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Fællesfoto fra træning i VST da DR og Østed var på besøg  
i forbindelse med optagelser til DR sport 2019. Foto: Lars Møller
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Det nye år 2020 var ikke mange dage gammel 
førend VST ikke bare havde sat sig på det lokale 
sportskort, men på hele Danmarks sportskort. 
Det er næppe nogen nyhed for jer VST’ere, at 
Mette Rytsel ved DR’s Sportsgalla den 4. januar 
i år fik Ørsted prisen som årets energibundt med 
tilhørende 50.000 kr. til VST. Det er fuldt fortjent 
og vi kan ikke takke Mette nok for hendes store 
indsats for børn, der har det svært og for sin 
insisteren på, at tennis er og skal være for alle. 
Så endnu en gang tak Mette for at have været 
en VST stjerne, ”der gik landsdækkende”. 

Helt så godt går det dog ikke for vores elite-
hold både på dame- og herresiden. Indendørs-
sæsonen har været ”hård” for vores hold og 
jeg tæller i skrivende stund, at det kun er blevet 
til 1 enkelt sejr samlet for begge hold. Det er 

derfor nok optimistisk at tro, at VST til næste 
indendørs sæson har et dame- og et herrehold 
i den bedste række. Jeg skal ikke gå så meget 
ned i eventuelle (bort)forklaringer, men der er 
da ingen tvivl om, at det har en kæmpe negativ 
betydning for VST, når vores modstandere gang 
på gang stiller op med udenlandske spillere i de 
danske elitekampe. Det er sådan DTF reglerne 
er pt. hvorfor det bliver svært for en klub som 
VST, der fortrinsvis ønsker at være baseret på 
spillere af ”egen avl” og spillere, der har en 
daglig tilknytning til vores sociale miljø. Det er 
på nuværende tidspunkt bestyrelsens holdning, 
at det er det værdigrundlag vi vil drive VST på, 
selvom det så betyder, at vi lejlighedsvis må rykke 
en række ned.

Noget bedre går det dog i de individuelle resul-
tater, hvor der senest her ved Sjællandsmester-
skaberne var rigtig mange af VST’s juniorer med 
helt fremme i finalerne og flere af dem blev sågar 
sjællandsmester i deres rækker. Hvem det er i de 
forskellige rækker, kan I læse mere om inde i bla-
det, men godt gået var det i hvert fald af Jer alle.

Ligeså godt går det med VST’s økonomi. Igen 
i år er jeg meget tilfreds med, på vegne af 
bestyrelsen at kunne fremlægge et regnskab 
med overskud både i VST (klubben) og VSTC 
(hallen), samt et budget 2020, der er i 100% 
balance (se mere inde i bladet). 2019 har været 
et udfordrende år økonomisk, idet vi bl.a. fort-
sat er i dialog – om end svartiderne er meget 
lange – med Skattestyrelsen omkring, hvordan 
klubbens momsforhold fremadrettet skal være. 

Indtil videre har VST dog fået tilbagevist langt 
hovedparten af de forhold Skattestyrelsen har 
rejst mod klubben. Jeg håber 2020 bliver året, 
hvor sagen kan få sin ende.

Og apropos økonomi og penge, så er det med stor 
ærgrelse, at vi her ved VST’s generalforsamling 
onsdag den 18. marts 2020 kl. 19.30 skal sige 
farvel til vores mangeårige kasserer og bestyrel-
sesmedlem Thomas Klinkby. Thomas har valgt 
at stoppe efter at have været med i bestyrelsen 
siden 2006, dvs. i mere end 14 år! Thomas har 
i alle årene ydet en utrolig stor indsats for det 
frivillige arbejde i klubben ligesom han altid har 
formået at tænke på tværs af alle medlemsgrup-
per i VST, så alle blev tilgodeset og det hele 
blev, sådan lidt mere fair. Jeg kommer virkelig 
til at savne Thomas’ gode og utroligt fornuftige 
synspunkter i bestyrelsen. Men jeg vil glædes 
over, at han som altid vil være at finde på VST’s 
anlæg, både på og uden for banen. Tak Thomas 
for en fantastisk indsats; du er også én af de helt 
store VST stjerner!

Udendørssæsonen nærmer sig hurtigere end vi 
aner og hvem glæder sig ikke til det? Traditionen 
tro åbner udendørsanlægget med Standerhejs-
ning, som i år foregår søndag den 26. april 2020 
kl. 15.00. Jeg håber at se rigtig mange af Jer og 
til at se, at I er klar til at indtage VST’s anlæg 
med tennisketcheren i hånden.

God fornøjelse med udendørssæsonen 2020 – 
nyd foråret og sommeren i en skøn blanding af 
tennis og socialt samvær på anlægget.

  Af Torsten Foersom, formand

FORMANDEN HAR ORDET

De store  
VST-stjerner...

Generalforsamlings-indkaldelse 2020
Bestyrelsen i Virum-Sorgenfri Tennisklub (VST) og Virum-Sorgenfri Tenniscenter (VSTC)

indkalder til ordinær generalforsamling 

onsdag den 18. marts 2020 kl. 19.30 
på klubbens adresse Boelvej 10, 2830 Virum.

Dagsorden for generalforsamlingen vil være at finde på klubbens hjemmeside 
WWW.VST-TENNIS.DK  og i klubbens lokaler inden onsdag 4. marts 2020.

På bestyrelsens vegne, formand Torsten Foersom
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Måske er du ikke 100% sikker på om tennis 
er noget for dig - men du vil gerne prøve? 

Så har vi det perfekte tilbud: 

6 træningsmoduler 
(3x2 moduler) og en ketsjer 

ved indmeldelse i VST  
for kun kr. 600! 

Drømmer du om at lære at spille tennis? 
Eller vil du i gang igen?

Virum-Sorgenfri Tennisklub er klar med et 
alsidigt og fleksibelt træningsforløb til dig, 
der har travlt i hverdagen (alle fra 18+).

For kr. 600,- får du

1. Seks  træningsmoduler(3x2 moduler)

2. Mulighed for at spille turneringer

3. Kendskab til tennisspillets regler

4. En gratis ketsjer ved efterfølgende
indmeldelse i Virum-Sorgenfri Tennisklub.

5. Gratis indskud når du melder dig ind i 
klubben.

De første træningslektioner (på vores ba-
ner, Boelvej 10, 2830 Virum) finder sted  
torsdag den 30. april kl.18.00-19.50.

Tilmelding: Via www.vst.klub-modul.dk 
skal du registrere dig som nyt medlem, det 
vil sige, at du opretter din profil i VST og 
køber medlemspakken Voksenintroduktion. 
Du behøver altså ikke købe et medlemsskab 
før du er overbevist om, at tennis er noget 
for dig.

Vel mødt 
VST trænerteam.

Voksen- 
introduktion 

til Tennis 
for nye medlemmer

Gælder  
kun nye  

medlemmer

Officiel åbning af banerne. 
Spil, leg og hygge. 

Mulighed for familietennis. 
Introduktion af de mange medlemstilbud i udendørssæsonen. 

Mød vores 1.hold for herrer og damer. 
Gode tilbud fra Transocean Sport.  

Mulighed for at bestille nyt klubtøj.  
Lækker mad fra grill.

VST er klar med et alsidigt og fleksibelt træningsforløb til personer,  
der på en uforpligtende måde har lyst til prøve kræfter med tennissporten.

Læs mere om voksenintroduktion i klubbladet eller i VST.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

STANDERHEJSNING
i Virum-Sorgenfri Tennisklub 

Søndag den 26. april 2020 kl. 15.00

En glad hilsen fra 
det store udland

Kl. er 20:00 søndag 9. februar, og jeg sidder lige 
nu i en kæmpe bus sammen med hele University 
of North Georgia (UNG) herre- og dameholdet 
på vej hjem fra vores første kamp i sæsonen! 
Vi vandt 4-3, enormt tæt (drengene tabte des-
værre 5-2). Jeg spillede kun double, hvilket jeg 
vandt 6-3, en super fed oplevelse! 

Jeg er ca. en måned inde i 2. semester af 
mit ophold på University of North Georgia. 

De næste par måneder kommer til at stå på 
to-tre holdkampe ugentligt sideløbende med 
skolen osv. 

Jeg er så glad for at være her, og ser frem til at 
tilbringe massere af timer on-the-road for at 
spille flere kampe i de rundt-om-liggende sta-
ter. Næste stop er North Carolina om tre dage. 

LET’S GO NIGHTHAWKS!!

ANNA ANNA 
I USA I USA 
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Caroline vandt  
KB Julecup 2019

Endnu en indendørssæson er ved at nå sin afslutning. Motionisterne er 
en stor medlemsgruppe, med rigtig mange aktive medlemmer. Dette 
stiller også store krav til udbuddet af aktiviteter, hvilket vi sammen med 
trænerteam og kontoret forsøger at imødekomme.

Vi er en aktiv klub på alle fronter og der er stor efterspørgsel på 
banerne i indendørssæsonen. Derfor har vi i denne sæson prøvet noget 
et nyt – nemlig at tage to uger med ekstra aktiviteter for alle medlems-
grupper i uge 46/2019 og uge 9/2020. For motionisternes vedkommende 
blev der tilbudt hyg-in i prime time en mandag fra kl. 17.30 og fem timer 
frem med efterfølgende spisning og hygge, hvilket var en stor succes. 
I samme uge 46 blev der også udbudt ekstra træningstimer for alle 
grupper. Samme koncept blev gentaget i uge 9. 

Frigiv din bane, når du ikke skal bruge den - Giv andre mulighed for at 
booke den - Klik på din  banebookning og få et F - så kan andre booke den.

Takket være Claus fik vi sneget lidt flere 
muligheder ind for træning op til skolernes 
ferier. 

Den traditionelle gløggturnering blev også 
afholdt den 7. december i VST med den faste 
skare af deltagere og vi fik lækre flæske-
stegssandwich og Claus’ hjemmebryggede 
gløgg.

Nu ser vi snart frem mod udendørssæsonen, 
hvor vi vil genoptage den faste aktiviteter 
for motionister. 

Her vil jeg blot sige en stor tak til Lene 
Damgaard Williams i forbindelse med alle 
de år hun har stået for Hyg-in om mandagen 
udesæsonen. 

Hyg-in:
• Hyg-In hver mandag kl. 18-21 før skolernes ferie 
• Hyg-in hver mandag kl. 17-20 efter skolernes ferie – tidligt mørkt

Der er fast bookede baner, kræver ikke tilmelding, alle kan deltage  
og det er gratis. Britt Hilm vil stå for Hyg-In om mandagen.

Events på Hyg-in mandage – 4 planlagte events (hyg-in aflyses)
• Tøseturnering / doubler primo maj 
• Mixturnering / doubler primo juni 
• Herreturnering / doubler juni 
• Tøseturnering / doubler august

Træning:
• Eftermiddag / aften
• Morgentræning
• Voksenintroduktion

Camps for voksne (før og efter sommerferien)- Måske vi kan få  
lidt flere mænd med i 2020.

Datoer og tidspunkter for motionist aktiviteter annonceres på hjemme- 
siden, via mail og tilmelding sker på EVENT, så hold øje med EVENTS.

Praktisk info:
Der kan købes magnetnøgle til 200 kr. under EVENT og nøglen kan  
hentes på kontoret og kan benyttes til  hoveddøren i VST, samt lyset  
inde i hallen ved booket bane. 

Har du lyst at hjælpe til med en aktivitet eller har ideer omkring  
nye tiltag, så kontakt Montionistudvalget.

I ønskes en god tennissæson ude. Vi ses til standerhejsningen 
De Bedste Hilsener,
MOTIONISTUDVALGET, Henriette Urne Rørdam
 

MOTIONISTERNE – en stor og aktiv medlemsgruppe i VST

KOMMENDE AKTIVITETER 
- udesæson

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
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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

Layout og produktion:  
Louise Nørhave 

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

Oplag 760 eks.  
Centre Court udkommer  
2 gange årligt. 
Postomdeles til klubbens 
medlemmer.

Næste nr. udkommer  
oktober 2020.

Bestyrelse:  
Torsten Foersom  
Formand 
Tlf. 5115 7372

Simon Hauch 
Næstformand 
Tlf. 5164 9614

Thomas Klinkby 
Kasserer 
Økonomiudvalg, Anlægsudvalg  
Tlf. 2942 8751

Henrik Bloch Rasmussen  
Sportsudvalg 
Tlf. 5183 4390

Frederik Nymann 
Senior- og veteranudvalg  
Tlf. 2851 9370

Henriette Urne Rørdam 
Motionistudvalg  
Tlf. 2923 3308

Mette Rytsel 
Sponsor- og  
kommunikationsudvalg  
Tlf. 2335 2647

Rikke Olsen   
Juniorudvalg 
Tlf. 4085 7704

Morten Rydahl   
Suppleant  
Tlf. 4017 0485

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

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

Da SPORT 2019 lørdag aften rullede over skær-
men, modtog Mette Paabøl Rytsel prisen som 
Årets Energibundt. Hun fik den som en anerken-
delse af sit store, frivillige engagement i Virum-
Sorgenfri Tennisklub, hvor hun igennem tiden 
har ageret alt fra træner, tovholder og spiller til 
tilrettelægger af stævner og arrangementer. Og så 
har hun ikke mindst stået bag projektet Team Fred.

Med prisen får VST 50.000 kr. og Mette har fået 
25.000 kr. 

Team Fred og familietennis 
Mette Paabøl Rytsel fik ideen til skoletennis, 
da Frederik en dag stod og manglede et tilbud i 
Virum-Sorgenfri Tennisklub. Frederik har autisme 
og har lagt navn til projektet Team Fred, der senere 
er blevet udbredt over hele landet.

Mette Rytsel inviterede hans klasse på Hummel-
tofteskolen over til tennis. Børnene har nu trænet 
fast i et år i skoletiden, og det har udviklet sig 
til endnu flere Team Fred-hold, hvor andre børn 
med autisme eller andre psykiske lidelser kom-
mer og træner i klubben. Team Fred er i dag et 
tilbud i mange flere klubber end Virum-Sorgenfri 
Tennisklub.

Mette Rytsel har desuden i flere år været tovholder 
for familietennis i Virum-Sorgenfri, hvor de yngste 
børn spiller sammen med deres forældre. Og for 
et par år siden tog hun initiativ til indsamling af 
flere hundrede tennisketchere, der efterfølgende 
blev sendt til børn i Afrika.

Trods det store frivillige arbejde og det faste job 
som advokat i Alm. Brand får hun også tid til selv 
at være aktiv på banen. Hun spillede tidligere 
i Elitedivisionen og har som veteran vundet to 
danske mesterskaber.

De gør en forskel 
Prisen som Årets Energibundt er stiftet af Ørsted 
og Danmarks Idrætsforbund som en hyldest til det 
store arbejde, der lægges i idrætsforeningerne 
landet over. Prisen går til en frivillig, der med en 
særlig indsats og engagement bidrager til sam-
menholdet i idrætsforeningen.

”Mette og andre energibundter er hver dag med til 
at gøre en stor forskel i de lokale idrætsforeninger 
med deres særlige engagement. De lægger en 
kæmpe, frivillig indsats i at arrangere, træne og i 
særlig grad bidrage til sammenholdet i foreningen. 
Det er en uselvisk indsats, der er helt afgørende 
for de lokale foreninger,” udtaler Ørsted. 

For et halvt år siden blev Mette Rytsel fra Virum-Sorgenfri Tennisklub  
kåret til ’Årets Ildsjæl’ i dansk tennis, og  den 4. januar fik hun overrakt  
Ørsteds og Danmarks Idrætsforbunds pris som ’Årets Energibundt’

Klubben har indendørs haft 5 skumhold 
tilmeldt i holdturneringen, og mere end 50 
børn har spillet på disse hold. VST har en 
stor U10 gruppe, så de børn der ønskede at 
spille på hold har på skift spillede på et af 
de tre hold. Derudover har der været et U8 
og et U12 hold, hvor flere spillere også har 
delt pladserne. 

Det har været meget lærerigt at spille hold-
kampene for flere spillere, der ikke tidligere 
har spillet turneringskampe. Det har styr-
ket det sociale sammenhold. Spillerne på 
holdet har også deltaget i flere individuelle 
skumstævner i løbet af vinteren. 

To af U10 holdene har kvalificeret sig til slut-
spillet i marts 2020, hvor holdene skal dyste 
om at vinde Sjællandsmesterskabet for hold. 

Tak til alle spillerne for deres flotte kampe og 
ikke mindst til holdlederne Mette (Frida og 
Ellens mor), Puk (Thors mor), Maria (Kristian, 
Helena og Valdemars mor) og Christian (Al-
freds far), der har brugt en masse tid på at 
styre holdkampene.

Kåret til Årets Energibundt  
ved DR’s store show, Sport 2019

Indendørs skum-
hold-turneringen

Formand, sportschef og Anita Moen, der indstillede 
Mette Rytsel til Årets Energibundt.

  Af Mikael Østergaard 
      Det Grønne Område - 06. januar 2020 



CENTRE COURT        MARTS 20206

Læs sporten i 

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

_____________________ _ _ __

_____________________ _ _ __

VST 1. herrehold i Elitedivisionen kæmper til sidste bold 
for at undgå nedrykning, mens 2. holdet ligger nr. 1  
i Liga 2 og kæmper for at rykke op!

Eliten risikerer nedrykning 
mens 2. holdet kæmper  
for at rykke op!

1. holdet har det rigtig svært i 
denne indendørssæson. DTF har 
reduceret antallet af hold i elitedivi-
sionen til 8 fra tidligere 12, desuden 
er der ikke længere play off til elite-
divisionen. Dette betyder at nr. 7 og 
nr 8 i elitedivisionen rykker direkte 
i 1. division. Tidligere skulle man 
møde vinderne af 1. division i en 
kamp om pladsen i elitedivisionen. 
Vores drenge har kæmpet med alt, 
men vi har også tabt mange kampe 

i match-tiebreak i denne sæson, 
og det er der bare ikke råd til. Vi 
kæmper videre, med alt hvad vi har, 
men det ser svært ud.

VST 2.herrer har spillet meget stabilt, 
og der har været mulighed for at te-
ste nogle af vores unge spillere af.

Der er heldigvis nogle dygtige 
drenge på vej, så det ser godt ud, 
hvis vi ser lidt længere frem i tiden.

Vi glæder os til de sidste kampe.

  Af Claus Løppke     

1. damehold i Elitedivisionen 
må ikke tabe sidste kamp,  
og 2. holdet i Liga 2 kæmper  
for at rykke op!

1. holdet, der har fået tilgang 
af de dygtige unge piger Anna 
Tang og Victoria Andersen på 15 
og 16 år, har spillet rigtig godt 
denne indendørssæson. De er pt. 
på den vigtige 6. plads der sikrer 
eksistensen i elitedivisionen igen 
til næste år. Målsætningen var 
netop en 6. plads, men det hele 
bliver afgjort i den sidste hold-
kamp hvor vi møder Fyns bedste 
hold Fruens Bøge - der skal der 

mindst uafgjort til for at blive 
oppe - vi krydser fingre!

VST 2 damer har spillet rigtig godt 
denne indendørs sæson og er med 
i kampen om oprykning. Pt er de 
kun marginalt fra 1. pladsen der 
sikrer oprykning. Både Josefine og 
Caroline Qvist er ubesejrede og vores 
unge spillere holder fanen højt uge 
for uge.  

Alt i alt en virkelig god indsats af 
alle vores lovende piger.

  Af Anders Tang   

1. holdet er klar til at kæmpe for at blive oppe. Den sidste kamp er altafgørende.
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Kære alle medlemmer 
VST holder 

Fredag den 19. juni 2020 
i klubben

Kl. 18.00 tænder vi grillen.

Medbring selv det du ønsker at grille,  
så sørger vi for hjemmelavede salater, flutes,  

burgerboller og pølsebrød. 

Drikkevarer kan købes til indkøbspris 
fra vores sponsor Holte Vinlager. 

Vel mødt til en hyggelig aften  
i godt selskab med VST-medlemmer.

Tilmelding skal ske via 
VST klub-modul senest 

den 14. juni 2020

 Pris 50 kr. for voksne  
og 25 kr. for børn (under 14 år).

Mange hilsener 
Senior-, motionist-  
og juniorudvalget

SPILLERPORTRÆT

Anna Tang 
1. holdsspiller i VST

Anna Tang er ny spiller i VST. Annas 
onkel er Anders Tang, der er træner 
i klubben og ansvarlig for tennis-
skolen. 

Anna er nr. 7 i Danmark i U16 og nr 
32 på seniorranglisten. Anna har vun-
det sølv til Ungdomsmesterskaberne 
i mix med sin bror og bronze i single 
til Ungdomsmesterskaberne.  Anna 
er sponsoreret af Wilson og Bidu 
Badu, der også har støttet vores 
Team Fred spillere. 

Anna om at spille tennis:
Jeg begyndte til tennis i 2013 og var 
vild med det fra første bold.

Efter et år stoppede jeg med fodbold 
og sjipning og gik all in på tennis. Jeg 
har spillet både i Allerød og Hillerød. 
Det er begge rigtig gode klubber, 
hvor jeg har været glad for at være. 

Sidste år kunne jeg dog mærke at 
der skulle ske noget, hvis jeg skulle 
blive ved med at udvikle mig. Jeg 
talte med flere klubber, men efter at 
have været til prøvetræning i VST, var 
jeg ikke i tvivl. Det skulle være min 
nye klub. Træningen er super god og 
alle har taget så godt imod mig. Det 
er fedt at være i en klub, hvor der 
er plads til både at være seriøs med 
træningen og samtidig have det vildt 
sjovt. Jeg har følt mig velkommen fra 
første dag og glæder mig altid til at 
skulle hen i klubben.
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ÅRSREGNSKAB 2019

Resultatopgørelse for 2019     Budget Budget
2019 2018 2019 2020

Indtægter i tkr. i tkr. i tkr.
Kontingenter 1.978.850 1.834 1.936 2.025
IIndtægter fra hal 737.705 723 718 751
Aktivitetsindtægter 389.214 365 330 383
Tilskud 381.502 405 383 666
Andre indtægter 116.374 70 53 120

Indtægter i alt 3.603.645 3.397 3.420 3.945

Driftsomkostninger
Baneomkostninger  460.948 462 485 492
Omkostninger til hal  416.878 620 673 793
Aktivitetsomkostninger 2.488.501 1.997 2.006 2.425
Administration  111.814 134 124 120
Andre omkostninger  54.324 54 49 52

Driftsomkostninger i alt 3.532.465 3.267 3.337 3.882 

Resultat før finansielle poster 71.180 130 83 63
Finansielle poster -4.635 -27 2 1

Resultat før hensættelser 66.545 103 85 64
Hensat til banerenovering m.m. 0 -50 0 0

Årets resultat 66.545 53 85 64

Resultatopgørelse for 2019 Budget Budget
2019 2018 2019 2020

Indtægter i tkr. i tkr. i tkr.
Lejeindtægter 176.000 176 220 600
Reklameindtægter 55.000 62 50 45
Tilskud mv. 281.495 275 275 0
Indtægter i alt 512.495 513 545 645

Driftsomkostninger
Reklameomkostninger 0 10 5 0
Ejendomsomkostninger 354.570 176 321 420
Andre omkostninger 61.762 43 56 65

Driftsomkostninger i alt 416.332 229 382 485

Resultat før finansielle poster 96.163 285 163 160
Finansielle poster -55.158 -70 -70 -55

Resultat før afskrivninger 41.005 215 93 105
Afskrivninger 50.000 55 50 50

Resultat før ekstraordinære poster -8.995 160 43 55
Ekstraordinære indtægter  -168.324 435 0 0
Hensættelse generel vedligeholdelse  150.000 0 0 0

Årets resultat 9.329 -276 43 55

Balance pr. 31. december 2019  Pr. 31. december
2019 2018 

Aktiver i t.kr.
Anlægsaktiver
Indskud Virum-Sorgenfri Tenniscenter 1.000.000 1.000
Værdipapirer 26.950 32
Anlægsaktiver i alt 1.026.950 1.032

Omsætningsaktiver
Beholdning af tøj 0 0

Tilgodehavender hos medlemmer  0 0
Mellemregning Virum-Sorgenfri Tenniscenter 2.801.258 2.672
Forudbetalte omkostninger 19.669 5

2.820.927 2.677
Likvide beholdninger 8.603 8

Omsætningsaktiver i alt 2.829.530 2.685

Aktiver i alt 3.856.480 3.717

Passiver
Egenkapital
Overført fra tidligere år 2.655.273 2.602
Årets resultat 66.545 53
Egenkapital i alt 2.721.818 2.655

Hensættelser
Hensat til banerenovering m.m. 500.000 500

Kortfristet gæld

Modtagne forudbetalinger 348.250 335

Anden gæld 286.412 227

Kortfristet gæld i alt 634.662 562

Passiver i alt 3.856.480 3.717

Balance pr. 31. december 2019 Pr. 31. december
2019 2018

Aktiver i tkr.
Anlægsaktiver
Grunde og bygninger 7.760.734 7.811
Inventar 0 0
Anlægsaktiver i alt 7.760.734 7.811

Omsætningsaktiver
Tilgodehavende merværdiafgift 243.203 0
Omsætningsaktiver i alt 243.203 0

Aktiver i alt 8.003.937 7.811

Passiver
Egenkapital
Grundkapital 1.000.000 1.000
Overført resultat 146.496 137
Egenkapital i alt 1.146.496 1.137

Hensatte forpligtelser 
Hensat til generel vedligeholdelse 150.000 0 
Hensatte forpligtelser vedr. momssag 266.676 353
Hensatte forpligtelser i alt 416.676 353

Langfristet gæld
Lyngby-Taarbæk Kommune 2.000.000 2.000
Langfristet gæld i alt 2.000.000 2.000

Kortfristet gæld
Kassekredit 1.616.507 1.600
Virum-Sorgenfri Tennisklub 2.801.258 2.671
Anden gæld 23.000 50
Kortfristet gæld i alt 4.440.765 4.321

Gæld i alt 6.440.765 6.321 

Passiver i alt 8.003.937 7.811

Virum-Sorgenfri Tenniscenter 

Virum-Sorgenfri Tennisklub

Forpligtelser 
Klubben hæfter for driften af Virum-Sorgenfri Tenniscenter med hele sin formue. 
Årsregnskabet for Virum-Sorgenfri Tenniscenter for 2019 udviser et overskud
på DKK 9.329 og en egenkapital på DKK 1.146.496

Forpligtelser
Centeret hæfter for driften af Virum-Sorgenfri Tennisklub med hele sin formue. 
Årsregnskabet for Virum-Sorgenfri Tennisklub for 2019 udviser et overskud på  
DKK 66.545 og en egenkapital på DKK 2.721.819  

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Henrik Mikkelsen, statsaut. revisor · Kasserer: Thomas Klinkby Knudsen 
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Viggo Tolstrup har også haft en 
god indendørssæson - Viggo vandt 
i 2019 U12 kat.3 i Næstved.

Caroline Moen vandt på hjem-
mebane en juniorturnering i U14 
- Head Virum-Sorgenfri. Caroline 
har haft en god indendørssæ-
son og har været i flere finaler 
og vandt DM i skum.

Jonas Hauch har haft en flot in-
dendørs sæson, hvor han har spil-
let sig frem til flere finaler. Jonas 
vandt SM og senest en kategori 2 
turnering i U12 i HRT.

Mikkel Hoffmann har fået en 
super flot start på sæsonen i 2020. 
Mikkel var få bolde fra at spille sig 
i SM finalen i U16. I denne week-
end spillede Mikkel sig i finalen i 
en turnering i Hillerød i U16 men 
tabte desværre til en super dygtig 
spiller. Kæmpe tillykke Mikkel med 
den flotte finaleplads.

Oliver Mellbin er godt spillende 
for tiden. Oliver spillede i slutnin-
gen af 2019 finale i U12 kat. 3 i 
Hillerød

Oliver vandt først kvartfinalen i 
3 sæt og derefter en meget lang 
semifinale på 1 time og 45 min 
også i 3 sæt. Det blev til flot 2. 
plads i turneringen og Olivers hidtil 
bedste resultat.

Kæmpe tillykke med finalepladsen

Ingrid Friis Hein blev nr 2 i U12 
til tur nering i Holbæk.
Stort tillykke!

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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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

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.

VI HAR SAT
STRØM 
TIL VORES BENZINMOTORER
Hybrid er nu standard i både Ignis og Swift.

Fra kun 137.990 kr.

Hos Suzuki er vi totalt i stødet. For der er sket noget stort, og det kan siges med ét, 
lille ord: Hybrid! Vi har nemlig sat strøm til benzinmotorerne, så hybrid nu er standard* 
i både Ignis og Swift. Det betyder, at de begge kører længere på literen og har mindre 
CO2-udslip. Og det hæver barren for, hvad man kan forvente sig af minibiler. Prisen på 
den enestående mini-SUV Ignis og vores køreglade Swift starter på kun 137.990 kr. inkl. 
Suzukis originale hybrid-teknologi. Kom og hør alt om den nye standard for minibiler. 

*Hybrid er standard på Swift og Ignis modeller med manuelt gear. Suzuki Swift Hybrid: 20,0 km/l, CO2 113 gram/km, Suzuki Ignis Hybrid: 19,2 km/l, CO2 117 gram/km. 
Oplysninger om brændstoff orbrug 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 biler med 
ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl og evt. afgiftsændringer.

Den nye standard for minibiler

Siden sidst

U12
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U12

U16

U14

U12

Elias Tharin knokler med sin tennis 
og vandt i starten af 2020 en kat. 2 
turnering i Slagelse. Han vandt alle 
fire kampe overbevisende og afgav 
kun få partier. Kæmpe tillykke. 

Valdemar Kähler turnerer Danmark 
rundt og tager kampene op som 1. 
Års U12. Her ser I Valdemar til tur-
nering på Fyn, hvor Valdemar vandt 
tre kampe på stribe.

U12

U12

Caroline Qvist knokler med sin ten-
nis og er en del af senior 1. holds-
truppen, der spiller i Elitedivisionen.  

Caroline Qvist vandt i julen 2019  KB 
Julecup U16 piger kat.2. Finalen vandt 
Caroline med 6-1; 6-3.

Kæmpe tillykke Caroline og til mod-
standeren med dem flotte finaleplads.

Caroline vandt 
KB Julecup 2019

U16
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I eventugen blev der den 17. november 
2019 afholdt skumsstævne for alle klubbens 
medlemmers. Der deltog over 50 voksne og 
børn i stævnet. 

Frida vandt i U8 i en flot kamp mod Christof-
fer og August fandt hans flotte spil frem og 
vandt over Jakob i U10. 

Elias og Anne-Sofie er begge to flyvende på 

tennisbanen for tiden og i U12-16 rækken vandt 
Elias i en flot kamp. 

Mette vinder i veteranrækken over vores nye 
superskarpe veteranspiller, Steen. Tillykke til 
alle vinderne - klubbens første VM i skum og 
ikke det sidste. 

Navnet på stævnet var officielt Virummester-
skaberne men i U8 gruppen synes vi det lød 

bedre, at Laura Friis havde omdøbt det til 
verdensmesterskabet. 

Sikke en herlig dag med masser af skumtennis 
og socialt samvær. 

Tak til Claus, Frederik, Mikkel og ikke 
mindst Laura der viste store evner som tur-
neringsleder og guidede alle børnene inde 
i hallen. 

VIRUMMESTERSKABERNE (VM) I SKUMTENNIS 

Kæmpe tillykke 
til alle vinderne  
og dem der kom 

helt til finalen

Sofia Nami Samavati ligger på nuværende 
tidspunkt nr 3 i Danmark og omkring 900 på 
WTA ranglisten.

Sofia har spillet i VST i to år nu og flyttede 
dengang fra Hillerød. Virum havde mange 
forskellige spillere, hvilket  var interessant 
for Sofia.  

Sofia træner fuldtid på Akademiet i Fairplay 
i Malmø, hvilket Sofia er super glad for og 
supplerer i perioder op med træning i VST med 
træneren, Stefana og deltager en gang i mel-
lem  til seniortræningen, når hun er hjemme.

Endnu en  
dygtig spiller  

på VSTs  
1. hold

Victoria Andersen fra VST spillede sig i finalen i en 
GPS turnering i Hillerød i U18. Det blev til et nederlag 
i tre sæt til en godt spillende pige fra KB. Victoria er 
ny spiller på klubbens Elitedivisionshold og kommer 
fra Skovbakken i Jylland. 

U18
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JUNIORAKTIVITETER

Juniorudvalget består af en juniorudvalgsformand 
fra bestyrelsen og seks andre frivillige forældre. 
Udvalget samarbejder tæt med Claus og har en 
tæt dialog omkring ideer og forslag til alt fra 
aktiviteter for juniorerne til kamptræning og 
holdkampe 

VST juniorer har igen i indendørssæsonen del-
taget flittigt og med stor glæde i de udbudte 
arrangementer, og det har været rigtig dejligt 
at se så mange børn. 

Vi har indtil nu afholdt  
•  Lyserød fredag i oktober hvor over 70 med-

lemmer, både børn og voksne, var samlet til 
en fantastisk aften med skumtennis og godt 
humør og hvor vi fik samlet 13.948,95 kr. ind 
til brystkræft. Tak for opbakningen.

• Efterårscamp i efterårsferien

•  Julebanko som altid er et stort tilløbsstykke 
med 80 forventningsfulde børn. Claus var igen 
i år opråber og klarede det igen til UG. Hoved-
præmien på 500 kr vandt Mathias Hald Dige 

• Julecamp og SM træning

•  Træningsaftener for forskellige aldersgrup-
per og niveau. 

Der har også været rekord mange juniorspillere 
til Regionsmesterskaberne med flotte resultater i 

alle aldersgrupper. Stort tillykke til alle vinderne. 
Det er rigtig dejligt at se så mange af VST junio-
rerne være aktive til individuelle turneringer, både 
til DGI og DTF turneringer – fortsæt med det!

På nuværende tidspunkt har vi ca. 300 juniormed-
lemmer og det sætter selvfølgelig sin begræns-
ning ift indendørssæsonen og aktivitetstilbud, 
men vi forsøger i Juniorudvalget at fordele sol 
og vind lige.

Sammen med Claus har Juniorudvalget været med 
til at sammensætte holdkampe og holdkaptajner 
så VST er repræsenteret i alle aldersgrupper. Vi 
anbefaler stadig at børn får spillet en masse indi-

viduelle turneringer og en god måde at få startet 
på er bl.a. igennem nogen af DGIs mange tilbud.

I udendørssæsonen vil vi i juniorudvalget også 
arrangere aldersopdelt sociale events og den 
populære sommerfest med hygge, grill og mas-
ser af tennis. 

Husk også, at der er sommercamp i uge 27 og 
uge 32 som altid er et stort tilløbsstykke så hold 
godt øje med hjemmesiden under events. 

Har man som forældre lyst til at hjælpe til ved 
nogen af de sociale arrangementer eller har en 
god idé så kontakt endelig Juniorudvalget. 

VST SOMMERLEJR 2020

Noget for alle

VST inviterer i samarbejde med VST Træner-
team alle interesserede børn og unge til at 
deltage i  Sommerlejr 2020.

Alle fra 6 til 16 år kan deltage.

Årets to sommerlejre finder sted i den første 
og den sidste uge af skolernes sommerferie

Uge 27: 29/6-3/7 
Uge 32: 3/8-7/8

Selve lejrene bliver afholdt mandag-
torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-13. 

Dog tilbyder vi igen i år, at man kan aflevere 
sit barn kl. 8.30-10 og hente igen kl. 15-16.30. 
Fredag allerede fra kl. 13.30. Vi sørger for, at der 

er opsyn med børnene fra kl. 8.30 til kl. 16.30. 

Målet med sommerlejren er,  at der skal spil-
les en masse tennis kombineret med leg, 
konkurrencer og andre udendørsaktiviteter.

Alle børn opdeles efter styrke, så alle ju-
niorer kan deltage fra absolut begynder til 
elitespiller.

Der er teknisk træning, fysisk træning, single/
double træning, pointspil og ikke mindst sociale 
tennisøvelser på programmet i hele ugen. 

Den helt store begivenhed er imidlertid 
holdkonkurrencen, hvor deltagerne i løbet 
af ugen kan tjene points hjem til deres hold 
ved at vinde forskellige konkurrencer som fx 
finde vildfarne bolde på anlægget, løbe sta-

fet på banerne, spille rundbold, fodbold mm.

Traditionen tro slutter vi sommerlejren af 
med en dejlig fælles grillfrokost samt VST 
vandkrig.

Tennislejren er for alle, der har lyst til at lærer 
at svinge ketsjeren, samt spille tennis i en 
fantastisk atmosfære.

Det koster kun 750,- pr. sommerlejr, og man 
må gerne tilmelde sig begge, hvis man har 
lyst. Tilmeldingen starter 1.april 2020.

Man tilmelder sig årets tennismæssige be-
givenhed via  www.vst-tennis.dk, klik på 
klubmodul, opret din profil(gratis), tilmeld 
denne profil til sommerlejr uge 27 eller uge 
32, dette gøres i klubmodul under event.
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Vi nærmer os afslutningen på indendørssæso-
nen 2019-2020, hvor vi har oplevet en udnyttelse 
af klubbens tre indendørsbaner så høj som ikke 
tidligere ’i mands minde’ – nemlig 90%. Det er 
naturligvis dejligt for de af klubbens medlemmer, 
som har fået gavn af vores dejlige hal – og for 
klubbens økonomi.

Det betyder også, at det er vigtigt af hensyn til 
dem, der ikke har en fast banetid, at man frit-
stiller sin bane, såfremt man ikke kan møde 
op. Det sker nemt ved at gå ind i klubmodul 
med brugernavn og pasord – vælge Kontingent/
banebooking og herefter oversigten over Inden-
dørsbaner. Den relevante banetid er markeret 
med en ’blå’ mand, som ændres til et stort ’F’, 

når banetiden fritstilles. Man får ovenikøbet en 
kompensation på 125 kr. ved sæsonens afslut-
ning pr. banetime, som genudlejes – og risikerer 
ikke ved gentagne udeblivelser uden fritstilling 
at blive diskvalificeret til gentegning for den 
kommende sæson!

Indendørstræningen og adgangen til vinter-
banerne stopper i slutningen af april måned, og 
så er vi forhåbentlig klar med et forårsklargjort 
udendørsanlæg – og måske tidligere, hvis vejret 
og teknikken vil.

Det betyder også, at det nye tennis-år 2020 
åbnes med kontingentopkrævning en af de 
første dage i april, ligesom tidligere år. Vi 
udsender forinden opkrævningstrækket en 
mail til alle 2019-medlemmer, hvor I skal 
tage stilling til, om I fortsat ønsker at være 
medlemmer, og derfor skal sikre, at et gyl-
digt dankort er indlagt i klubmodul. Ønsker 
I ikke fortsat at være medlem i VST, vil jeg 
bede om, at I afmelder jer i klubmodul under 
’Mine tilmeldinger’ eller fremsender en mail 
til kontoret@vst-tennis.dk, så vil jeg undlade 
at rykke jer yderligere.

I skal også på den modtagne mail fra VST tage 
stilling til, om I er i den ønskede medlemska-
tegori – senior, motionist, formiddagsmedlem, 
ungsenior (18-24 år), junior (-17 år) eller vin-
terspiller. Det er muligt at flytte medlemskate-
gori og især henledes opmærksomheden på, 
at såfremt man ønsker at modtage klubbens 
meddelelser om motionistarrangementer er det 
hensigtsmæssigt at registrere sig som motionist.

Endelig vil jeg i forbindelse med kontingentop-
krævningen gøre opmærksom på VST’s fami-
lierabat, som kan opnås, såfremt begge forældre 
er medlemmer og mindst 2 børn er medlemmer, 
eller såfremt en forælder er medlem og mindst 3 
børn er medlemmer. Da familieforholdene ikke 
altid er klare ud fra medlemskartoteket er det 
nødvendigt, at de omhandlede medlemmer selv 
tager kontakt til klubben for at opnå rabatten.

I øvrigt henvises til klubbens hjemmeside www.
vst-tennis.dk og ”Medlemsbetingelser” for yder-
ligere information.

 
God udendørssæson.

NYT FRA KONTORET

   Af Poul Horup Sørensen,  
Administrationschef

VST trænerteam er igen i år klar med 
et godt tilbud til de morgenfriske:

Fra mandag den 18. maj til fredag 
den 26. juni tilbyder vi træning

Kl. 6.30 til kl. 7.30  
- to gange om ugen. 

Hold øje med VST klubmodul  
under EVENT

UDENDØRS-SÆSONEN 2020

Er du hjemme om formiddagen 
tilbyder vi formiddagstræning: 

Fra mandag den 18. maj  
til fredag den 26. juni 

kl. 10.00 til kl. 12.00  
- to gange om ugen. 

Tilmelding i VST klubmodul  
under EVENT

Hvis du er 60 år eller ældre  
vil du en gang om ugen  

- om formiddagen -  
kunne mødes og spille  

med andre medlemmer.  
 

Vi sørger for baner og  
bolde samt en tovholder.  

 
Tilmelding i VST klubmodul  

under EVENT

TIL DE MORGENFRISKE FORMIDDAGS-TRÆNING FORMIDDAGS-TRÆNING
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Læs sporten i 

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.

U10 pulje C: Eskild Tolstrup vinder guld

U10 pulje D: Tobias Bølling vinder guld

U 10 pulje D: Frederikke Vinther vinder guld

U10 pulje F: Kassandra Steensby vinder guld, Christian Kähler vinder sølv, 
Synne Juul Aaboe vinder guld, Ellen Rytsel vinder guld og  
Gustav Holm Gregersen vinder sølv

U10 double pulje D1: Synne Juul Aaboe og Ellen Rytsel vinder guld, 

U10 double pulje D2: Gustav Holm Gregersen og Malte Thorseng vinder guld.

U12 drenge B: Jonas Hauch vinder guld

U12 drenge E pulje 2: August Gude vinder guld

U12 piger D: Emilie Bach blev nr. 2 i sin pulje

U14 pigedouble B: Ingrid Friis Hein og makker Lejla fra Lyngby vinder sølv

U16 drengedouble B: Frederik Kornerup Rasmussen og  
Theodor Løvschal Wernblad vinder sølv

U18 drenge C: William Mistarz vinder sølv

U18 piger B: Josefine Rosenfeldt vinder guld. 

Senior Anna Tang vinder sølv i mesterrækken  
med sin bror i mix double

RESULTATER FRA SM

Flot indendørs  
Sjællandsmesterskab
Der har været mange spillere med til årets  
Sjællandsmesterskab og mange flotte resultater
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Læs sporten i 

Klubbens yngre spillere har været meget ak-
tive og har spillet rekord mange stævner i år. 
Over 50 børn har været ude til stævner og 
har opnået flotte resultater. Frederikke og 

Kassandra i U10 topper med over 8 stævner 
indendørs. Skumstævnerne er meget pæda-
gogisk opbygget med mange puljekampe, 
som niveau opdeles i løbet af stævnet, så alle 

kommer til at spille mod nogle børn på samme 
niveau. Der er medaljer til alle. Stævnerne er 
for alle niveauer og god træning. I kan tilmelde 
jeres børn på dgi.dk under tennis og stævner.

STOR SUCCES  
til DGI/Tennis Øst skumstævner indendørs

Mange af VST’s juniorer har deltaget flittigt i skumstævner i løbet af vinteren.  
Frederikke Andersen er oppe på sit 8. stævne i løbet af indendørssæsonen. Godt gået.

SKUMSTÆVNER RUNDT OM PÅ SJÆLLAND
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Læs sporten i 

Stemningsbillede fra VST Gløggturnering 2018

 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        
Pro Kennex Turbo Ace Lite (265g) 999,00 599,00 1.000,00
Babolat C-Drive 109 (255g) 999,00 499,00  700,00

Indendørssko:
K-Swiss BigShot ( H+D ) 1.000,00         750,00       1.400,00 
Babolat ProPulse Wimbledon ( H )     1.000,00         700,00       1.000,00
Babolat ProPulse Junior  500,00 300,00 500,00

Bolde:   
Pro Kennex Premium 4 stk. 99,00 50,00 80,00 
Technifibre X-One 4 stk. 119,00 69,00 120,00

2020 FORÅRSTILBUD 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

VST ønsker Caroline Moen et stort tillykke med 
den flotte DM titel i U14 rækken, som Caroline 
vandt i overbevisende stil ved kun at afgive et 
parti igennem turneringen. 

VST ønsker ligeledes Laura Friis Hein stort til-
lykke med den flotte DM titel i U16 rækken, 
som Laura vandt med en afgørende bold. 

Kassandra Sofie Steensby havde kvalificeret 

sig til U10 rækken og spillede også nogle 
flotte kampe, men gik desværre ikke videre 
til finaledagen. 

Efter en super fin weekend med mange gode 
tennis-oplevelser kan vi kun opfordre flere til 
at stille op i kvalifikationstureringerne for at 
komme til DM.

Det var sjovt og en rigtig god oplevelse!

Laura Friis Hein og Caroline Moen 
vinder DM i skum i U14 og U16 

U14
Successen 

fortsætter med  
familetennis

U16



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

AKTIVITETER 2020-21
APRIL    
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
26. Standerhejsning  15.00-18.00 Mød op TF
27. Juniortræning opstart 13.30-17.30 Klubmodul CL / AT
30. Voksenintroduktion 18.00 Klubmodul CL / SJ
    
MAJ    
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
1-3. Klubtur Båstad 14.00- Klubmodul CL / AT
4. Mandagstræning - motionister 17.30-19.30 Klubmodul JH / SM
4. Mandags Hyg Ind - motionister 18.00-21.00 Mød op LD
6. Onsdagstræning - motionister 17.00-20.00 Klubmodul AT / OM
8. Bededag - ingen træning Bededag  
10. Søndagstræning - motionister 9.30-11.30 Klubmodul SJ / SM
11. Mandagstræning - motionister 17.30-19.30 Klubmodul JH / SM
11. Mandags Hyg Ind - motionister 18.00-21.00 Mød op LD
13. Onsdagstræning - motionister 17.00-20.00 Klubmodul AT / OM
16. Holdturnering Div. plus Liga. Hele dagen  CL / AT
17. Holdturnering Juniorer + Veteraner Hele dagen  JH / SM
17. Søndagstræning - motionister 9.30-11.30 Klubmodul SJ / SM
18. Mandagstræning - motionister 17.30-19.30 Klubmodul JH / SM
18. Mandags Hyg Ind - motionister 18.00-21.00 Mød op LD
20. Onsdagstræning - motionister 17.00-20.00 Klubmodul AT / OM
21-22. Kristi Himmelfartsferie - ingen træning Kristi Himmelfart  
23. Holdturnering Div. plus Liga. Hele dagen  CL / AT
24. Junior holdkamp Hele dagen  JH / SM
24. Søndagstræning - motionister 9.30-11.30 Klubmodul SJ / SM
25. Mandags Hyg Ind - motionister 18.00-21.00 Mød op LD
25. Mandagstræning - motionister 17.30-19.30 Klubmodul JH / SM
27. Sjællandsmesterskaber opstart   
27. Onsdagstræning - motionister 17.00-20.00 Klubmodul AT / OM
    
JUNI    
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
1. Pinse - ingen træning Pinse  
1. Mandags Hyg Ind - motionister 18.00-21.00 Mød op LD
3. Onsdagstræning - motionister 17.00-20.00 Klubmodul AT / OM
7. Søndagstræning - motionister 9.30-11.30 Klubmodul SJ / SM
7. Sjællandsmesterskaber finaler   
8.-14 VST-Cup   CL / AT/TK
13. Holdturnering Div. plus Liga. Hele dagen  CL / AT
14. Holdturnering Juniorer + Veteraner Hele dagen  JH / SM
14. Søndagstræning - motionister 9.30-11.30 Klubmodul SJ / SM
14. Finaler VST-Cup   
15. Mandags Hyg Ind - motionister 18.00-21.00 Mød op HR
15. Mandagstræning - motionister 17.30-19.30 Klubmodul JH / SM
17. Onsdagstræning - motionister 17.00-20.00 Klubmodul AT / OM
19. Sommerfest i VST   
21. Holdkamp Veteraner   
21. Søndagtræning - motionister 9.30-11.30 Klubmodul SJ / SM
22. Mandagstræning - motionister - sidste gang 17.30-19.30 Klubmodul JH / SM
22. Mandags Hyg Ind - motionister - sidste gang 18.00-21.00 Mød op LD
24. Onsdagstræning - motionister - sidste gang 17.00-20.00 Klubmodul AT / OM 
26. Juniortræning sidste gang   
27. Ungdomsmester for Juniorer   CL/AT/JH/SM
28. Søndagtræning - motionister - sidste gang 9.30-11.30 Klubmodul SJ /SM
29.-3 Sommerlejr for juniorer 1 8.30-16.30 Klubmodul AT 
30.-2 Sommerlejr for Seniorer/Motionister 1 17.00-20.00 Klubmodul CL

JULI    
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
4. UM finaler   
6. Mandags Hyg Ind - motionister 18.00-21.00 Mød op LD
13. Mandags Hyg Ind - motionister 18.00-21.00 Mød op LD
20. Mandags Hyg Ind - motionister 18.00-21.00 Mød op LD
27. Mandags Hyg Ind - motionister 18.00-21.00 Mød op LD
    
AUGUST    
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
3. Mandags Hyg Ind - motionister 18.00-21.00 Mød op LD
3.-7. Sommerlejr for juniorer 2 08.30-16.30 Klubmodul AT
4.-6. Sommerlejr for Seniorer/Motionister 2 17.00-20.00 Klubmodul CL
8. Holdturnering Div + liga Hele dagen  Resp. Holdkaptajn
9. Søndagtræning - motionister  opstart 9.30-11.30 Klubmodul SJ /SM
10. Opstart juniortræning 13.00-17.30 Klubmodul CL / AT
10. Mandagstræning - motionister opstart 17.30-19.30 Klubmodul JH / SM
10. Mandags Hyg Ind - motionister 18.00-21.00 Mød op LD
12. Onsdagstræning motionister opstart 17.00-20.00 Klubmodul AT / OM
15. Holdturnering Div + liga   Resp. Holdkaptajn
16. Holdturnering juniorer + veteraner   Resp. Holdkaptajn
16. Søndagstræning - motionister 9.30-11.30 Klubmodul SJ / SM
17. Mandagstræning - motionister 17.30-19.30 Klubmodul JH / SM
17. Mandags Hyg Ind - motionister 17.00-20.00 Mød op LD
19. Onsdagstræning motionister  17.00-20.00 Klubmodul AT / OM 
23. Holdturnering juniorer + veteraner   Resp. Holdkaptajn
23. Søndagstræning - motionister 9.30-11.30 Klubmodul SJ / SM
24. Mandagstræning - motionister  17.30-19.30 Klubmodul JH / SM
24. Mandags Hyg Ind - motionister 17.00-20.00 Mød op LD
26. Onsdagstræning motionister  17.00-20.00 Klubmodul AT / OM 
29. Holdturnering Div + liga   
30. Junior holdkamp   
30. Søndagstræning - motionister 9.30-11.30 Klubmodul SJ / SM
31. Mandagstræning - motionister  17.30-19.30 Klubmodul JH / SM
31. Mandags Hyg Ind - motionister 17.00-20.00 Mød op LD
    
SEPTEMBER    
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
2. Onsdagstræning - motionister  17.00-20.00 Klubmodul AT / OM 
5.-6. Klubmesterskaber   Udvalg
6. Søndagtræning - motionister  9.30-11.30 Klubmodul SJ / SM
7. Mandags Hyg Ind - motionister 17.00-20.00 Mød op LD
7. Mandagstræning - motionister.  17.30-19.30 Klubmodul JH / SM
9. Onsdagstræning - motionister sidste gang 17.00-20.00 Klubmodul AT / OM 
13. Søndagtræning - motionister sidste gang. 9.30-11.30 Klubmodul SJ / SM
14. Mandagstræning - motionister sidste gang. 16.30-18.30 Klubmodul JH / SM
18. Tennisskolen / juniortræning sidste gang   
28. Tennisskolen / juniortræning opstart   

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) 




