veteran 55+, herredouble 

veteran 40+ og Herre B motionist. Herre 
veteran 55+-finalen havde ligesom i 2019 
deltagelse af Peter Olsen, mens hans mod-
stander i år var Michael Odfeldt, der netop 
har opnået den kvalificerende alder på 55. 
Michael vandt titlen efter et meget lige andet 
sæt med cifrene 6/2, 7/5.

Næste afgjorte finale var Herre B motionist, 
med 15 deltagere i rækken. Aaron Bello Arufe, 
en ung studerende fra DTU, havde kæmpet 
sig frem til finalen, hvor han skulle møde den 
erfarne Søren Gøttsche. Søren viste sin turne-
ringskompetence og vandt forholdsvis sikkert 
6/2, 6/3.

Sidste finale i første runde var i Herredouble 
veteran 40+, med 10 deltagende par. Fire 
dygtige tennisspillere – Jesper Lindahl/Jacob 
Clausager mod Christian Berg/Kim Voss – stod 
overfor hinanden i en velspillet og meget spæn-
dende finale. Selv om Christian Berg og Kim 
Voss rejste sig i andet sæt, som de vandt 6/2 
efter at have tabt første 6/0, måtte de bøje sig 
i match-tiebrak’en med 6/10. Første klubme-
sterskab til både Jesper og Jacob, men sikkert 
ikke det sidste!

Stævnets anden runde blev overværet af en hel 
del flere tilskuere, hvilket naturligvis skyldtes 
de fem spændende finaler, men måske også 
var påvirket af, at grillen var tændt og grillpøl-
serne var klar. Runden indeholdt naturligvis 
også stævnets højdepunkt, nemlig de to single 
A-finaler for damer og herrer, hvor klubbens bed-
ste førsteholdsspillere mødtes om klubmester-
skabet. Damesingle A-finalen stod mellem 2 
x Anna, med efternavnene Rasmussen og Tang. 
Anna Signe Rasmussen, der efter overraskende 
god modstand fra 16-årige Anna Tang, vandt 
kampen med 6/2, 6/0, er i år kommet tilbage til 
VST efter et flerårigt collegeophold i USA. Anna 
Tang, der uden tvivl har mange mesterskaber 
i sig og også er fast inventar på klubbens før-
stehold, som i år er rykket op i elitedivisionen, 
er i år kommet til VST fra Hillerød Tennisklub.

På herresiden var deltagerne i herresingle A- 
finalen to spillere, som har fået hele deres op-
vækst i VST. Begge spiller på klubbens første-
hold og begge er tidligere klubmestre – nemlig 
Frederik Nymann og Magnus Ibh, der også gør 
en indsats på bestyrelses- og udvalgsplan i VST. 
Magnus Ibh har en ambition om at blive den 
mest vindende A-mester i klubben, hvilket må-

Et vellykket klubmesterskab
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ske var medvirkende årsag til, at han efter en 
velspillet finale som kun 25-årig kunne trække 
sig tilbage som klubmester for ottende gang 
med en sejr på 6/4, 7/5 – flot spil af begge 
finalister!

Herredouble B-finalen, med 10 par i rækken, 
stod mellem Kim Voss/Peter Olsen på den ene 
side af nettet og de tidligere vindere Michael 
Odfeldt/Niels Mouridsen på den anden, og 
sidstnævnte, der er et særdeles sammenspillet 
makkerpar, viste sig på ny for stærke og vandt 
i to sæt – 6/3, 7/5.

Også i år havde Niels Aamand-Jørgensen kæm-
pet sig i finalen i herre veteran 40+ og mødte 
i denne Jesper Lindahl, der netop havde vundet 
herredoublen sammen med Jacob Clausager. 
I år, i modsætning til sidste år blev Niels, der 
sammen med sin familie har indmeldt sig i VST 
i 2019, mester ved at slå Jesper Lindahl med 
forholdsvis sikre 6/2, 6/3.

Sidste finalekamp i anden runde var dame B/
veteran 40+-finalen, hvor deltagelsen i ræk-
ken desværre ikke var overvældende. To af VST’s 
meget aktive damespillere - Maria Kähler og 
Gisselia Pinto – mødte hinanden i en lang og 
spændende finale, der endog måtte ud i match-
tiebreak. Vinder og mester blev brasilianske 

Gisselia Pinto, der vandt med cifrene 4/6, 6/4 
og 10/6 i match-tiebreak’en.

Der var heldigvis opklaring i vejret til tredje 
runde, der bestod af fire double-finaler. Dame 
A-double-finalen stod mellem finalisterne i 
damesingle  – Anna Signe Rasmussen og Anna 
Tang – på den ene side af nettet og de to unge 
VST håb – Josefine Rosenfeldt og Caroline Qvist 
på den anden side. Selv om Josefine og Caroline 
spillede flot double-tennis og ikke på forhånd 
lod sig kue af førsteholdsspillerne Anna Signe 
og Anna måtte de dog bøje sig for overmagten. 
2 x Anna blev mestre med 2 x 6/1.

Herre A-doublen havde deltagelse af fire 
andre af klubbens kompetente seniorspillere 
(end Magnus og Frederik) – nemlig Benjamin 
Wegener og Peter Foersom mod Hans Stentoft 
og Lasse Holm. Og det blev en spændende og 
seværdig kamp mellem fire dygtige double-
spillere, som måtte ud i tre sæt for at afgøre 
kampen, der blev vundet af Hans og Lasse med 
5/7, 6/3 og 6/1.

Damedouble veteran 40+-finalen bød på 
endnu et møde på hver sin side af nettet mel-
lem de to kombattanter Gisselia Pinto og Maria 
Kähler, idet Gisselia dannede par med Henriette 
Rørdam, mens Maria havde Lone Myhre som 

makker. I en meget tæt kamp blev Gisselia og 
Henriette, måske lidt overraskende, mester ved 
at vinde 6/3, 2/6 og 10/8 – altså igen en match-
tiebreak afgørelse!

Vanen tro var den altid underholdende Mix-
double-finale gemt til stævnets afsluttende 
runde. Desværre var der i år kun seks tilmeldte 
par, hvor der tidligere har været 10-12 par til-
meldt – og det må vi kunne komme op på igen 
til næste år! Under alle omstændigheder fik vi 
en spændende – og til tider velspillet finale, 
som tiltrak en hel del medlevende tilskuere. 
På den ene side af nettet stod ægteparret 
Louise Grønhøj og turneringsvante Gerald 
Dehn og på den anden Josefin Lindeblom, 
som er ny i VST, og Christian Eiland, der i år 
’kun’ var i én finale. Også denne match måtte 
ud i match-tiebreak før Josefin og Christian 
kunne kalde sig mixdouble-mestre efter en 
kamp, hvor sætcifrene lød på 4/6, 6/4 og 10/6 
i match-tiebreak’en.

Hermed kunne et vellykket stævne afslut-
tes – og i år med alle mestrene på plads. 
Tak til deltagere og tilskuere – og stort tillykke 
til alle klubmestrene.

Turneringsudvalget,  
Lena, Simon, Morten og Poul.

Stort tillykke 
til alle vinderne  
og dem der kom 

helt til finalen
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INDIVIDUELLE JUNIOR-TURNERINGER
Flotte resultater til de individuelle turneringer

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.

Anna Tang nr. 2 i VST Cup

Tillykke til 
vores dygtige 
spiller på VSTs  

1. hold
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Efter 15 års tjeneste som bestyrelsesmedlem 
trådte Thomas Klinkby tilbage på årets gene-
ralforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub. 
Klubbens formand, Torsten Foersum, kvit-
terede for indsatsen ved at udnævne ham 
til æresmedlem.

Thomas har passet det vigtige job som kas-
ser, men har også haft mange andre kasket-
ter på i klubben. Thomas har i mange år 
sammen med klubbens sportschef været 
turneringsleder til årets VST & Horwitz 

Cup, hvor landets bedste spillere kommer 
til Virum for at spille turnering. Selvom Tho-
mas Klinkby gik af i bestyrelsen i år, så var 
Thomas Klinkby fortsat aktiv i turnerings-
udvalget til årets VST Cup. 

Derudover har Thomas haft en masse andre 
forskellige opgaver og har været trofast til-
skuer til alle klubbens 1. holdskampe. 

VST håber fortsat, at vi ser Thomas på an-
lægget både på og udenfor banerne

Thomas Klinkby er  
udnævnt til æresmedlem
Thomas Klinkby, mangeårig kasserer i Virum-Sorgenfri  
Tennisklub, er udnævnt til æresmedlem

På fotoet ses Thomas Klinkby (tv). Per Hillebrandt (tidl. formand), klubbens sportschef  
og VSTs grundlægger Svend Horwitz samt Erik Villads Hansen til Horwitz Cup i  2016. 

Information om klubben, juniorudvalget, træningen,  
turneringer, trænerteamet, holdkampe mv.
På klubbens hjemmeside ligger der under fanen junior/tennisskole, tennisskole 
en informationsfolder (information til forældre 2020), hvor du som forældre 
kan få en masse information om klubben, juniorudvalget, trænerteamet, 
turneringer, stævner, holdkampe og andre ting.

INFO til juniorforældre

Victoria Andersen vinder 
Ungdomsmesterskabet 
U18 damedouble

NY SPILLER: Sara Børkop 
Bor i Portugal, ligger i top 5 i  
Portugal og blev i oktober nr 2  
til en Tennis Europe turnering. 

Eventuge i VST
UGE 47+8
Her vil der være  
forskellige gode 
medlemstilbud 
Arrangementerne vil dog være  
præget af Corona-situationen
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2020 er blevet et meget usædvanligt og for 
mange trist og udfordrende år. På tennisfronten 
har der også med Corona-lukningen af klubben 
den 12. marts været visse forhindringer, idet 
tennisskolen for juniorafdelingen og inden-
dørsspillet for de voksne spillere måtte stoppe 
og ikke kom i gang igen inden afslutningen af 
indendørssæsonen i april.

Corona-restriktionerne betød også, at pla-
nerne for forårsklargøringen af udendørsan-
lægget måtte ændres flere gange, og åbnin-
gen af banerne i april måned blev udskudt 
med en uge eller to. Heldigvis fik klubben 
tilladelse af Lyngby-Taarbæk Kommune til 
på ny at åbne anlægget efter påske den 22. 
april, således den udendørs-tennisskole, som 
planlagt kunne starte den 27. april – ganske 
vist med diverse Corona-foranstaltninger i 
form af håndsprit, engangshandsker og færre 
børn pr. bane, men dog med træningstider 
til alle børn.

Også hyg-ind, motionisttræninger, holdkampe, 
sommerskoler i uge 27 og 32 samt åbent spil 
har kunnet foregå i et ganske vist komprimeret 
program, men alligevel har vi netop kunne af-
holde finaler i klubmesterskaberne og afslutte 
holdkampene efter normale tidsplaner og i fuldt 
omfang – og vi er også klar til indendørssæso-

nen 2020-2021 for tennisskolen og spil på de 
udlejede vinter-indendørsbaner.

Det må derfor konkluderes, at VST og vores 
medlemmer hvad angår muligheder for at 
dyrke deres sport (endnu) ikke har været ramt 
nær så hårdt som eksempelvis underhold-
ningsindustrien eller restaurant-sektoren – og 
det har betydet, at VST – med fuld opbakning 
fra sine medlemmer ved kontingentbetalinger, 
betaling for træning og køb af vinterbaner - 
økonomisk er kommet igennem den hidtidige 
Corona-periode uden større skrammer, og at 
vi p.t. fortsat forventer, at årsbudgettet stort 
set kan realiseres.

Som ovenfor nævnt er vi – efter en både sports-
lig og aktivitetsmæssigt tilfredsstillende uden-
dørssæson - klar til indendørssæsonen med over 
300 børn i træning i tidsrummet 13.30 til 17.30 
på hallens tre indendørsbaner.  Kapaciteten må 
siges at være fuldt udnyttet med en udlejning 
af vinterbaner til seniorerne i morgen- og for-
middagstimerne samt til de erhvervsaktive fra 
17.30 til midnat og i weekenderne. Der er tæt 
på ’fuldt hus’.

Fordelingen/udlejningen af vinterbanetiderne er 
også i år foretaget efter det princip, at sidste 
sæsons lejere i første fase har kunnet genleje 
de banetider, de havde i sæsonen 2019-2020. 
Mange har genlejet, men der er alligevel et antal 
banetider, der fritstilles, og disse bliver, sam-
men med banetider, der ikke i sidste sæson blev 
udlejet, udbudt til alle voksne medlemmer med 
mulighed for at byde ind med ønsker. Status er, 

at efter denne proces, hvor klubben modtog 
15-20 mails med ønsker til banetider har kun 
en lille håndfuld ikke fået tilbudt og tegnet en 
banetid for den kommende sæson.

Dette betyder naturligvis ikke, at der ikke er 
medlemmer, som i løbet af vinteren gerne vil 
booke enkelte banetimer, og derfor skal jeg gen-
tage opfordringen til, at man fritstiller sin bane, 
såfremt man ikke kan møde op – og det sker 
nemt ved at gå ind i Klubmodul med brugernavn 
og kodeord – vælge Kontingent/banebooking 
og herefter oversigten over Indendørsbaner. 
Den relevante banetid er markeret med en ’blå’ 
mand, som ændres til et stort ’F’, når banetiden 
fritstilles. Man får en kompensation på 125 kr. 
ved sæsonens afslutning pr. banetime, som 
genudlejes – og risikerer ikke ved gentagne 
udeblivelser uden fritstilling at blive diskvalifi-
ceret til gentegning for den kommende sæson!

Også i sæsonen 2020-2021 vil der i to uger – 
henholdsvis uge 47 og uge 8 – blive arrangeret 
klubaktiviteter for alle medlemskategorier, hvil-
ket betyder, at sæson-vinterbanetiderne i prime 
time (efter 17.30 på hverdage og i weekenderne) 
vil være aflyst – og weekend-spillerne skal også 
være forberedt på nogle få aflysninger på grund 
holdturneringskampe – for sidstnævnte type 
aflysninger ydes kompensation for betalt leje.

I ønskes en god indendørssæson, som jo er 30-
32 uger lang, og som vi vel alle håber kan gen-
nemføres, uden at en forøget Corona-smittefare 
fører til lukninger eller andre stærkt begræn-
sende restriktioner.

NYT FRA KONTORET

   Af Poul Horup Sørensen,  
Administrationschef
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Guld til: U18/ungsenior, U14 piger, U14 drenge/piger, U10 piger, U10, orangebolddrenge grøn.  Sølv til: U12 drenge

Flotte resultater til Sjællandsmesterskaberne for hold - juniorer og ungseniorer

Flot præstation til Tennis Øst-holdturneringen

 Suzuki Swift Hybrid: 20,4 km/l, CO2 111 gram/km. Oplysninger om brændstofforbrug er iht. den nye restriktive WLTP-norm. Alle priser er inkl. lev. omk. (4.080 kr.) men ekskl. evt. metallak og tofarvet lakering.
Foto viser bil med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl og evt. afgiftsændringer.

Det særlige ved den nye Swift er ikke bare, at den er superfræk at se på, eller at den udelukkende findes med hybrid-
teknologi. Nej, det vilde nye er faktisk mængden af avanceret sikkerhedsudstyr. Tag nu fx den aktive fartpilot, der selv 
holder afstand til forankørende biler, den automatiske nødbremse og de smarte LED-forlygter. Alt sammen standard fra 
kun 145.990 kr. I Swift Action får du også blind vinkel-advarsel, skiltegenkendelse, fodgængergenkendelse, automatisk 
op- og nedblænding af forlygter, bakkamera og parkeringssensor (bag) plus meget mere med. Og det fra kun 159.990 kr. 
Kom ind og prøv den nye Swift Hybrid med mere sikkerhedsudstyr end nogensinde.

DEN NYE SWIFT HYBRID. PROPPET MED SIKKERHEDSUDSTYR.
FX BLIND VINKEL-ADVARSEL, AEB, AKTIV FARTPILOT, SKILTEGENKENDELSE, 

LED-LYGTER OG MEGET MERE.

DEN NYE SWIFT HYBRID

MERE 
SIKKERHEDSUDSTYR 

END NOGENSINDE

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

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

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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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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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.

 Suzuki Swift Hybrid: 20,4 km/l, CO2 111 gram/km. Oplysninger om brændstofforbrug er iht. den nye restriktive WLTP-norm. Alle priser er inkl. lev. omk. (4.080 kr.) men ekskl. evt. metallak og tofarvet lakering.
Foto viser bil med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl og evt. afgiftsændringer.

Det særlige ved den nye Swift er ikke bare, at den er superfræk at se på, eller at den udelukkende findes med hybrid-
teknologi. Nej, det vilde nye er faktisk mængden af avanceret sikkerhedsudstyr. Tag nu fx den aktive fartpilot, der selv 
holder afstand til forankørende biler, den automatiske nødbremse og de smarte LED-forlygter. Alt sammen standard fra 
kun 145.990 kr. I Swift Action får du også blind vinkel-advarsel, skiltegenkendelse, fodgængergenkendelse, automatisk 
op- og nedblænding af forlygter, bakkamera og parkeringssensor (bag) plus meget mere med. Og det fra kun 159.990 kr. 
Kom ind og prøv den nye Swift Hybrid med mere sikkerhedsudstyr end nogensinde.

DEN NYE SWIFT HYBRID. PROPPET MED SIKKERHEDSUDSTYR.
FX BLIND VINKEL-ADVARSEL, AEB, AKTIV FARTPILOT, SKILTEGENKENDELSE, 

LED-LYGTER OG MEGET MERE.

DEN NYE SWIFT HYBRID

MERE 
SIKKERHEDSUDSTYR 

END NOGENSINDE
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Læs sporten i 

I uge 39 deltog tennisklubben i European 
Week og sport. Klubbens ville have af-
holdt en familietennisturnering i den uge, 

men vi valgte at aflyse pga. Covid-19. Vi 
fik afholdt forskellige events ( juniorklub-
mesterskab, familiespil, padelevent og vi 

slog vejen forbi HYG IN, hvor vi fik hyldet 
Britt for hendes store arbejde med Hyg In.  
Der var super flotte gaver fra EU projektet.

European Week Of Sport Denmark
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Læs sporten i 

 Normalpris Tilbud Tilbud 2 stk.

Indendørssko / allcourtsko: 
Wilson Rush Pro 3.0 (herre & dame)     1.050,00         825,00       1.450,00       
Wilson Kaos 3.0 (herre & dame)     1.050,00         899,00       1.600,00
K-Swiss Big Shot Light (herre & dame) 1.000,00 725,00 1.300,00
K-Swiss HyperCourt Express 2 (h & d)      849,00         699,00       1.200,00
Wilson Kaos QL junior (dreng & pige)       400,00         349,00          600,00 
                 
Tennisketchere:
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
Pro Kennex Turbo Ace Lite (265g)  999,00  599,00 1.000,00

Bolde:   
Head Tour 4 stk. 99,00 55,00 100,00
Technifibre X-One 4 stk. 119,00  65,00 120,00

2020 EFTERÅRSTILBUD TIL ALLE VST MEDLEMMER

Med sportslig hilsen

TRANSOCEAN SPORT A/S 
Ulrikkenborg Alle 38 - 2800 Lyngby – Tlf: 45 88 68 33 · www.transocean-sport.dk

På trods af Covid-19, kunne VST alligevel afholde 
sommerlejr i 2020. Vi valgte af skrue deltageran-
tallet ned til 100 i stedet for 130, da forsamlings-
forbuddet på max 50 mennesker samlet, ellers 
ikke kunne efterkommes - Vi beklager overfor 
alle de børn der desværre ikke kunne deltage, 
da campen meget tidligt blev udsolgt.

Det var især ved ankomst og afgang, samt fro-
kost, at forbuddets begrænsninger var mest ud-

fordrende. Men de søde børn, var fantastiske til 
at dele sig op i 3-4 grupper af mindre størrelse, 
så ingen kom til at være for tætte. 

15 trænere sørgede for, at de mange børn, hvoraf 
mere end halvdelen aldrig havde spillet før, fik en 
god introduktion til tennis. Den primære opgave 
for trænerne var at alle skulle lære at spille ten-
nis, 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 200 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 2020 uge 27 og 32



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

AKTIVITETER 2020-21
OKTOBER    
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
223. Seniorudvalget holdkampe 17.30 - 21.30 KM CL
24. VST elite holdkampe 11.30 - 22.30  RO
30. Juniorudvalget 17.30 - 22.30  CL/AT
31. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
31. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
31. HYG IND 18.30 - 22.30  CL/AT
    
NOVEMBER    
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
6. Motionistudvalget/tennisskole 17.30 - 19.30  HR
6. Seniorudvalget 19.30 - 22.30  CL/AT
7. VST elite herrer og damer 10.30 - 21.30  CL/AT
13. Junior udvalget  17.30 - 21.30  RO
14. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
14. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
16.-20. KLUBAKTIVITET 17.30 - 22.30 KM CL/AT
20.- 22. KLUBAKTIVITET 09.30 - 21.30 KM CL/AT
21. VST elite herrer og damer 09.30 - 14.30  CL/AT
27. Junior udvalget  17.30 - 19.30  RO
27. Seniorudvalget 19.30 - 22.30  CL/AT
28. VST elite herrer og damer 10.30 - 20.30  CL/AT
28. Veteran 40 + 20.30 - 22.30  TL
    
DECEMBER   
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
4. Motionistudvalget  17.30 - 21.30 KM HR
5. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
5. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
5. Glöggturnering 18.30 - 22.30 KM HR
10. Julebanko junior 16.30 - 19.00 KM CL/RO
11. Juniorudvalget 17.30 - 23.00 KM RO
12. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
12. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
12. Eliteudvalget 18.30 - 23.00 KM HR
18. Motionistudvalget  17.30 - 22.00 KM HR
19. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
19. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
19. HYG IND 18.30 - 23.00 KM HR
22 - 03. Juleferie Juniortræning 13.30 - 17.30  CL
28.- 30. Julelejr 13.30 - 16.30 KM CL/RO

JANUAR    
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
2 - 17. Unionsmesterskaber   
2. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
2. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
2. HYG IND 18.30 - 22.30  HR
3. Juniorudvalget 13.30 - 15.30  RO
8. Motionistudvalget 17.30 - 19.30  HR
8.  Seniorudvalget  19.30 - 23.30  CL/AT
9. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
9. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
9. Bestyrelsestennis 18.30 - 23.30  TF
15. Holdkamp 40 + 17.30 - 23.30 KM CL/AT
16. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
16. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR

JANUAR    
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
16. Juniorudvalget 18.30 - 20.30 KM RO
22. Motionistudvalget 17.30 - 19.30  HR
22. Seniorudvalget  19.30 - 22.30  CL/AT
23. VST elite holdkampe 14.30 - 22.30 KM CL/AT
29. Juniorudvalget 17.30 - 21.30  RO
30. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
30. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
30. Holdkamp 40 + 18.30 - 23.30 KM CL/AT
    
FEBRUAR    
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
5. Motionistudvalget 17.30 - 19.30  HR
5. Seniorudvalget 19.30 - 23.30  CL
6. VST elite holdkamp 14.30 - 22.30  CL/AT
12. Juniorudvalget 17.30 - 21.30  HR
13. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
13. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
13. HYG IND 18.30 - 22.30  HR
15.-21. Vinterferie   
15.- 17. Juniorcamp. 13.30 - 17.30  CL/AT
19. HYG IND 17.30 - 22.30 KM SJ
20. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
20. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
21. Juniorudvalget 13.30 - 15.30  HBR
22./26. KLUBAKTIVITET 17.30 - 22.30  CL/AT
27. VST elite holdkampe 10.00 - 19.30  CL/AT
28. KLUBAKTIVITET 09.30 - 22.30  CL/AT
    
MARTS    
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
5. Veteranudvalget 17.30 - 22.30  GS
6. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
6. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
6. Eliteudvalget 18.30 - 22.30 KM HBR
12. Holdkamp SLTU 17.30 - 23.30 KM 
13. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
13. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
13. HYG IND 18.30 - 22.30 KM SJ
19. Juniorudvalget 17.30 - 23.30  RO
20. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
20. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
20. Seniorudvalget 18.30 - 22.30 KM CL/AT
26. Motionistudvalget  17.30 - 21.30 KM CL/AT
27. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
27. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
27. Eliteudvalget 18.30 - 22.30 KM HBR

KONTAKTPERSONER
CL: Claus Løppke (22157444) 
AT: Anders Tang  (60211997) 
SM: Stefana Marsenic (41412515) 
JH: Jens Hincheli (60762676) 
OM: Ole Monberg (23260408) 

SJ: Stig Johansen (28383417) 
TF: Torsten Foersom (51157372) 
PH: Poul Horup (45851432)  
HR: Henriette Rørdam (29233308) 
HBR: Henrik B. Rasmussen (53613270) 


