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At være i god tro og 
hvor urimelig kan verden 
blive?

Som I alle kommer til at høre på årets general-
forsamling onsdag den 20. marts 2019 fra kl. 
20.30 har bestyrelsen desværre i det forgangne 
halve år måttet bruge utroligt mange resurser på 
at være i dialog med Skattestyrelsen angående 
vores momsforhold i VSTC (hallens regnskab). 
Det er en vanvittigt kompliceret sag juridisk og 
økonomisk, som jeg derfor skal undlade at ud-
rede her. Men i korte træk drejer det sig om, at 
Skattestyrelsen mener, at VST (og dermed VSTC) 
uretmæssigt har afløftet for ca. 400 t. kr. meget 
moms (især på energiafgifter) i perioden 2015 
-2018 i halregnskabet (VSTC) og dermed følger 
et krav om tilbagebetaling.

Bestyrelsen er helt uforstående over for dette 
krav, da vi kan dokumentere helt tilbage til hal-
len blev bygget i 1997, at denne måde at hånd-
tere moms på blev godkendt af det daværende 
Told og Skat i Nærum Skatteregion, og at den 
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nuværende og de mange tidligere bestyrelser 
selvfølgelig alle årene har handlet i 100% god 
tro efter, at det havde vi tilladelse til. Hvordan 
kan VST/VSTC, så nu blive mødt med et sådant 
tilbagebetalingskrav bagudrettet? Dette er umu-
ligt for mig at forstå, både som formand og al-
mindelig skatteborger. 

Men vi har vores gode bestyrelsesmedlem 
Advokat og Partner Simon Hauch på sagen. Si-
mon gør det mesterligt på VST og VSTC’s vegne. 
Stor tak Simon; din indsats for klubben det sidste 
halve år overgår alle andre frivilliges indsats til-
sammen!

Med min helt almindelige retfærdighedssans 
og (måske godtroende) tiltro til danske offentlige 
myndigheders sagsbehandling, så kan jeg kun se 
for mig, at sagen ender med det rigtige udfald 
for VST, der giver os medhold i, at vi har været i 
god tro hele vejen igennem og betalt det, vi skyl-
der efter fortidens regler og forudsætninger – alt 
andet vil være helt urimeligt. Jeg håber, at besty-
relsen og jeg på årets generalforsamling kan give 
Jer den allerseneste opdatering på sagen………
og her fra over til tennis. 

2018 indendørssæso-
nen har indtil videre over-
gået alle andre sæsoner. 
Aktivitetsniveauet har 
aldrig været større. Det er 
bare pragtfuldt, at alle de 
mange tilbud og events, 
som trænerteamet udby-
der, modtages og over-
tegnes gang på gang, og 
efterspørgslen synes derfor 
at være stor. Men jeg ved, at det nogle gange 
kan opleves som om hallen bare står tom, så 
hvorfor bliver den ikke udnyttet bedre, spørger 
mange? Den oplevelse kan være reel nok. Men 
oftest er der gode grunde som bunder i, at plan-
lægningen ikke altid kan tilpasses, hvis der f.eks. 
må aflyses et arrangement i sidste øjeblik på 
grund af manglende trænere, frameldinger eller 
lign. Det håber jeg på Jeres forståelse for.

Men er der noget, som altid gennemføres, så 
er det ”Team Fred” med tennis for autismebørn. 
Ingen af Jer kan have undgået at se al den positi-
ve omtale, som dette koncept har fået i DGI, Det 
Grønne Område mv. Her skylder jeg naturligvis 
Mette Rytsel en stor tak for at have iværksat og 
udviklet dette projekt/koncept og på den måde 

givet VST den største kredit ude i danske tennis-
land. Tak Mette, for din sædvanlige ildhu, når du 
engagerer dig. 

I vores bedste rækker på herre- og damesiden 
ser det fortsat godt ud, især for damerne, der lig-
ger nr. 2 i den næstbedste række og måske kan 
rykke op. Herrerne er ikke helt på det niveau de 
var sidste år, hvor de vandt bronze i Eliteserien. 
Men vi har også haft et par skadede spillere i 
sæsonen, så der skal desværre ikke så meget til, 
førend ”det hele kan vende” for os. Muligheden 
for, at vi kan nå at forsvare sidste års medalje er 
nok efterhånden teoretisk.

Årets generalforsamling finder traditionen tro 
sted medio marts (jf. ovenfor). Det har været et 
godt år økonomisk for VST og VSTC, hvis det ikke 
lige var for den omtalte momssag, der for første 
gang i mere end 10-15 år bevirker, at der samlet 
set bliver et underskud indtil sagen med Skatte-
styrelsen er helt færdigbehandlet.

Dette eksterne forhold anser jeg for at være 
en engangsforeteelse, som forhåbentlig aldrig 
kommer igen for nogen tennisklubber i Dan-
mark. Derfor er det – oveni alt dette – jo meget 

positivt, at bestyrelsen kan 
fremlægge et budget 2019, 
der er i fuld økonomisk ba-
lance, hvilket inkluderer, 
at medlemskontingenterne 
og baneleje fortsætter med 
de samme satser som sid-
ste år.

Vinteren er ikke helt slut 
endnu, men der er mindre 
end 1 ½ måned til vi kan 

begynde på udendørstennis. Vi fortsætter uden-
dørs med at holde det høje eventomfang og nu 
med nye tiltag som f.eks. morgentræning for 
motionister/seniorer. Det glæder jeg mit til at se, 
hvor mange af Jer, der er friske til?

Men først er der lige en event som for altid be-
står, nemlig VST’s standerhejsning, som i år 
foregår søndag den 28. april 2019 kl. 15.00; 
dagen hvor udendørs anlægget tages i brug ef-
ter vinteren og hvor jeg som altid håber på stor 
deltagelse og måske nogle nye medlemmer, der 
vil i gang med den dejlige tennissport, der efter 
sigende forlænger livet med op mod hele 10 år!

God fornøjelse med udendørssæsonen 2019 
– nyd den friske luft, solen og de mange glade 
mennesker på VST’s anlæg.

Vi fortsætter udendørs med 
at holde det høje eventomfang 

og nu med nye tiltag som 
f.eks. morgentræning for 

motionister/seniorer. Det glæder 
jeg mit til at se, hvor mange 

af Jer, der er friske til?

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.
MENY Virum
Frilandsmuseets Restaurant
Malerfirmaet Ares
Transocean Sport

The Bagel Co.
ADVODAN Lyngby
Fog Lyngby
Deloitte 
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17,6 (2018) - 14,1 (Normal) 
334 (2018) - 212 (Normal) 
16,0 (2018) - 53,7 (Normal) 
Hvad i alverden er det? Er det et nyt pointsystem 
som Dansk Tennis Forbund er ved at indføre?

Nej, det er det selvfølgelig ikke. Det er somme-
rens gennemsnits temperatur, solskinstimer og 
nedbør i Nordsjælland i forhold til et normalår. 
Opgørelsen viser med al tydelighed, hvor unik 
sommeren har været for tennisspillere, og at de 
somre, vi alle kan huske fra da vi var børn, for en 
gang skyld ikke var bedre og varmere. Så i år var 
alt alligevel ikke bedre ”i gamle dage”.

Som formand kan man derfor kun glæde sig 
over, at der i denne udendørssæson har været 
maksimal mulighed for at spille tennis på VST’s 
anlæg. I år ikke alene fordi vejret har holdt med 
tennisspillerne, men også fordi vi i år har udbudt 
det største aktivitetsomfang, jeg kan mindes. Jeg 
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nævner voksenintro, 2 sommerlejre for juniorer, 
familietennis, voksencamps, masser af motio-
nisttræning, veterantræning, tøseturnering mm. 
Alt sammen har været fuldt overtegnet og ”fyldt 
op” med såvel nye som gamle medlemmer. Det 
er selvfølgelig rigtig tilfredsstillende, at nye og 
gamle VST medlemmer blander sig godt sam-
men i de udbudte aktiviteter, hvilket jeg tager 
som et klart tegn på, at VST er en klub, der er 
imødekommende ”med højt til loftet”, hvor man 
let kan ”flette sig” ind i både tennis og socialt 
samvær – og det er jo, hvad det hele går ud på i 
den sidste ende.

Nu skal man jo ikke ”ødelægge” den gode stem-
ning. Men det vigtigt for mig at sige, at når vi nu 
når til indendørssæsonen lige om lidt, kommer 
billedet til at se noget anderledes ud med hen-
syn til aktivitetsudbuddet, da vi kun har de tre 
indendørsbaner at råde over. Det betyder, at ak-
tivitetsudbuddet bliver noget mindre, men allige-
vel en del. Den situation håber jeg på Jeres alles 
forståelse for. I hvert fald gør vi i bestyrelsen og 
administrationen alt, hvad der er muligt for tilret-
telægge en fair og optimal 
udnyttelse af hallen under 
hensyntagen til, at de prio-
riteringer vi foretager, er 
økonomisk bæredygtige 
for klubben.

Jeg har mange gange 
tidligere skrevet om med-
lemsflugten fra danske 
tennisklubber – den ken-
der alle derfor. Vi har jo 
også i VST været ramt af 
medlemstilbagegang. Men 
som jeg fortalte ved årets 
generalforsamling i marts, 
er vi gået 40 – 50 medlem-
mer frem siden sidste sæson, hvilket vi jo kun 
kan glæde os over. Udfordringen ved fremgan-
gen er, at der er kommet mange flere juniorer, 
som naturligvis ønsker fast træning i forskellig 
udstrækning. 
For at kunne imødekomme dette kommer vi nu 
her i efteråret med en struktureret træningsplan, 
hvor alle, der ønsker træning, indplaceres efter 
samtale med klubbens Sportschef i ét af de 5 lag, 
vi mener, det er relevant at sondre imellem. Det 

betyder også, at Jer der er forældre, får en meget 
bedre feedback på, hvordan og hvor meget Jeres 
børn kan træne, og hvad der f.eks. kan forven-
tes af Jer med hensyn til turneringsaktivitet mm. 
Trænerstaben vil også holde orienteringsmøder 
for forældrene for at opnå en god dialog og 
forventningsafstemning. Det koncept håber vi i 
bestyrelsen vil blive godt modtaget og vi tror det 
vil få en positiv betydning for, at vi får frembragt 
endnu flere talentfulde unge VST’ere. 

Og apropos talentfulde, så skal jeg selvfølgelig 
ikke glemme at nævne vores bedste spillere, 
både damer og herrer. De er fra den allerøverste 
hylde med talent. Igen i år har de formået ”at 
vise sig” i de bedste rækker i dansk tennis. Da-
merne rykker op i Eliteserien, hvor vores 1. herre-
hold allerede er. Og vores 2. herrehold rykker op 
i 1. division. Alle tre hold har haft en flot sæson, 
og 1. herreholdet var kun ét point fra at komme 
i medaljespil med mulighed for at gentage suc-
cessen fra indendørs, hvor det blev til den første 
bronzemedalje i VST’s historie. Så vi er med al-
levegne, hvor der er sjovt at være i dansk tennis, 

og de store klubber ved nu, 
at de ikke kan føle sig sikre 
på sejr, når de møder VST’s 
hold – det er rigtig godt!

Derfor en stor tak til alle 
Jer, der sommer efter som-
mer bruger Jeres weeken-
der og fritid på at stille op 
på VST’s hold og repræsen-
tere klubben på fornemste 
vis. Både til Jer, der er i de 
alleryngste rækker til Jer, 
der er i de allerældste ræk-
ker. Det er jeg stolt af og 
taknemmelig for.

Når det så er sagt, så glæder jeg mig som altid 
til indendørs tennis. Om det overgår udendørs 
tennis, er svært at afgøre, men sjovt er begge 
dele.  Der bliver masser af banetid, aktiviteter 
mm. Endnu mere banetid bliver der til alle, hvis I 
husker at frigive jeres bane i Klubmodulet, når I 
ikke skal bruge den – der er penge i det, da VST 
betaler refusion på frigivne baner, der gentegnes. 
På den måde vil vi alle komme til at få maksimal 
glæde af vores 3 indendørsbaner.

Derfor en stor tak til alle Jer, 
der sommer efter sommer 

bruger Jeres weekender og fritid 
på at stille op på VST’s hold 
og repræsenterer klubben på 

fornemste vis. Både til Jer, 
der er i de alleryngste rækker 
til Jer, der er i de allerældste 

rækker. Det er jeg stolt af 
og taknemmelig 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.
MENY Virum
Frilandsmuseets Restaurant
Malerfirmaet Ares
Transocean Sport

The Bagel Co.
ADVODAN Lyngby
Fog Lyngby
Deloitte 
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Team Fred 
Team Fred er et nystartet tennisprojekt 
i Virum-Sorgenfri Tennisklub for børn 
med autisme og for børn med andre 
særlige behov. I sommeren 2018 tilbød 
VST træning af børn med særlige 
behov på individuelle hold, familieten-
nishold og som et skoleprojekt. 
Hele indendørssæsonen 2018/2019 
har Virum-Sorgenfri Tennisklub udbudt 
skoletennis for børn med autisme fast 
hver uge, hvor Ole Monberg, Martin 
Sommer og Claus Løppke har stået for 
træningen på skift. Virum-Sorgenfri 
starter op igen til sommer med nye 
hold og fortsætter med skoletennispro-
jektet for børn med særlige behov.
Tusind tak til Dansk Tennisforbund, 
DGI, coolsport.dk og Tress, der har 
støttet projektet økonomisk og 
bidraget med donationer i form af nye 
ketchere, bolde, t-shirts, caps og andet 
udstyr. Derudover har Lyngby-Taarbæk 
Kommune støttet projektet. Fog Fon-
den og Smuk Fonden har i 2019 valgt 
at støtte projektet, herunder i form af 
støtte, så Team Fred, kan starte op i 
en tennisklub i Kolding og i Århus til 
foråret. 
Dansk Tennis Forbund og DGI har 
været ude og overvære træningen 
på skoletennisprojektet udendørs og 
indendørs. I kan læse DGIs artikel her. 

Et skoletennisprojekt for elever fra Hum-
meltofteskolen i Virum har styrket formen 
for børn med autisme og arbejder på at 
integrere børnene i Virum-Sorgenfri Ten-
nisklub.

Der er fuld koncentration, når serven skal 
serves, eller skumbolden skal returneres over 
nettet i hallen på Virum-Sorgenfri Tennisklubs 
anlæg.
For cirka 15 elever fra special del af Hummel-
tofteskolen i Virum tropper hver tirsdag op til 
tennistræning. Det har de gjort med stor glæde 
siden i sommer, hvor de startede med at spille 
udendørs på TEAM Fred, som er et hold for 
børn med autisme fra Hummeltofteskolen.
Siden uge 43 har børnene dog fået en tid i 
Virum-Sorgenfri Tennisklubs hal, så de kan 
træne indendørs. Og det glæder Mette Rytsel, 
som er suppleant til bestyrelsen i tennisklubben 
og initiativtager til projektet, at børnene kan 
fortsætte med at spille tennis. For de har det 
sjovt, og det er godt for dem.
”Tennis er meget overskueligt for børnene. 
De kan hurtigt stå og spille med hinanden, 
og der er ikke nogen fysisk kontakt. Jeg tror, 
det er afgørende for dem, at de hurtigt kan 
komme i gang og have det sjovt, uden at der 
er nærkontakt som i andre idrætsgrene,” siger 
Mette Rytsel.

Hurtig udvikling
For mennesker med autisme er det svært at af-

læse og forstå de signaler, som de fleste af os 
ser som en selvfølge. Derfor er det ofte rigtig 
svært for personer med autisme at kommu-
nikere med og indgå i sociale relationer med 
andre. Så det er en stor udfordring for et barn 
med autisme at deltage på et almindeligt hold.
Men skoletennisprojektet giver børnene mu-
lighed for at have det sjovt og dyrke motion i 
rammer, hvor de kan føle sig trygge. Trænin-
gen står Ole Monberg for. Han har arbejdet 
med børn med autisme i mange år og ved, 
hvad børnene kan. 
”Til en øvelse sagde jeg, at vi skulle bruge to 
bolde, for sådan gør vi det normalt med almin-
delige børn. Men så siger han, at de kun skal 
have en bold, for de skal kunne overskue det. 
Der har han lidt mere erfaring og flair for det,” 
siger Mette Rytsel.
Og det er tydeligt, at børnene allerede har 
opnået flotte resultater sammen med træner-
teamet, fortæller Mette Rytsel.
”De er blevet fysisk meget bedre. De er i meget 
bedre form nu. I starten var børnene mere 
ukoncentrerede. Men nu kan de være med i 
45 minutter. Og så har de lynhurtigt fanget 
teknikken. Det er meget sjovt at se, at nu kan 
de stå og serve. De kunne de ikke i august,” 
siger Mette Rytsel.

Integration i klubben
Projektet har betydet, at Virum-Sorgenfri 
Tennisklub har åbnet mere op for andre end 
de normale medlemmer. Og det er planen, at 

nogle af børnene skal integreres i klubben og 
være en del af den almindelige træning, hvis 
de kan og har lyst, fortæller Mette Rytsel.
Derudover er planen at få konceptet bredt ud 
til resten af Danmark. Første skridt er at få 
projektet startet op i Kolding, hvor der er en 
træner, som har et barn med autisme, fortæller 
Mette Rytsel.
Dansk Tennisforbund, DGI, coolsport.dk og 
Tress har støttet projektet økonomisk og 
bidraget med donationer i form af nye ket-
chere, bolde, t-shirts, caps og andet udstyr til 
projektet. 
Lyngby-Taarbæk Kommune har støttet projek-
tet med 4000 kr., så projektet kan fortsætte 
indendørs, og DGI har netop valgt at støtte 
projektet med yderligere 3.000 kr.

31. oktober 2018           
PRESSEMEDDELELSE FRA DGI

TEAM Fred gør en forskel 
for børn med autisme

Omkring 15 børn med autisme træner tennis hver tirsdag i Virum-Sorgenfri Tennisklub. Det har 
allerede givet gode resultater. Foto: Morten Toft

Læs sporten i 
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Resultatopgørelse for 2018       Budget Budget
 2018 2017 2018 2019
Indtægter  i tkr. i tkr. i tkr.
Kontingenter 1.834.198 1.670 1.718 1.936
Indtægter fra hal 723.070 652 699 718
Aktivitetsindtægter 363.859 327 309 330
Tilskud 404.882 404 413 383
Andre indtægter 70.248 96 48 53
Indtægter i alt 3.396.257 3.149 3.187 3.420
    
Driftsomkostninger    
Baneomkostninger 461.612 426 449 485
Omkostninger til hal 620.518 660 657 673
Aktivitetsomkostninger 1.997.186 1.746 1.786 2.006
Administration 133.701 123 110 123
Andre omkostninger 53.523 63 63 49
Driftsomkostninger i alt 3.266.539 3.018 3.065 3.336
    
Resultat før finansielle poster 129.718 131 122 84
Finansielle poster -26.816 8 2 2
    
Resultat før hensættelser 102.902 139 124 86
Hensat til banerenovering m.m. -50.000 400 -100 0
    
Årets resultat 52.902 539 24 86

Resultatopgørelse for 2018    Budget Budget
 2018 2017 2018 2019
Indtægter  i tkr. i tkr. i tkr.
Lejeindtægter 176.000 176 176 220
Reklameindtægter 61.667 73 45 50
Tilskud mv. 275.005 268 275 275
Indtægter i alt 512.672 517 496 545
Driftsomkostninger    
Reklameomkostninger 9.635 21 14 5
Ejendomsomkostninger 175.566 741 252 322
Andre omkostninger 44.275 78 53 56
Driftsomkostninger i alt 229.476 840 319 383
    
Resultat før finansielle poster 283.196 -323 177 162
Finansielle poster -69.650 -68 -90 -70
    
Resultat før afskrivninger 213.546 -391 87 92
Afskrivninger 54.564 55 55 50
    
Resultat før ekstraordinære poster 158.982 -446 32 42
Hensættelse momssag 435.000 0 0 0
    
Årets resultat -276.018 -445 32 42

Balance pr. 31. december 2018                                         Pr. 31. december
 2018 2017 
Aktiver  i t.kr. 
Anlægsaktiver   
Indskud Virum-Sorgenfri Tenniscenter 1.000.000 1.000
Værdipapirer 32.225 60
Anlægsaktiver i alt 1.032.225 1.060
  
Omsætningsaktiver  
Beholdning af tøj 0 2
Mellemregning Virum-Sorgenfri Tenniscenter 2.671.311 2.516
Forudbetalte omkostninger 5.180 8
Likvide beholdninger 7.796 4
Omsætningsaktiver i alt 2.684.287 2.530
  
Aktiver i alt 3.716.512 3.590
  
Passiver  
Egenkapital  
Overført fra tidligere år 2.602.372 2.065
Årets resultat 52.902 538
Egenkapital i alt 2.655.273 2.603

Hensættelser  
Hensat til banerenovering m.m. 500.000 450

Kortfristet gæld  
Modtagne forudbetalinger 335.000 335
Anden gæld 226.239 202
Kortfristet gæld i alt 561.239 537
  

Passiver i alt 3.716.512 3.590

Balance pr. 31. december 2018                                       Pr. 31. december
 2018 2017
Aktiver  i tkr.
Anlægsaktiver  
Grunde og bygninger 7.810.734 7.861
Inventar 0 5
Anlægsaktiver i alt 7.810.734 7.866
Omsætningsaktiver  
Tilgodehavender fra salg 0 1
Periodeafgrænsningsposter 0 196
Tilgodehavende merværdiafgift 0 35
Omsætningsaktiver i alt 0 232
  
Aktiver i alt 7.810.734 8.098
  
Passiver  
Egenkapital  
Grundkapital 1.413.184 1.000
Overført resultat -276.018 413
Egenkapital i alt 1.137.166 1.413
Hensatte forpligtelser  
Hensatte forpligtelser 352.898 
Hensatte forpligtelser i alt 352.898 0
Langfristet gæld  
Lyngby-Taarbæk Kommune 2.000.000 2.000
Langfristet gæld i alt 2.000.000 2.000
Kortfristet gæld  
Kassekredit 1.599.859 2.129
Virum-Sorgenfri Tennisklub 2.671.311 2.516
Anden gæld 49.500 40
Kortfristet gæld i alt 4.320.669 4.685
Gæld i alt 6.320.669 6.685  
Passiver i alt 7.810.734 8.098

Virum-Sorgenfri Tennisklub                  Årsregnskab 2018

Virum-Sorgenfri Tenniscenter              Årsregnskab 2018

Forpligtelser 
Klubben hæfter for driften af Virum-Sorgenfri Tenniscenter med hele sin formue. 
Årsregnskabet for Virum-Sorgenfri Tenniscenter for 2018 udviser et underskud  
på DKK 276.018 og en egenkapital på DKK 1.137.166  
 

Forpligtelser    
Centeret hæfter for driften af Virum-Sorgenfri Tennisklub med hele sin formue. 
Årsregnskabet for Virum-Sorgenfri Tennisklub for 2018 udviser et overskud  
på DKK 52.902 og en egenkapital på DKK 2.655.273.  
 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Henrik Mikkelsen, statsaut. revisor    
Kasserer: Thomas Klinkby Knudsen 

Læs sporten i 
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K O L O F O N : 

Centre Court udgives af 
Virum-Sorgenfri Tennisklub, 
Boelvej 10, 2830 Virum.

Kontortid: 
Mandag til torsdag 
kl. 9.00-16.00. 
Tlf. 4585 1432 
kontoret@vst-tennis.dk   
www.vst-tennis.dk

Banereservation: 
www.vst-tennis.dk

Redaktion: 
Ann-Birgitte H. Gregersen
Mette Rytsel

Layout og produktion: 
Lotte Thomsen
Tlf. 2172 0395
lotte.thomsen@lokalavisen.dk

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

Oplag 715 eks. 
Centre Court udkommer 
2 gange årligt.

Postomdeles til klubbens 
medlemmer.
Næste nr. udkommer 
september 2019.

Bestyrelse: 
Torsten Foersom 
Formand, Sponsorudvalget
Tlf. 5115 7372

Thomas Petersen
Næstformand, sportsudvalg
Tlf. 4139 0353

Thomas Klinkby
Kasserer
Økonomiudvalg, Anlægsudvalg 
Tlf. 2942 8751

Henrik Bloch Rasmussen 
Juniorudvalg
Tlf. 5183 4390

Ann-Birgitte H. Gregersen 
Seniorudvalg 
Tlf. 5083 6154

Henriette Urne Rørdam
Motionistudvalg 
Tlf. 2923 3308

Simon Hauch 
Tlf. 5164 9614

Morten Rydahl  
Suppleant 
Tlf. 4017 0485

Mette Rytsel
Suppleant 
Tlf. 2335 2647

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

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

Generalforsamlingsindkaldelse 2019

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

indkalder til ordinær generalforsamling 
onsdag den 20. marts 2019 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 6. marts 2019.

På bestyrelsens vegne
Formand Torsten Foersom

Læs sporten i 



VST har i år for første gang haft 
to minitennishold tilmeldt i U10 
skumholdturneringen. Både det 
øvede hold og det letøvede hold 
har klaret sig flot igennem tur-
neringen, og begge hold sluttede 
som nr. 3 i deres række. 

På det øvede hold har følgende 
spillere deltaget: August Gude 
Lykken, Eskil Tolstrup, Valdemar 
Kähler, Kevin Le Li, Asger Risom 
Vestergaard, Villads Dehn-Jensen, 
Emilie Bach Sternberg, Marius 
Sirak, Anton Lindahl. 

På det let øvede hold har følgende 
spillere deltaget: Gustav Holm-
Gregersen, Synne Juul Aaboe, 

Malte Thorseng, Niels Bendtsen, 
Jacob Nygaard, Alfred Jebjerg, 
Kevin Le Li, Ellen Marie Rytsel Ja-
kobsen, Lilli Riisbro, Emma Hoyer 
og Frederikke Thorsen. 

VST håber på at kunne gentage 
succesen næste år og måske 
endda udvide med nogle hold, da 
det også er muligt at tilmelde hold 
til at spille på udebane. 
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GEELS PLADS 2 . 2830 VIRUM . TLF. 45 95 09 99
ÅBNINGSTIDER: MANDAG-SØNDAG 8-20.
LAGKAGEHUSET: MANDAG-SØNDAG 8-19.

virum 
supermarked

din lokale fødevarebutik
VI TILBYDER ALTID FØLGENDE BETJENTE 

AFDELINGER

fiskeafdeling
delikatesseafdeling
slagterafdeling

STORT SORTIMENT I SPECIALITETER I ALLE 
VORE AFDELINGER.

lagkagehuset 
vinafdeling
grøntafdeling

________________________ _

________________________ _

Af Mette Rytsel

Indendørs minitennishold U10 – stor succes i holdtur-
neringen indendørs 2018/2019

Fredag den 14. december 2018 var der endnu et 
herligt event i hallen 
Endnu en engageret forældre, 
Maria Kähler valgte at afholde 
et stævne i hallen for klubbens 
juniorer. Der var masser af god 
tennis, fællesspisning og hygge 
i hallen. Vinder af skumstævnet 

blev Valdemar Kähler og Anton 
Lindahl. Derudover blev der uddelt 
priser for dagens bedste humør og 
dagens bedste fighter. 
Tak til Maria for en super herlig 
aften.  

Læs sporten i 
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Roger Perrin
2016 Côtes du Rhône
Rhône-vin som vi vil have den i Dan-

mark. Vinen har en 
dyb mørkerød farve 
og en indbydende duft 
domineret af modne 
solbær, jordbær og 
sydfranske urter. I sma-
gen � ndes de samme 
elementer. 

Valgt til ÅRETS RØDVIN sim-
pelthen fordi den smager forry-
gende, den er meget anvendelig 
både til mad og uden mad – og 
så fordi prisen er knivskarp! 

EKSTRANEDSAT79,-
v/6 � .

Pr. � . 100,-

Baby Doll
2017 Sauvignon Blanc
ADVARSEL! Denne hvidvin er stærkt 
vanedannende og faktisk kan 
du godt risikere at blive lidt 
små-afhængig af den. Den er 
vores mest solg te oversøiske vin 
gennem tiden – ikke kun af 
hvidvine, men i det hele taget! 
Vinen byder på lækre noter af 
passionsfrugt, fersken, melon og 
honning. 

Valgt til ÅRETS HVIDVIN 
fordi den indynd  er sig hos enhver 
vinelsker med hang til friske og 
læskende hvidvin! 

5 STJERNER PÅ 
FLASKEHALSEN.NU
96 POINT I DECANTER

85,-
v/6 � .

Pr. � . 100,-

ÅRETS VINE 2019

VIRUM

Virum Torv 9

4585 0866

ÅBNINGSTIDER
MAN. - TORS. 9.30 - 17.30

FRE. 9.30 - 18.30
LØR. 9.30 - 14.00
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Standerhejsning 
i Virum-Sorgenfri Tennisklub 

Søndag den 28. april 2019 kl. 15.00

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 

at prøve kræfter med tennissporten. 
Læs mere om voksenintroduktion i klubbladet eller i VST.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Voksenintroduktion til 
Tennis for nye 
medlemmer
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 (3x 2 moduler) og en ketsjer 
ved indmeldelse i VST for kun kr. 500! 

Drømmer du om at lære at spille tennis? Eller vil du i gang igen?
Virum-Sorgenfri Tennisklub er klar med et alsidigt og fleksibelt trænings-
forløb til dig, der har travlt i hverdagen (alle fra 18+).

For kr. 500,- 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 baner, Boelvej 10, 2830 Virum) 
finder sted tirsdag den 30. april 2019 kl. 18.00 til kl. 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, men du behøver altså ikke købe et 
medlemsskab, før du er overbevist om, at tennis er noget for dig.

Vel mødt
VST trænerteam.

OBS 

gælder kun 

for nye 

medlemmer.

Læs sporten i 
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VST inviterer i samarbejde med VST Træner-
team alle interesserede børn og unge til at 
deltage i  Sommerlejr 2019.

Alle fra 5 til 16 år kan deltage.

Årets 2 sommerlejre finder sted i den første 
og den sidste uge af skolernes sommerferie.
Uge 27: 1/7 – 5/7  
Uge 32: 5/8 – 9/8

Selve lejrene bliver afholdt fra mandag 
– torsdag mellem 10.00 – 15.00 og om 
fredagen mellem 10.00 – 13.00. 
Dog tilbyder vi igen i år, at man kan aflevere sit 
barn fra kl. 8.30 til senest kl. 10 og hente igen 
mellem kl 15 og kl. 16.30. Fredag dog 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 spilles 
en masse tennis kombineret med leg, konkur-
rencer og andre udendørsaktiviteter.

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

Der er teknisk træning, fysisk træning, single/
double træning, pointspil og ikke mindst so-
ciale 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 stafet 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 lære at svinge ketsjeren og spille tennis 
i en fantastisk atmosfære.

Det koster kun 700,- pr. sommerlejr, og 
man må gerne tilmelde sig begge, hvis 
man har lyst.

Man tilmelder sig årets tennismæssige begi-
venhed via  www.vst-tennis.dk, klik på klub-
modul, opret din profil (gratis), tilmeld denne 
profil til sommerlejr uge 27 eller uge 32,
dette gøres i klubmodul under event.

Vi bor på Boelvej 10, 2830 Virum 
lige bagved Hummeltofteskolen.

VST Trænerteam

VST SOMMERLEJR 2019

Alle børn opdeles 
efter styrke, så alle 
juniorer kan deltage 
fra absolut begynder 

til elitespiller.

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

VST CUP 
2019

VST har igen i år valgt at afholde den 
traditionsrige turnering VST CUP.

Turneringen afholdes i uge 25 fra 
mandag den 17 juni til og med 

søndag den 23. juni.

Der spilles i juniorrækker og seniorrækker, 
og som noget nyt vil vi også forsøge at få 
nogle veteranrækker med på programmet.

Benyt lejligheden til at komme forbi vores 
baner og se en masse god tennis.

HUSK at vi også holder sommerfest 
den 21. juni, så der kan mad og 

god tennis kombineres.  

VST turneringsudvalg
Claus Løppke og Thomas Klinkby.

Nye træningstiltag 
til udendørs-
sæsonen 2019
VST trænerteam er klar 
med et godt tilbud til de 
morgen friske:

Fra mandag den 20. maj til fredag den 28. juni 
tilbyder vi træning fra kl. 6.30 eller 7.00 til 
kl. 7.30 eller 8.00 - 2 gange om ugen. 
Hold øje med VST klubmodul under EVENT.

Er du hjemme om formiddagen tilbyder vi i 
samme periode formiddagstræning fra kl. 10.00 
til kl. 12.00 – 2 gange om ugen. 
Tilmelding foregår ligeledes i VST klubmodul 
under EVENT.

Hvis du er 60 år eller ældre vil du 1 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.
    

Nyt prøve-
koncept 
U 14 drenge 
og piger 
NEXT GEN 
indendørs

U14 drengene fra VST spillede finale i i et nyt 
”prøve koncept” NEXT GEN, hvor de i går aftes 
mødte HIK i finalen, og det blev en rigtig god 
kamp med flere meget tætte kampe.

Samlet vandt HIK 4-2, men det var tæt på, at 
VST kunne have vundet. Til finalen manglede 
Milijan Radjovic, som pt. er skadet, og Mathias 
Hald Dige, som var på ferie.

U 14 pigerne fra VST spillede også finale, hvor 
de mødte B 93. Resultatet blev det samme som 
drengene et meget knebent nederlag på 4 - 2.

Pigerne var også ramt af et afbud fra Barbara 
Hald Dige, som var på ferie.

Alle kampe blev spillet med DTF Next Gen 
format, som er bedst af 3 sæt til 4 partier. Ved 
stillingen 3-3 spilles tiebreak til 7 point. I double 
spilles med no-ad scoring. For alle kampe benyt-
tes no-let regel på serven ligeledes.  

Super godt kæmpet af begge hold  

Claus Løppke

Læs sporten i 
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Udvalgte resultater fra Regionsmesterskaberne 
(alle klubber øst for broen) 
alle kategorier indendørs 2019 

Guld:
Drengesingle U 12 : Otto Spinding
Drengedouble U 12 : Otto Spinding & Gustav K. Møller
Pigedouble U 12 : Milla Hoffmann
Pigesingle U 14 : Barbara Hald Dige
Pigedouble U 14 : Barbara Hald Dige & Caroline Moen
Drengesingle U 16 : Andreas Hald Dige
40 + damesingle : Mette Rytsel
50 + herresingle : Kim Voss

Sølv:
Pigedouble U 12 : Ingrid Friis Hein
Pigesingle U 16 : Filippa Visfeldt
Drengedouble U 16 : Emil Ojen Rasmussen
70 + herresingle : Per Tuft
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Kæmpe tillykke 
til alle vinderne og 
dem, der kom helt 

til finalen.
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Nekrolog Svend Allan Horwitz

Det var med stor sorg, at vi VST’ere 
den 5. februar 2019 modtog be-
skeden om, at VST’s æresmedlem 
og medstifter Svend Allan Horwitz 
er gået bort. Svend Allan blev over 
95 år.

Svend Allan var blandt de drif-
tige Virum Sorgenfriborgere, der i 
august 1953 tog initiativ til at stifte 
Virum-Sorgenfri Tennisklub. Siden 
dengang har han været en del af 
klubben og på alle ledder og kanter 
levet sig ind i klubbens liv, især på 
juniorsiden. Svend Allan var VST og 
VST var Svend Allan. Han var klub-
bens grand old med et hjerte, der 
altid bankede for VST. Derom var 
man ikke i tvivl.

I mere end 25 år var han kasserer 
(1958 - 1983), ligesom han var 
formand for juniorudvalget i 15 år 
(1985 – 2000) og konstitueret for-
mand for klubben i ét års tid (1996-
1997). 

som sine favoritarrangementer 
i VST’s årshjul. Derfor er der ikke 
mange juniorer i VST, der ikke ved, 
hvem Svend Allan var også især, 
fordi han skænkede vandrepoka-
ler mm., som juniorerne år efter år 
kunne kæmpe om på banerne. Og 
han gik op i, at det gik rigtigt for 
sig, hvert eneste år.

I perioden 2015 – 2017 tog Svend 
Allan skridtet fuldt ud og valgte at 
være enesponsor på som-merens 
VST Cup, hvorfor den selvfølgelig 
hurtigt kom til at hedde VST Hor-
witz Cup. Svend Allans store spon-
sorat har sat VST permanent på 
tennislandkortet og vi har i dag en 
turnering, hvor alle de bedste ten-
nisspillere ynder at deltage i denne 
nu landskendte turnering i Virum-
Sorgenfri Tennisklub. Det er også 
Svend Allans fortjeneste.

Svend Allan var ikke bare kendt af 
VST’ere og tennisspillere. Svend 
Allan var kendt i hele Virum, Sor-
genfri og lokalområdet, fordi han 

altid snakkede og lavede sjov med 
alle, når han mødte virumborgerne 
rundt om på torvet og andre ste-
der.

Jeg vil som formand savne Svend 
Allans telefonopringninger, hvor 
han lige skulle høre, om alt nu var, 
som det skulle være i VST? Eller om 
der var styr på økonomien? Og selv 
indtil for mindre end ét år siden, 
dvs. i en alder af 94 år fulgte Svend 
Allan dagligt med på VST’s hjem-
meside, tog masser af billeder, 
loadede dem op og håndterede en 
PC’er bedre end de fleste meget 
yngre – han var et moderne men-
neske med fremsyn og udsyn.

Svend Allan vil være savnet af alle i 
VST. Men vi må mindes alle de dej-
lige og muntre timer han gav os.

Tak Svend Allan, fordi du gav os 
Virum-Sorgenfri Tennisklub (VST).

Ære være Svend Allan Horwitz’ 
minde.

I 1983 blev Svend hædret for sin 
store indsats for dansk tennis med 
Dansk Tennisforbunds æresnål.

Svend Allan var altid på anlægget. 
Men især havde han standerhejs-
ningen i april med det specielle VST 
hurra og julebanko for juniorerne, 

Af Torsten Foersom, formand

Læs sporten i 

Jeg har altid gået meget op i både 
skole og tennis og samtidig haft et 
ønske om at komme ud og rejse. 
Derfor har college-tennis i USA 
længe stået øverst på ønskelisten. 
Selve processen startede helt 
tilbage i februar 2018. Det har ført 
til, at jeg i november 2018 signede 
med University of North Georgia 
(UNG), som har tilbudt mig et 
fuldt athletic scholarship. Det 

betyder, at jeg får hele opholdet 
dækket, hvilket betyder rigtig 
meget for mig, da det er meget 
dyrt at læse i USA. UNG ligger i 
staten Georgia en times kørsel fra 
Atlanta, og der er meget varmt. 
Jeg kommer derfor til at spille 
udendørs hele året. Der spilles 
udelukkende på hard court baner, 
så jeg kommer nok til at savne 
VST’s røde grus. UNG er et top 

division 2 college, som går under 
navnet nighthawks, og som både 
har et herre og dame hold. UNG’s 
tenniscoach Kent Norsworthy er 
stolt af at have et meget interna-
tionalt tennis team på både herre 
og dame siden. Jeg ser derfor 
meget frem til at spille på hold 
med piger fra USA, Sydamerika 
og flere europæiske lande. Det 
bliver spændende at være en del 

af et team, både på tennisbanen 
og i styrketræningscentret. Jeg 
har været så heldig at få tilladelse 
fra USA til at spille holdkampe 
for VST helt frem til jeg rejser til 
august. Så jeg ser frem til at nyde 
det næste halve år i VST. 

Anna Marie Møller

Anna  underskriver kontrakt 
med skole i USA.

USA - here I come



Centre Court - marts 201912

JU
N

IO
R 

AK
TI

VI
TE

TE
R

Tennis er for alle
Af Mette Rytsel og Ann-Birgitte Holm Gregersen

Som noget nyt i år har juniorudvalget 
haft mulighed for at lave juniorar-
rangementer om fredagen efter 
juniortræningen. Vi har i VST mange 
dygtige juniorer i alle aldersgrupper, 
og vi har 2 gange samlet alle vores 
u-10 spillere til fredagsarrangement 
med tennis og hygge. 

Alle u-10 spillere har kunnet melde 
sig - både dem der har spillet i lang 
og dem, der er helt nye på tennis-
banen. Inden jul havde vi samlet 25 
u-10 børn til en hyggelig aften. Der 

blev spillet kampe på 6 minitennisba-
ner og leget og trænet på banen ved 
siden af. Vi sluttede af med aftens-
mad, fredagsslik og tennisquiz, hvor 
børnene konkurrerede på hold imod 
hinanden. Det var sjovt og dejligt, at 
de hyggede sig på kryds og tværs. 

Efter jul havde vi inviteret Frederik fra 
DGI med til en skumturneringsaften 
for alle vores u-10 spillere. Frederik 
styrede med pædagogisk sikkerhed 
45 børn igennem 2 timers skum-
kampe. Der var rigtig god stemning, 

og der blev spillet på alle baner. For 
de børn, som endnu ikke var trygge 
ved at spille kamp, havde vi fået 
klubbens dygtige træner Victoria til 
at lave noget træning. Det har været 
et par gode aftener med søde børn, 
masser af tennis og super stemning, 
og børnene finder sammen på tværs 
af de grupper, de normalt er i. Tak for 
den store opbakning fra forældrene. 
Vi håber at kunne lave flere arrange-
menter for den gruppe. 

Læs sporten i 
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Med smukke og unikke lokaler til både den lille og den 
helt store fest, er du sikret enestående rammer om livets 

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

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

dag uforglemmelig.

VST har mange dygtige spillere
Ingrid Friis Hein blev til seneste U12 landsholdssamling udtaget til 
bruttotruppen, hvor de bedste piger i U12 trænede sammen. Ingrid fik 
desværre ikke en af de tre pladser til landsholdskampen. Kæmpe tillykke 
med udtalelsen til bruttogruppen. 

Elias Tharin og Christoffer Jessen har også deltaget i landsholdsfæl-
lestræningssamlinger i år. Godt gået. I sommers var Elias og Christoffer 
også med til at vinde guld i U10 A-rækken i holdkampsturneringen 
for Virum-Sorgenfri Tennisklub sammen med en del af klubbens andre 
dygtige U10 spillere. 

Overnatning i hallen 
I en aften i løbet af vinteren trænede en gruppe af VST i hallen og 
overnattede i klubben. Tak til de forældre, der hjalp til med dette flotte 
arragement og ikke mindst for den lækre morgenmad dagen efter.

Flotte juniorresultater 
Flotte juniorresultater indendørs i mange turneringer - her er et udvalg af 
nogle af de glade finalister fra VST.

Læs sporten i 
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Super herlig klubaften 
med 40 skønne spillere 
med fællesspisning og 
masser af træning og 
spil i hallen. Derudover 
var der quiz om klub-
ben og spil og hygge i 
pauserne.

Tusind tak til Mohammed, Peter, 
Viktoria og Mette for træning 
af alle grupper på denne herlige 
klubaften - voksenintro til junior-
forældre, senior - og juniortræning 
og familietennistræning/spil. Alle 
kom på banen og havde en super 
sjov aften. August og Frederikke 
blev VST klubmestre i rundt om 
nettet - stort tillykke. 

Tak til Michael, Anne Sofie, Maria 
og Mette for en sjov aften. 

KLUBAFTEN

MINItennis
I VST træner næsten alle børn 
minitennis en gang om ugen. 
Interessen for at kumme ud til 
skumstævner har været stor, og 
mange børn har været ude til 
stævner i weekenden. I starten af 
2019 deltog over 20 børn fra VST i 
et skumstævne, hvor der blev spil-
let i mørke og med UV lys. 

Se mere på DGI.dk under tennis-
stævner om DGI’s tilbud. Der er 
næsten stævner hver weekend 
med forskellige typer bolde. 

Mette Paabøl Rytsel 

Læs sporten i 
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Sæt ✘ 

i kalenderen

HUSK

2019 tilbud til alle VST medlemmer

Med sportslig hilsen

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

Ketchere: Normalpris Tilbud   Tilbud 2 par
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        
Head top-turneringsketchere     2.000,00 1.200,00 2.000,00
Indendørssko:
K-Swiss BigShot ( H+D ) 1.000,00 750,00 1.400,00
Yonex ass. Topmodeller ( H+D )     1.200,00 600,00 1.000,00
Babolat ProPulse Wimbledon ( H )     1.000,00 700,00 1.000,00
Babolat ProPulse Junior 500,00 300,00 500,00
Bolde:   
Babolat Roland Garros 4 stk.               99,00 60,00 100,00
Technifibre X-One 4 stk. 119,00 69,00 120,00

HYG IND
for alle klubbens medlemmer 
om mandagen fra kl. 18 
første gang bliver den 6. maj 2019.
VST sørger for bolde & baner.

Motionist-
træning 
søndag, mandag og onsdag. 
Første gang bliver søndag den 5. maj. Man kan 
tilmelde sig en gang time om ugen.Tilmelding i VST 
klubmodul under EVENT. 

Motionistudvalget og VST trænerteam.

Familie-
tennis
VST vil udbyde familietennis til 
udendørs for børn fra 5-9 år.
Vi starter op i starten af maj. 
Der kommer mere info om 
træningen i klubmodul i løbet 
af maj i et event. 

Spørgsmål til familietennis kan 
rettes til 
metterytselvst@gmail.com .

Læs sporten i 



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

SOMMERFEST
Kære alle 

VST holder sommerfest 
fredag den 21. juni 2019 
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. 

Vi sørger også for øl og vand til meget 
rimelige priser. 

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

Mange hilsner
Senior-, motionist- og 
juniorudvalget

Tilmelding 
skal ske via VST 

Klub-modul senest 
den 18. juni 2019.

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


