
 
 

 

Virum-Sorgenfri Tennisklub – 60 års jubilæum den 17. august 2013 

Læs historien 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Endnu et jubilæum … Det er overskriften for dette kortfattede ”jubilæumsskrift”. Denne overskrift er 

valgt som en fortsættelse af tidligere brugte jubilæumsoverskrifter.  I 40 års jubilæumsudgaven af Centre 

Court nr. 3, august 1993, hedder formand Hans Clausagers overskrift til forordet: Et jubilæum … I 50 års 

jubilæumsudgaven af Centre Court, nr. 3, vælger formand Jette Halbye overskriften: Nok et jubilæum … 

Efter at have kigget i ”historiebøgerne” om Virum-Sorgenfri Tennisklub er her et resumé af klubbens 

historie igennem 60 år. 

Starten 

Det hele startede mandag den 17. august 1953 ved en konstituerende generalforsamling, afholdt i et nu 

ikke længere eksisterende forsamlingshus på Skovridergårdsvej. Der var 90 fremmødte. Ivar Nørgaard, den 

senere økonomiminister, blev valgt til dirigent. Landsretssagfører Erik Stahlschmidt bliver klubbens første 

formand. Den første bestyrelses øvrige medlemmer var følgende:  

Maskiningeniør J. Fortmeier (næstformand) 
Direktionssekretær Sv. Å. Rasmussen (kasserer) 
Landinspektør O. Schmølker (sekretær) 
Bankfuldmægtig H. Hyldebrandt Hansen 
Cand.jur. F. W. Lænkholm 
Grosserer F. Axen 
 
Medstifter af VST i 1953 er mangeårigt medlem af bestyrelsen, æresmedlem Svend Allan Horwitz, som 

snart kan fejre sin 90 års fødselsdag. Han er jo et helt særligt kapitel for sig, så et særligt afsnit følger i 

slutningen af dette resumé.    

I første sæson havde klubben 78 seniorer, 5 juniorer og 17 passive medlemmer. Kontingentet blev fastsat til 

hele 10 kroner om året for seniorer og 5 kroner for juniorer. Da der kun var tale om en halv sæson på grund 

af tidspunktet, blev kontingentet året efter derfor hævet til 50 kr. for seniorer og 25 kr. for juniorer. Passive 

medlemmer skulle ryste op med en femmer for en sæson. 

Fem grusbaner blev anlagt til en pris af 75.000 kr., og den 1. september 1953 blev anlægget officielt indviet 

i overværelse af kommunalbestyrelsen med borgmester Poul Fenneberg i spidsen og med en 

opvisningskamp mellem to af datidens stjerner, Jørgen Ulrich og Niels Knudsen. 

På det tidspunkt var der ikke tale om en selvstændig tennisklub, men om en afdeling under Virum-Sorgenfri 

Idrætsforening med 250 fodboldspillere, 100 håndboldspillere, 100 tennisspillere og 100 bordtennisspillere. 



 
 

 

Den 31. januar 1956 blev tennisafdelingen en selvstændig klub under navnet Virum-Sorgenfri Tennisklub 

(VST). 

I starten havde børn kun adgang til anlægget, når de fungerede som bolddrenge! Senere fik børn dog rigtig 

megen glæde af anlægget - ikke kun til tennis – men også som skøjtebane, idet banerne blev oversprøjtet 

med vand og således også kunne bruges om vinteren. 

Det begyndte med fem grusbaner og et omklædningsrum (læs: træskur uden varmt vand) på  40 m2 samt 

100 medlemmer. I 1955 blev anlægget udvidet med yderligere to baner og et ”klubhus” etableret i form af 

en iskiosk! Ja, tro det eller lad være, men det skulle være ganske vist, at en lille iskiosk på nogle få 

kvadratmeter udgjorde både det administrative hovedkontor og det kulinariske tilbud i VST. Samtidig 

fungerede iskiosken som det sociale samlingspunkt for børn og unge i det omkringliggende 

rækkehuskvarter. Det var imidlertid ikke problemfrit at få passet iskiosken, og grundejerforeningen på 

Boelvej klagede til kommunen over de støjende unge menneskers adfærd ved iskiosken.  Året efter blev 

iskiosken pillet ned og leveret tilbage til Hellerup Is. En epoke var slut. 

1960’erne 

I 1960 opførte kommunen klubhuset på Kaplevej, som i dag bruges af fodboldklubben. Den gang skulle 

klubhuset deles med fodbold- og håndboldklubben. Året efter udvides med yderligere en grusbane. De 

forbedrede faciliteter skabte grobund for medlemsfremgang, og ved 10 års jubilæet i 1963 var 

medlemstallet helt oppe på 550. 

I 1969 opførtes en boblehal på bane 1, og to år senere kom der en tvilling på bane 2, således at det nu også 

var muligt at spille tennis om vinteren. Boblerne blev troligt taget ned i april måned og rejst igen i oktober.  

1970’erne 

I starten af 1970’erne drøftedes en overflytning af fodboldklubben til Virumgård. Planen var, at 

tennisklubben skulle overtage klubhuset og samtidig få mulighed for at anlægge flere baner. Men 

kommunen fattedes penge, og i stedet blev der indgået et kompromis. Fodboldklubben skulle overtage 

tennisklubbens omklædningsrum i det eksisterende klubhus, og VST skulle som kompensation have en 

million til opførelse af en fløj med omklædningsrum. Efterfølgende valgte VST at overføre millionen til et 

planlagt halbyggeri. Samtidig satte bestyrelsen kontingentet væsentligt op for at finansiere en omlægning 

af grusbanerne 1 og 2 til kunstgræs, der var mere velegnet til indendørs brug i boblehallerne. Ideen viste sig 

at være yderst problematisk. Bekymringen for at kunstgræs skulle afgive kræftfremkaldende støvkorn gav 

anledning til et langt tovtrækkeri med kommunen, men i 1977 fik VST tilladelsen og betalte kontant 

600.000 kr. Dertil kom et kommunalt tilskud på 140.000 kr. Det var en historisk begivenhed. For første gang 

i klubbens historie havde medlemmerne selv bidraget med et anseeligt beløb til anlæggets vedligeholdelse 

og forbedring. 



 
 

 

1980’erne 

I 1988 ender forhandlingerne mellem kommunen, fodboldklubben og VST med, at fodboldklubben får 

tildelt et areal til tre baner på Virumgård, mens VST til gengæld får plads til to ekstra kunststofbaner samt 

plads til at opføre en hal.  I 1992 kunne VST så anlægge yderligere to kunstgræsbaner – bane 9 og 10. 

1990’erne 

Ti udendørs baner dækkede behovet. Nu manglede ”kun” en hal med tre indendørs baner, en kantine, 

omklædningsrum og et kontor. Planen havde været drøftet i mange år, men da S. A. Horwitz blev 

konstitueret som formand i september 1996, kom der gang i realitetsforhandlingerne. Han, den kommende 

formand, Mogens Birk, og en række andre frivillige ildsjæle fik det hele op at stå. Den 16. november 1997 

blev hallen indviet i overværelse af borgmester Kai Aage Ørnskov og formanden for Skole- og 

Fritidsudvalget, Helle Nielsen, samt masser af medlemmer. Hallen har lige siden indvielsen haft en 

belægningsprocent på over 80 og været altafgørende for den positive udvikling, VST har gennemgået siden. 

Samtidig blev Per Tuft ansat som inspektør, og han har lige siden plejet og passet både klubbens anlæg og 

administration. 

00’erne 

I 1999 bliver opvisningsbanen (bane 2) omlagt til grus, og i 2011 bliver også bane 1 omlagt. I 2007 får 

klubben efter flere års forhandlinger med kommunen et længe næret ønske opfyldt, nemlig en total 

omlægning af de 6 gamle grusbaner. Samme år udvides anlægget med to minitennisbaner, som siden hen 

er blevet meget flittigt brugt af klubbens mange juniorer. 

Den elektroniske udvikling 

På den elektroniske side har klubben været godt fremme i tennisskoene. Allerede i 2000 indførtes et 

elektronisk booking-system til reservation af baner, både via Internettet og telefonen. Klubbens 

hjemmeside – www.vst-tennis.dk - er løbende blevet udviklet og forfinet, og i 2012 indførtes systemet 

Klubmodul , således at alt nu administreres og bookes online. Det er også værd at bemærke, at klubbladet, 

Centre Court, er udkommet næsten kontinuerligt siden 1976. Blandt andre var Stig Johansen med til at 

igangsætte et klubblad. 

Den sportslige udvikling 

På den sportslige front har VST i stort set hele sin levetid været drevet efter en strategi om at være en 

breddeklub med plads til en egen udviklet elite. Det er altid blevet tilstræbt - og også lykkedes - at skabe en 

god balance mellem bredden og eliten. Allerede tidligt i klubbens historie er 1. holdet at finde i 

divisionsrækken, og i 1959 rykker klubben op i 2. division og modtager en oprykningspræmie på 100 kr. I de 

næste årtier etablerer VST sig som en divisionsklub og fostrer en række dygtige spillere, som vinder mange 

mesterskaber både i junior-, senior- og veteranrækkerne.  I midten af 1990’erne er VST i sportslig krise, og 

http://www.vst-tennis.dk/


 
 

 

1. holdet er i 1997 helt nede i serie 3. Men en ny cheftræner, Jan Tholin, og de nye rammer med tre 

indendørsbaner og fine klubfaciliteter får hurtigt klubbens juniorafdeling til igen at blomstre og det bedste 

seniorhold tilbage i divisionen. De efterfølgende cheftrænere, Niklas Rosengren og Claus Løppke, har 

yderligere accelereret denne udvikling, og her i 60 års jubilæumsåret har VST rigtig mange dygtige juniorer, 

som gør sig gældende i toppen af dansk tennis; 1. holdet er oppe i 2. division indendørs, og herreholdet på 

vej i 1. division udendørs. 

Status og traditioner 

Bredden er absolut ikke blevet glemt i denne udvikling. Der er rigtig mange træningstilbud til klubbens 

motionister udover sportslige og sociale arrangementer. I de seneste år har mere end 100 motionister årligt 

deltaget i diverse træningstilbud, og endnu flere har deltaget i andre tilbud. Det er også værd at bemærke, 

at det legendariske og velfungerende mandags hyg-ind til næste år kan fejre 25 års jubilæum.     

Både socialt og sportsligt har VST altid haft stor glæde af internationale venskabsklubber og ture til 

udlandet. I perioden 1963-1998 var der stor fornøjelse af venskabsklubber i henholdsvis Tyskland og 

Sverige. I 1990’erne var Svends legendariske juniorture til Prag det store højdepunkt. Senere opstod de 

årlige træningslejre i Båstad for både de bedste juniorer og seniorer. Som sidste skud på stammen er en 

årlig tur i vinterferien (uge 7) til La Santa Sport for både børn og voksne. 

Det kan uden overdrivelse konstateres, at VST har opnået ganske meget i sine 60 år. Æres for dette skal 

rigtig mange, men ikke mindst 11 formænd, en perlerække af stærke og initiativrige 

bestyrelsesmedlemmer, entusiastiske udvalgsmedlemmer, en masse dygtige og ambitiøse trænere, 

halinspektøren og øvrige ansatte, sponsorer samt spillere på alle niveauer. 

VST’s æresmedlem 

Svend Allan Horwitz, klubbens grand old man, med et hjerte, der banker for VST – en levende legende, 

måske.  Svend har været utrolig aktiv i klubben på rigtig mange måder i rigtig mange år. Udover at være 

med til at starte VST i 1953 har han været kasserer i 25 år (1958-1983), formand for juniorudvalget i 15 år 

(1985-2000), og konstitueret formand for klubben i 1 års tid (1996-1997). I 1983 blev Svend hædret for sin 

store indsats for tennis i al almindelighed med Dansk Tennisforbunds æresnål og samme år udnævnt til 

æresmedlem af VST. Horwitz har endvidere skænket klubben flere vandrepokaler:  Svends herrepokal, 

Svends damepokal, Svends juniorpokal og Svends humørpokal. Endvidere har Svend skænket klubben flere 

flotte teaktræsbænke. I 1998 modtog Svend idrætslederprisen fra Fællesforeningen for idrætsklubber i 

Lyngby-Taarbæk kommune. Svend er stadig aktiv i klubben ved særlige lejligheder: Ved standerhejsning er 

han den begejstrede dirigent, når det særlige VST-hurraråb skal udbringes, ved det årlige julebanko er han 

den flittige opråber, og Svends pokaler overrækkes personligt.  – Virum-Sorgenfri Tennisklub har således 

meget at takke Svend for, og vi glæder os til at lykønske 90 års fødselaren i september måned. 



 
 

 

Markering af 60 års jubilæet 

Virum-Sorgenfri Tennisklubs 60 års jubilæum blev i starten af juni måned fejret med et stort arrangement. 

Bestyrelsen vil dog også gerne markere selve dagen, hvor klubben blev startet for 60 år siden, og har derfor 

indbudt til reception lørdag den 17. august 2013 kl. 14.00-16.00 i klublokalet på Boelvej 10, Virum. 

 

Bodil og Per Hillebrandt Jensen 

Virum, den 15. august 2013 


