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Først vil jeg sige tak for en god modtagelse som formand. Ikke at 
det har været meget, men de som jeg har snakket med har været 
meget positive, tak for det.

Jeg vil ikke bruge for meget energi på COVID-19, men siden sidste 
blad, kom der jo endnu en nedlukning, som den tidligere formand 
har beskrevet i beretningen fra generalforsamlingen, som kan 
læses på hjemmesiden. Det skal dog tilføjes, at vi stadig skal 
prøve at videreføre mange af de gode hygiejnevaner, som vi har 
tillagt os under Covid-19.

Jeg har været tovholder på at søge om udvidelse af vores kapacitet, 
helst med en ekstra hal, en padel-hal og en ekstra bane. Efter at 
have snakket med kommunen, er der ikke de store chancer for 
udvidelse med Padel. Vi kan dog søge om et antal timer på de 2 
baner der anlægges i Lyngby, hvis vi vil tilføje en Padel afdeling 
af VST.

Yderligere vil der blive lidt byggerod i uge 42, hvor kommunen gør 
bane 6-8 klar til at der kan spilles fodbold på dem, ved at lægge 
nogle plader med kunstgræs. Der vil yderligere blive sat bander 
op på hegnet, så det ikke tager skade af fodboldene og hegnene 
mellem banerne bliver til en form for mobile hegn. Det vil være til 
brug for skolen i dagtimerne og VSB efter skoletid, uden brug af 
vores faciliteter i øvrigt. På sigt vil der blive søgt om at etablere 
lys på banerne også. Når vi så nærmer os foråret, vil kunstgræsset 
blive fjernet igen, så vi kan nå at få banerne klar til tennis igen.

Det har været så godt at få gang i udendørssæsonen med stort 
fremmøde på banerne gennem foråret og sommeren.Hyg-ind om 
mandagen trækker flere og flere spillere til og der er flere, som 
bliver til hygge efter endt spil.

Her efter afslutningen af den udendørs holdturnering, er der stort 
set ingen hold der er rykket ned og flere har formået at vinde deres 
række. Damerne forblev i Eliteserien og herrerne i 1. division. 
Vores bedste 40+ spillere tog sensationelt DM hjem og U10 hev 
SM hjem på samme dag.

Dette er et udtryk for en super indsats fra hele vores trænerteam 
med hjælp fra forældre og holdkaptajner. Uden dem ville vi ikke 
have så stor og hyggelig en klub.

Her til slut, vil jeg fremhæve at banerne vil forblive åbne, indtil 
de bliver for bløde at spille på. Sidste år passede det præcist med 
nedlukningen 20. december. Indendørs er der mange som gerne 
vil kunne booke en bane – bare en gang imellem, så opfordringen 
lyder herfra til at frigive baner, som ikke bliver brugt.

Af Claus Bøhm, formand

FORMANDEN HAR ORDET

Nye 
visioner Tennisspilleren

Jeg elsker tennis! 
Tennis er for alle i alle aldre og på 
alle niveauer. 

Jeg startede med at spille tennis, fra 
jeg var helt lille, men fik først træning 
da jeg flyttede fra Aars i det nordjyske 
til Sydfyn i 1976, hvor jeg spillede i 
STK til ca. 1991. I 1994 flyttede jeg til 
Amager og var aktiv i Sundby Tennis-
klub, både som Husudvalgs formand 
og næst formand, men desværre uden 
at spille holdkampe. Fra jeg blev far i 
2000 og frem til 2013, blev det ikke til 
meget tennis, men en del håndbold, 
som jeg har spillet i mange år, senest 
i VSH. Jeg har dog ikke spillet de se-
neste år. 

Jeg har været aktiv i VST siden 2013, 
startende med at spille på Motionist 2, 
senere på 4-holdet og reserve på 40+. 
Som holdkaptajn har jeg stået for 4. 
holdet, 50+ og de seneste 3 sæsoner 
40+ Herrer holdet. VST-cuppen, har 
jeg prøvet at assistere på i det omfang 
jeg har haft tid.

I min familie, har næsten alle været 
aktive tennisspillere, nogle mere end 
andre. Det er aldrig lykkedes mig at 
få mine 3 børn til at synes om sport. 
Min far, Johnny Nielsen, var formand 
i Aars Tennisklub, før vi flyttede og fik 
gennemført en flytning og udvidelse af 
deres anlæg. Da vi kom til Svendborg, 
blev han også formand og fik også 
gennemført en flytning og udvidelse 
fra 2 grus og 2 asfalt til 10 grus og se-
nere også en hal med 3 baner. I samme 
tidsrum var Johnny også med til at 
udvikle og drift de første ranglister 
og turneringslodtrækning for danske 
tennisspillere og klubber på computer. 
Vi kørte land og rige rund og satte 
systemet op til mange turneringer, 
før DTF tog over og senere fik lavet 
det vi i dag kender som Tournament 
Software. Min søster og svoger spiller 
også i VST, og de er grunden til at jeg 

valgte VST frem for Lyngby, der stort-
set ligger lige i min baghave. 

Fra jeg lærte at spille, har vi spillet 
mange familie-doubler, først med min 
morfar, mor og far, sidenhen kom min 
søster med i stedet for morfar. Nu står 
de mellem søster, svoger, far og jeg, 
dog ikke så tit. Siden jeg startede i VST, 
har jeg forsøgt at spille så meget som 
overhovedet muligt med så mange som 
muligt, må dog takke nej ind imellem, 
når arbejde eller familien kræver det.

Formanden
Jeg blev allerede kontaktet af den 
tidligere formand, Torsten, i 2018 
omkring mine tanker om at tage over 
for ham, men da var der ikke tid til det 
i mit liv. I 2020 gik jeg med til at være 
gæst på bestyrelsesmøderne, da jeg 
ikke ville stille op til posten, uden at 
være ordentligt forberedt og velkendt 
i bestyrelsen.

Qua vores vækst og pres på banebe-
lægning, specielt i timerne uden for 
normal arbejdstid, vil jeg fortsætte 
med at arbejde på mulighederne for 
at få udvidet vores kapacitet så meget 
som muligt.

I Virum, har vi også en masse men-
nesker, som er passioneret for Padel, 
men mulighederne er ikke de største. 
Vi kan kun se muligheder ved at sam-
arbejde med VSB om brug af noget af 
den plads, de bruger til fodbold i dag.

De baner som kommunen bygger ved 
Lyngby stadion, kan vi dog søge om at 
få nogle timer på, men det bliver ikke 
rigtig det samme som at have Padel 
og Tennis sammen.

Der kommer forhåbentligt nyt omkring 
udvidelse i løbet af året.

Claus Bøhm, 
formand

PRÆSENTATION AF CLAUS BØHM
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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

A-rækken Senior
Andreas Hald Dige blev nr. 2

U10 guld i deres puljer
Frederikke Brunnenberger Andersen 
guld i sin orangebold-pulje og Frederik Bach 
Sternberg guld i sin orangebold-pulje

U10 sølv i deres puljer (double)
Frederik Bach Sternberg og Frederikke Andersen, 
Helena Kähler og Frida Rytsel Jakobsen, 
Carl Aamand Jørgensen og Oscar Winther

U12 kategori 2
Tobias Bølling semifinalist

SARA BØRKOP
Sara Børkop bor i Portugal og 
har vundet flere internationale 
juniorturneringer.

Frederik Bach Sternberg og Frederikke 
Brunnenberger Andersen vandt begge 
guld i deres pulje.

Hannah Winding Mollerup vandt både SM U16 kat2 og senior 
A-rækken. Og så vandt Ann-Sofie Hübertz og Hannah sølv i U16 
double kat 1. 

August Gude, Eskil Tolstrup, Frederikke Vinter, Carl Aamand, 
Frederik Bach Sternberg og Emilile Bach Sternberg.

ANDRE 
KLUBRESULTATER
U10 drenge: 
Frederik Bach Sternberg vandt 
4-2 4-0 over Carl Aamand 

U12 piger:
Emilie B.S - Frederikke V 4-2 4-3

U12 drenge: 
Eskil T - August GL 6-3 7-6

U14 drenge: 
Elias T-Jonas H 5-7 6-2 10-5

Sjællandsmesterskab udendørs

Klubmesterskaber Junior

U10U16

MANGE FLOTTE RESULTATER TIL SM

Frederikke Andersen vinder U10 pige
Frida Rytsel Jakobsen nr 2 
Helena Kaehler nr 3.

U10 U14

U12

U10

Finalister U10,U12 og U14



CENTRE COURT      OKTOBER 20214

Læs sporten i 

1. holdet

VST har fået støtte til sociale aktivtiter for 
spillere fra U16-U18.

Den 25. september var alle VST juniorer 14+ 
inviteret til padeltræning med Patrik Woz-
niacki og Philip Ørnø, der begge er super 
dygtige padelspillere og trænere.

Der er flere sociale aktiviteter på vej for 
vores U14-U21 spillere. 

Støtte til sociale 
aktiviteter

SENIORHOLD VST UDENDØRSSÆSONEN 2021
DAMEHOLD
Damernes 1. hold som spiller i Elitedivisionen, er 
et forholdsvis ungt hold med primært juniorspil-
lere, men de spillede en meget flot udendørs-
sæson, og forblev i Elitedivisionen, så de også 
skal spille udendørs 2022 – sejt gået. De vandt 
4 af 7 kampe og endte med 20 point, som var 5 
mere end Birkerød, som rykker ned i 1. division. 
De havde en hård start med 2 stk. 0-6 nederlag, 
men kom stærkt igen med 2 stk.  5-1 sejre, og så 
ikke mindst 2 sejre 4-3 i Golden Match Tiebreaks.

2. holdet og 3. holdet spillede begge i Liga 2, men 

i hver sin pulje. 2. holdet fik en flot 2.plads efter KB 
III, og de vandt 4 ud af 5 kampe, så det var flot. 
3.holdet havde som sagt svære betingelser da de 
spillede mod hold, som svarede til vores 2.hold, og 
var derfor mega udfordret, og de tabte desværre 
alle 5 kampe, men kæmpede godt – kom igen.  

HERREHOLD
Herrernes 1.hold som er i 1.Division, fik en flot 
2.plads lige efter Birkerød. Herrerne vandt 5 ud 
af 7 kampe, og kampen mod Birkerød tabte VST 
2-4, og 3 af kampene endte i Match Tiebreak, 
men vi tabte desværre alle 3 kampe.

2. holdet, 3.holdet og 4. holdet spillede alle sam-
men super godt, og vandt deres ligaer i hhv. Liga 
2, Liga 3 og Liga 4. 

Holdene spillede alle sammen 5 kampe og vandt 
dem alle sammen. Så nu rykker både VST Her-
rehold 2. hold, 3. hold og 4.hold én liga op, så 
der bliver nogen hårde kamp næste år i udendørs-
sæsonen – Super flot gået.

Godt kæmpet og spillet af alle holdene, og stort 
tillykke til oprykker holdene samt damerne som 
blev i Elitedivisionen.

4. holdet3. holdet 2. holdet

1. holdet
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CENTRE COURT
Udgives af Virum-Sorgenfri 
Tennisklub Boelvej 10, 2830 Virum

Hjemmeside:
www.vst-tennis.dk 

Administration/kontor: 
Mandag til torsdag kl. 9-16 
Tlf. 4585 1432 / 2172 0054
kontoret@vst-tennis.dk   

Banereservation: 
www.vst-tennis.dk

Henriette Urne Rørdam
Motionistudvalg 
Tlf. 2923 3308

Mette Rytsel
Sponsor- og 
kommunikationsudvalg 
Tlf. 2335 2647

Rikke Olsen 
Juniorudvalg
Tlf. 4085 7704

Frederik Nymann
Suppleant
Tlf. 2851 9370

Troels Tolstrup Nielsen
Suppleant
Tlf. 2250 2653

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

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

Bestyrelse:
Claus Bøhm
Formand
Tlf. 2031 6293

Henrik Bloch Rasmussen
Næstformand, Eliteudvalg
Tlf. 5183 4390
Simon Hauch
Kasserer, Økonomi- og anlægs-
udvalg
Tlf. 5154 9614

Morten Rydahl
Økonomi- og anlægsudvalg
Tlf. 4017 0485

Redaktion: 
Mette Rytsel
Poul Horup Sørensen

Annoncer:
Poul Horup Sørensen
Tlf. 4585 1432 / 2172 0054
kontoret@vst-tennis.dk
Oplag 775 eks. 
Centre Court udkommer 
2 gange årligt. Postomdeles 
til klubbens medlemmer.

Næste nr. udkommer 
marts 2022.

Det var en fantastisk holdpræstation, da det lykkes 
U10 spillerne at tage guldet med hjem fra slutspillet i 
Ledøje-Smørum. Holdet havde kvalificeret sig ved at 
vinde 41 ud af 42 kampe i de indledende holdkampe.

En sejr over et stærkt Dragør i semifinalen, betød 
at finalen blev et lokalopgør mod Holte. Det blev en 
sand gyser at være tilskuer til og da stillingen skulle 
gøre op havde hvert hold vundet 3 kampe, 6 sæt og 
31 partier. Ifølge reglerne skulle der derfor trækkes 
lod om sejren. Der var heldigvis stor enighed om at 
guldet skulle gå til begge hold!!!

Holdet bestod af Frederik Bach, Frederikke Andersen, 
Christian Kähler, Carl Aamand, Alexander Nymann, 
Marie Boe-Haugggard

U10

På U12 2. holdet i B rækken spillede hele ni 
spillere i denne sæson. 3 piger (Mathilde Brinks, 
Cecilie Abildgaard Manique og Lilli Riisbro) og 
6 drenge (Gustav Holm-Gregersen, Phillip Brink 
Strandgaard, Malte Thorseng, August Nymand 
Jørgensen, Alfred Jebjerg og Magnus Grastrup).

Det blev til 4 holdkampe og selvom vi et par 
gange mødte overmagten,blev der spillet med 
højt humør, grinet, hygget og fightet til det sidste.
Vi kom desværre ikke med i slutspillet, men mon 
ikke vi gør det næste år?
Tak for en god sæson!

U12 A holdet har haft en super 
flot sæson i A rækken i Tennisøst 
holdturneringen. Det var alene 
ganske få partier, der gjorde, at 
holdet ikke gik videre til slutspillet.

På holder har følgende spillere 
deltaget: August Gude, Anton 
Lindahl, Valdemar Kaehler, Tobias 
Bølling og Eskil Tolstrup

U12

VST U12, 2. hold havde også en god sæson. På holdet spillede Gustav Holm-Gregersen, Cecilie Abildgaard 
Manique, Alfred Jebjerg, Malte Thorseng, August Nymand Jørgensen, Mathilde Brinks og Lilli Riisbro.

HOLDKAMPE JUNIORER

U12
U10 2. holdet har haft 
en god sæson med mas-
ser af gode kampe og 
socialt samvær. Her var 
det Jonathan Vinther, 
Sofie Halborg, Helena 
Kähler, Frida Rytsel 
Jakobsen, Esther Viola 
Lange og Konrad Skik-
kild der spillede. 

har haft en super 
flot sæson i A rækken i Tennisøst 
holdturneringen. Det var alene 
ganske få partier, der gjorde, at 
holdet ikke gik videre til slutspillet.

U10
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HOLDKAMPE JUNIORER

U12 1. holdet i mix-rækken vandt overbevisende sin pulje med kun et tabt 
sæt og kom dermed videre til slutspillet. Desværre faldt lodtrækningen 
uheldigt ud, så holdet i kvartfinalen skulle møde Lyngbys 1. hold, som 
vandt 4-2 efter en tæt dyst. Godt kæmpet Kevin Li, Emilie Bach Sternberg, 
Frederikke Vinther, Synne Juul, Kassandra-Sofie Steensby og Ellen Rytsel 
Jakobsen og tak til Stefana for opbakningen til kvartfinalekampen.

U12

U16 pigerne blev nr. 2 i A-rækken
Holdet takker Helene Mollerup i den sidste kamp for den gode coaching, 
som helt sikkert var med til at hive sejren hjem.

U16 pigerne spillede i A-rækken, hvor vi sluttede på en 2 plads. Holdet 
bestod i år af Hannah Mollerup, Ann-Sofie Hübertz, Ingrid Hein, Barbara 
Dige, Caroline Moen, Silke Skikkild og Johanne Løkkegård.

Holdet havde en god sæson, hvor der som sædvanligt var et super sam-
menhold og en god stemning.

U16

U18 mix
U18 mix holdet har været helt suværene og vandt hele rækken.
Følgende spillere deltog:Frederik kornerup Rasmussen, Christian Egholm 
Mistarz, Mikkel Hoffmann, Caroline Moen, Barbara Hald Dige, Alexander 
Hald Die, VictorBech Frandsen, Sofus Meyer

U18
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Flotte resultater til de individuelle turneringer

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

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

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

dag uforglemmelig.

INDIVIDUELLE JUNIOR-TURNERINGER

Marie Boe-Haugaard

Eskil Tolstrup

Viggo Tolstrup Alexander Nymann

Frederikke Andersen

Frederik Bach Sternberg Helena Kähler, Frida Rytsel og Jonathan Vinther

Tobias Bølling Synne Juul
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KLUBMESTERSKABERNE 2021

Søndag den 12. september 2021 var det endnu 
engang blevet finaledag for seniorklubmesterska-
berne i VST. Forud var der spillet indledende runder 
i 12 forskellige rækker, så det var kun dem, der 
havde gjort sig fortjent til og spillet sig til en fina-
leplads, der skulle spille på finaledagen.

Banerne var blevet naturligt vandet ovenfra til 
dagen, temperaturen var behagelig, himlen var 
let skyet og Poul og Pato havde sørget for et pænt 
anlæg og særdeles gode baner at spille på. Ram-
merne var med andre ord perfekte.

Finaledagen indledte kl. 11:00 med tre kampe, 
herunder et brag af en kamp, nemlig Herre Single 
A,  hvor Magnus Ibh skulle spille mod Valdemar 
Rasmussen. Magnus Ibh kunne med en sejr blive 
alletiders mest vindende i VST. Valdemar var for 
nogen lidt en overraskelse i finalen i en stærkt 
besat række, men havde spillet sig fortjent i finalen 
med fremragende spil. Om det var nerverne over 
at kunne skrive sig i historiebøgerne, der gjorde 
at Magnus startede lidt sløvt blev ikke opklaret, 
men i al fald var det Valdemar, der startede klart 
bedst med offensivt, aggressivt og effektivt spil. 
Lidt efter lidt kom Magnus dog ind i kampen og 
dampen gik på den anden side også lidt af Valde-
mar, der lavede flere uprovokerede fejl, og sådan 
vandt Magnus første sæt med 6-4. Andet sæt tog 
Magnus også og vandt dette 6-1.

Magnus Ibh nåede dermed op på utrolige 9 klub-
mesterskaber i Herre Single og kan nu kalde sig 

GOAT (Greatest Of All Times) – i al fald i VST. 

Samtidig med Herresingle A blev der på bane 3 
spillet finale i Herre Double Veteran 40+. Par-
rene var på den ene side Jesper Lindahl og Jacob 
Clausager mod på den anden side Kim Voss og 
Nikolaj Salling.

Kim og Nikolaj var spillet godt sammen, idet de 
var stillet op i to rækker sammen og dermed havde 
spillet mange kampe og de ydede da også favorit-
terne Jesper og Jacob rigtig god modstand, men 
måtte efter en lige kamp se sig slået af Jesper 
og Jacob, der vandt 6-4, 6-4 i en spændende og 
seværdig kamp.

Den tredje finale gjaldt Herre Single Veteran 
55+. I finalen stod et par, der havde mødt hinanden 
i flere finaler tidligere år, nemlig Peter Olsen vs. 
Karsten Flemin. Karsten Flemin havde i alle tid-
ligere opgør trukket sig ud som sejrherre, men i år 
havde Peter Olsen fået tunet sin enhåndsbaghånd, 
og med hård fight og stort løbearbejde kunne Peter 
Olsen for en gangs skyld bedre modstå Karsten 
Flemins ellers så sikre og kloge spil rundt på banen. 
Dette resulterede efter et langt, tæt og opslidende 
1. sæt i, at Peter Olsen vandt 7-5. Desværre for 
kampen og Karsten Flemin fik Karsten en skade 
i baglåret, så han måtte trække sig efter 1. sæt, 
hvorved Peter Olsen blev udråbt som vinder.

Anden runde var sat til kl. 12:30. Grillen var blevet 
tændt og sportschef Claus Løpkke havde med 

hjælp fra diverse hjælpere fået sat pølser og pøl-
sebrød over. Dette var formentlig medvirkende 
til, at der på dette tidspunkt var kommet mange 
tilskuere på anlægget. En anden grund var helt 
sikkert også, at Dame Single A finalen skulle spilles.

Dame Single A finalen stod i år mellem Josefine 
Rosenfeldt mod Hannah Mollerup. Der var med 
disse to finalister lagt op til en god og tæt kamp 
og det var præcist hvad det blev. Første sæt gik til 
Hannah 6-3, der her spillede rigtig godt. Josefine 
gav dog ikke op og med fight, hårde og flade slag 
fra både forhånd og baghånd kæmpede hun sig 
tilbage i kampen og tog andet sæt med 6-3. Så 
skulle der spilles Match Tiebreak og dette blev 
en nervepirrende en af slagsen, hvor Hannah og 
Josefine fulgtes ad til 8-8, hvorefter Josefine havde 
mest styr på nerverne og vandt 10-8. Godt spillet 
begge to og tak for en god og spændende kamp. 

I anden kl. 12:30 kamp skulle finalen i Herre 
Single Veteran 40+ spilles. Kampen stod mel-
lem evigt unge udseende Frederik Meyer og 
Jacob Clausager. Frederik Meyer havde på sin vej 
til finalen kun mødt reel modstand fra Kim Voss, 
så det var spændende om Jacob Clausager kunne 
genere ham i finalen. Det kunne han ikke. Frederik 
Meyer vandt i overbevisende stil 6-0, 6-1 og ser ud 
til at sidde tungt på den trone, medmindre flere af 
de mange gode 40+ spillere stiller op til næste år. 

Tredje kl. 12:30 kamp var i rækken Herre Double B 
(motionist). Her skulle gengangerparret Kim Voss 

hjælp fra diverse hjælpere fået sat pølser og pøl-

Stort tillykke 
til alle vinderne 
og dem der kom 

helt til finalen
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og Nikolaj Salling spille mod det nydannede, men 
succesfulde par Claus Bøhm og Christian Eiland.
Der var lagt op til en tæt og spændende kamp, 
men med usvigeligt sikkert og godt sammenspil-
let spil vandt Kim Voss og Nikolaj Salling 6-2, 6-2 
over Claus og Christian, der aldrig rigtig kom i 
gang med det spil, der havde ført dem til finalen. 

Sidste kl. 12:30 kamp skulle spilles i Dame Single 
Veteran 40+/Motionist rækken (slået sammen 
på grund af få deltagere). Kampen stod også her 
mellem et tidligere finalepar Gisselia Pinto mod 
Maria Kähler. Tilskuerne havde sat sig godt til 
rette med pølser i den ene hånd og kaffe i den 
anden og var klar til en spændende dyst, hvor 
Maria skulle forsøge at fravriste Gisselia titlen. 
Men Gisselia er ikke sådan at bide skeer med og 
hun fik stort set alt tilbage og lavede ingen fejl. 
Kampen skulle derfor fra Marias side vindes ved 
at lave vindere og det blev også forsøgt, men i 
iveren efter at slå vindere, blev det også til fejl og 
dermed vandt Gisselia endnu et klubmesterskab 
i flot og sikker stil 6-3, 6-3. 

Dagens sidste to kampe var programsat til kl. 
14:00. Vejret var fortsat godt, der var god stem-
ning på anlægget og stadig masser af de populære 
pølser på grillen.

Den første kamp var i rækken Herre Double A, 
hvor det erfarne par Magnus Ibh og Frederik 
Nymann stod overfor det unge up coming par 
Andreas Hald Dige og Victor Frandsen. Det 

blev gået til den i finalen og det unge par spillede 
friskt til. Det var dog rutinen, der krydret med rigtig 
godt spil, der sejrede og derfor blev det Magnus 
Ibh og Frederik Nymann, der vandt 6-2, 6-3. Kom 
igen Andreas Hald Dige og Victor Frandsen – det 
bliver helt sikkert jeres tur en dag. 

Sidste kamp, der skulle spilles på finaledagen var 
i rækken Mix Double. Denne række var blevet 
til lidt af en prestige række, hvor der var dannet 
par i forskellige aldersklasser og rækken har – så 
vidt vides – aldrig været stærkere besat. I klubme-
sterskabsudvalget havde dette skabt lidt forvirring 
og seedningen i rækken kunne nok godt have 
været bedre gennemtænkt, men skønt med så 
mange dygtige par tilmeldt og fedt at så mange 
unge/juniorer også var deltagende. Finalen stod 
mellem Caroline Moen og Peter Olsen mod 
storfavoritterne Muslim Zauerbekov og Han-
nah Mollerup. Der blev aldrig tvivl om udfaldet, 
men omvendt var cifrene måske heller ikke helt 
retvisende i forhold til spillet på banen. Cifrene 
blev 6-2, 6-0 til Muslim Zauerbekov og Hannah 
Mollerup.

Hermed sluttede finalestævnet, der kom til at 
omfatte 9 velspillede finaler, idet finalerne i de 
tre sidste rækker af forskellige årsager ikke kunne 
afvikles på dagen.

Finalen i Dame Double Veteran 40+ var afviklet 
tidligere, og stod mellem Lisa Hald Petersen og 
Birgitte Lie Suhr-Jessen mod Gisselia Pinto og 

Henriette Rørdam. Førstnævnte par blev mestre 
efter en god kamp med cifrene 6-2, 6-3.

Forventningen om at kunne afvikle de resterende 
to finaler i tide til at medtage resultaterne og lyk-
ønske mestrene i dette nummer af Centre Court, 
er desværre ikke helt blevet opfyldt.

Finalen i Herre Single B/motionist stod mellem 
Aaron Bello Arufe og Lars Dam-Johnsen og 
skulle spilles, når Lars vendte hjem fra sin uden-
landsferie. Desværre viste det sig, at den udsatte 
kamp måtte afbrydes allerede ved stillingen 1-1 
i 1. sæt, da Lars måtte trække sig med en skade. 
Alligevel tillykke til Aaron med mesterskabet.

Den sidste finale i Dame Double A står til at 
skulle spilles mellem klubbens unge talenter, Anna 
Tang og Josefine Rosenfeldt mod de endnu 
yngre Ann-Sofie Hübertz og Hannah Mollerup. 
Denne finale er desværre på grund af en skade 
endnu ikke blevet afviklet før dette skrives, men 
deltagerne opfordres alligevel til at få styrkefor-
holdet afklaret på et tidspunkt.

Tillykke til alle vinderne og finalister og tak til alle 
deltagere, tilskuere, frivillige og medlemmer af 
klubmesterskabsudvalget for at gøre klubmester-
skaberne og ikke mindst finaledagen til en sjov og 
hyggelig klubbegivenhed.

Turneringsudvalget, 
Kim, Troels, Morten, Poul og Simon.
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Danmark – og også Virum-Sorgenfri Tennisklub 
– synes heldigvis at være tilbage på ’normalen’ 
efter nedlukninger og forsamlingsrestriktioner 
på grund af corona-smitten.

Derfor er VST efter en veloverstået udendørssæ-
son med stor aktivitet på tennisanlægget, delta-
gelse i holdturneringer og klubmesterskaber, nu 
klar til en indendørssæson 2021-2022 med fuldt 
program for både børn og voksne medlemmer 
– og heldigvis synes klubbens økonomi også at 
have overlevet corona-krisen i god form.

Men før jeg vender mig til en kort orientering 
om klubbens økonomiske situation, skal omtales 
to forhold vedrørende tennisanlægget. Lyngby-
Taarbæk Kommune, som jo er den juridiske ejer af 
arealerne, hvorpå VST’s udendørsbaner er anlagt, 
har meddelt VST’s bestyrelse, at man i vinterpe-
rioden ønsker at inddrage et antal tennisbaner 
til fodboldspil – til gavn for Hummeltofteskolens 
elever og fodboldklubbens medlemmer. Der vil 
blive lagt et grønt kunstgræs-tæppe oven på ten-
nisbanerne og opstillet fodboldmål – og så vidt 
vi forstår, vil det betyde nedbrydning af hegnene 
mellem de enkelte tennisbaner.

I den kommende vintersæson ønsker kommunen 
at disponere over de tre tennisbaner nærmest 
Hummeltofteskolen (bane 6-8). Belægningen 

med kunstgræs – som der ikke kan spilles tennis 
på – vil i den kommende vintersæson ske i uge 
42, og vi kan håbe at få banerne tilbageleveret 
omkring påske næste år.

På sigt, men ikke i den kommende vintersæson, 
idet det kræver officielle tilladelser og nabohøring, 
planlægger kommunen at opstille lysanlæg på 
de inddragede tennisbaner – og måske også på 
anlæggets øvrige tennisbaner.

Tennisbanerne 1-5 samt 9 og 10 er det klubbens 
agt at holde åbne så længe som muligt til gavn 
for medlemmerne - i lighed med sidste år, hvor 
der kunne spilles udendørs helt frem til jul.

Det andet forhold vedrørende anlægget, jeg kort 
vil omtale, er at der etableres bomme i begge en-
der af gangstien langs tennisbanerne. Hensigten 
er at forhindre cykling på gangstien af hensyn 
til medlemmer og børns sikkerhed. Forbuddet 
mod cykling gælder naturligvis alle, der kunne 
finde på at anvende denne genvej fra skolen til 
fodboldklubben eller modsat, men også klub-
bens medlemmer, der opfodres til at lade cyklen 
parkere i cykelstativerne ved parkeringspladsen!

Og så en kort orientering om VST’s økonomiske 
situation ovenpå mere end et år med unormale 
tilstande forårsaget af corona-smittefaren. Som 
vore medlemmer måske husker, måtte vi lukke 
klubben den 12. marts 2020, hvilket betød, at 
indendørssæsonen 2019-2020 blev afkortet med 
en god måned, men heldigvis kunne tennisakti-
viteterne genoptages ved starten af udendørs-
sæsonen primo maj. Corona’en havde imidlertid 
slet ikke sluppet sit tag, og myndighederne tvang 

os på ny til at nedlukke aktiviteterne og hallen 
den 9. december sidste år, og denne nedlukning 
varede ved til udgangen af april måned 2021, 
hvorfor såvel tennisskole som spil på de lejede 
indendørsbaner var udelukket.

Igen blev det muligt med visse corona-forholds-
regler at afvikle udendørssæsonen i år – dog 
med den undtagelse, at sommer-campen i uge 
27 måtte afbrydes efter førstedagen, da en delta-
ger måske var smittet med corona, men heldigvis 
viste det sig ikke at være tilfældet.

Har VST’s økonomi så klaret nævnte aktivitetsre-
duktioner og deraf afledte indtægtstab? Svaret 
er ja med velvilje fra medlemmerne og tilskud fra 
staten og Dansk Idrætsforbund. Medlemmerne 
har både i 2020 og 2021 betalt fuldt kontingent 
og for en dels vedkommende afstået fra refusion 
af den indbetalte baneleje for den ’halverede’ 
indendørssæson 2020-2021. Endvidere har luknin-
gen af hallen reduceret udgifterne til opvarmning 
og rengøring, og den manglende tennistræning 
betød, at et antal trænere kunne hjemsendes 
ganske vist med løn, men der har statens løn-
kompensation hjulpet. Endelig forventer vi, at 
de mistede indtægter ved forårets tennisskole og 
den tilbagebetalte baneleje i vist omfang kan ud-
lignes af DIF’s coronapulje til dækning af mistede 
indtægter, som vi afventer svar fra.

Så alt i alt forventer vi, at VST uden varige mén 
og tab af medlemmer har modstået corona-
udfordringerne, og at vi og Danmark samlet set 
kan lægge corona-epidemien bag os – selv om 
der desværre andre steder i verden fortsat meldes 
om alt for mange smittede med covid19.

NYT FRA KONTORET

  Af Poul Horup Sørensen, 
Administrationschef



CENTRE COURT      OKTOBER 2021 11

Læs sporten i 

Den 11. september afholdt klubben en aften for 
alle juniorer, hvor der var fællesspil og pizza til alle.

Der deltog 40 skønne VST børn, der havde en 
herlig aften. 

Tak til Lone Myhre, Maria Kaehler , Mette Rytsel 
og Mikkel Hoffman for at hjælpe til.

Junior 
klubaften

Veteraner slog til ved DM i tennis - både til det 
individuelle DM og hold DM. Ulrik Bølling fra 
Virum-Sorgenfri vandt guld i herresingle i 45+,

I rækken 40+ kvalificerede Virum-Sorgenfri sig 
med en sikker sejr over Fruens Bøge til finalen 
i DM for hold, og her ventede favoritterne fra 
Gentofte, der i grundspillet havde besejret 
Virum-Sorgenfri.

Men det gik stik mod beregningerne - endda 
på suveræn vis. Virum-Sorgenfri kom foran 
5-0, og dermed var DM-guldet i hus, uden 
at det blev nødvendigt af afvikle de tre sidste 
tre doubler.

VST’s andre veteranhold har også haft en forry-
gende sæson, hvor både 50+ holdet og 40+ 2. 
holdet rykkede op i landets næstbedste række.

Veteranerne har succes

Danske 
verdensmestre
De opsigtsvækkende danske tennisresul-
tater kommer i en lind strøm i øjeblikket 
fra både Holger Rune og Clara Tauson, 
der er de nye danske tennisstjerner.. 

Ulrik Bølling fra VST har været til VM i 
kroatiske Umag for veteraner. Her blev 
det til guld i 45+ herredouble til Ulrik 
Bølling og Kasper Warming 

Undervejs i turneringen afgav den dan-
ske duo ikke et eneste sæt! Voldsomt 
imponerende og der skal lyde et fortjent 
TILLYKKE fra hele VST.

Fra Det Grønne Område, 
Mikael Østergaard,

Ulrik Bølling (th.) fra Virum-Sorgenfri Tennisklub 
vandt guld i herresingle 45+
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Formålet med skumtennis at give deltagere en god 
oplevelse med spillet.

Det sociale element er i fokus til stævner. Det betyder 
blandt andet, at der er fælles opvarmning.

Der er mange VST spillere, der tager ud hver weekend.

I tilmelder ganske nemt jeres barn på DGI’s hjem-
meside og går ind under Tennis og finder stævner. 
www.dgi.dk

DGI skumstævner

Sjællands-
mesterskab i skum

SKUMSTÆVNER

Kasandra-Sofie Steensby vandt flot 
sølv til dette års Sjællandsmester-
skab i skum i B-rækken U12.

Super godt spillet og stort tillykke!
15 andre spillere fra VST deltog også i 
SM og fik fine placeringer. 



CENTRE COURT      OKTOBER 2021 13

Læs sporten i 

VST afholdt skumstævne i hallen i sep-
tember for alle klubbens juniorer og 
familier.

Selv Caroline på 6 år valgte at stille op 
med sin mor. Stævnet var gratis, da DGI/
DIF genstartspulje havde støttet eventet.

SKUMSTÆVNE I VST

HUSK!
Eventuger 

i VST

UGE 46
OG

UGE 9
Her vil 

der være
 forskellige 

gode
medlemstilbud 

KØR MED SWIFT ACTION OG FÅ UDSTYR TIL EN VÆRDI AF 40.000 KR. FOR KUN 20.000 KR.
Skru bare udstyrsforventningerne til vores køregladeste mini-bil, Swift, helt op på max! 
Vælger du Swift Action til 159.990 kr. får du avanceret sikkerhed og fede features med til 
en værdi af 40.000 kr. for kun 20.000 kr. i forhold til basismodellen. Swift Hybrid Club har en 
startpris på kun 139.990 kr.

FÅ DET HELE TIL 

DET HALVE

MULTIMEDIESYSTEM MED 
7” FARVESKÆRM
APPLE CARPLAY/
ANDROID AUTO
BAKKAMERA
PARKERINGSSENSOR BAG
ALU-FÆLGE (16”)
SÆDEVARME FORAN
SORTE RUDER BAG
REAR CROSS TRAFFIC ADVARSEL
AUTOMATISK OP/NEDBLÆNDING 
AF LANGT LYS 
VOGNBANEASSISTENT MED 
FORCE-BACK
TÅGELYGTER FOR OG BAG
SLINGREADVARSEL
SKILTEGENKENDELSE
FODGÆNGERGENKENDELSE
BLINDVINKEL ADVARSEL

VI HAR BILER TIL OMGÅENDE LEVERING

A++  Suzuki Swift Action: 21,3 km/l, CO2 106 gram/km. Oplysninger om brændstoff orbrug er i hht. WLTP-normen (blandet kørsel). Alle priser er inkl. lev. omk. (4.180 kr.), men ekskl. evt. metallak. Der tages forbehold for 
trykfejl og evt. afgiftsændringer.

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 

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.

 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.



CENTRE COURT        OKTOBER 202114

Læs sporten i 

Châteauneuf-du-Pape
2019 Berthaude
Klassisk Châteauneuf med masser af 
saft og kraft. God, fed frugt og kryd-
rede noter er � ot kombineret med en 
behagelig syre. 

Vi har fået tilbudt vinen til en yderst 
skarp pris, og du kan her sikre dig en 
forrygende vin til fornuftige penge!

199,-
v/6 � .

Pr. � . 249,-

NYHED

Wine Advocate
90 point

Jeb Dunnuck
90-92 point

Vacqueyras
2018 Domaine Jérôme Bouletin
Her sker der noget! Smagsmæssigt er vinen 
ganske letløbende i typisk Grenache-baseret 
stil. Lyse og saftige bær, og et lækkert strejf 
af provenceurter. 

Vinen har en utrolig � ot balance mellem 
afdæmpet sødme og umiddelbar frisk-
hed, og det gør den nem 
og rar at drikke. 

2018 Domaine Jérôme Bouletin
Her sker der noget! Smagsmæssigt er vinen 
ganske letløbende i typisk Grenache-baseret 
stil. Lyse og saftige bær, og et lækkert strejf 

Vinen har en utrolig � ot balance mellem 
afdæmpet sødme og umiddelbar frisk-

SPAR
360,-
129,-

v/6 � .

Pr. � . 189,-

NYHED

GRATIS LEVERING
I LOKALOMRÅDET

Jean-Louis Grande Réserve
2019 Côtes du Rhône
Saftig og struktureret vin med tydelig smag af 
røde bær og sorte frugter. Den har samtidigt en 
lækker koncentreret stil og antydninger af 
jordbund. 

Selvom der ”kun” står Côtes du Rhône på 
etiketten, får du altså superkvalitet til pri-
sen her!

Jean-Louis Grande Réserve

Saftig og struktureret vin med tydelig smag af 
røde bær og sorte frugter. Den har samtidigt en 
lækker koncentreret stil og antydninger af 

Selvom der ”kun” står Côtes du Rhône på 
etiketten, får du altså superkvalitet til pri-

79,-
v/6 � .

Pr. � . 100,-

NYHED

James Suckling
91 point

Grenache Grandiose
2020 Mur-Mur-Ium
Miraklet fra Ventoux! Her får du en 
kraftig, intens og krydret vin. Sma-
gen præges af fed bærfrugt og peber. 
Vinen er bedst egnet til madretter 
med gods i – eksempelvis mørbrad-
gryde med paprika, bacon og svam-
pe eller til nogle gode saftige bø� er.

SPAR
204,-95,-

v/6 � .

Pr. � . 129,-

BEDSTE KØB

Ekstra Bladet

BESTSELLER

Hver mandag har Britt, Ingebritt 
og Morten samlet klubbens 
medlemmer til hyg in, der er 
fælles double spil, som afslut-
tes med lidt vin/øl/vand. 

Kæmpe tak til Britt, Inge-
britt  og Morten der har gjort 
et kæmpe arbejde for at få hyg 
in til at blive en stor succes.

I slutningen af september blev 
sæsonen afsluttet med en herlig 
fælles middag, som DGI/DIF’s 
genstarts pulje havde valgt at 
støtte op om.

Skønt at se så mange aktive 
medlemmer, der kan samles på 
kryds og tværs af alder og køn.

Og tak til alle jer der støtter op 
om fællesskabet i klubben og er 
med til at bidrage til den gode 
stemning til hyg in.

Afslutning 
på hyg in

Tøseturneturnering
Motionistudvalget afholdt en super hyggelig tøse-
turnering den 14. Juni.

Sublim tennis i verdensklasse, lækker hjemmelavet 
menu kokkereret i det velassorterede køkken og ikke 
mindst masser af rosé. Tak til Britt og Henriette for hele 
arrangementet   der havde særligt fokus på græske 
tennisguder.
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 Normalpris Tilbud  Tilbud 2 stk.

Ketchere:
Babolat Pure Aero 2019 (300g) 2.000,00 1.200,00 2.300,00
Babolat Pure Drive (300g)     2.000,00 1.200,00 2.300,00
Babolat Pure Drive og Aero JR 26”     1.000,00 600,00 1.000,00
Babolat Drive G 115 OV. 1.200,00 800,00 1.500,00
Babolat Boost Drive H+D (270g) 1.000,00 650,00 1.200,00

Indendørssko:
K-Swiss BigShot Light 4 ( H+D )      1.000,00         750,00       1.400,00 
Mizuno Wave Exceed SL2( H+D )     1.200,00         800,00       1.500,00
Babolat SFX3 ( H+D )         1.000,00         750,00       1.400,00
K-Swiss  Hypercourt Express 2 Junior 800,00 500,00 900,00

Bolde:   
Wilson Roland Garros 4 stk. 80,00 55,00 100,00
Technifi bre X-One 4 stk. 100,00 65,00 120,00
Head Tour XT 4 stk. 99,00 55,00 100,00

2021 EFTERÅRSTILBUD TIL ALLE VST-MEDLEMMER

Med sportslig hilsen

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

Michael Mortensen har be-
søgt  klubben to gange, hvor 
han har trænet forskellige 
grupper af holdspillerne.

Michael er tidligere topspiller 
nåede op som nr. 34 i verde-
nen på doubleranglisten og 
vandt fem ATP-titler, så der var 
gode tips til klubben spillere. 

Træning med 
Michael Mortensen



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

OKTOBER   
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
21.-22 Skumstævne DGI 13.30 - 17.30 DGI 
22. Juniorudvalget 17.30 - 22.30  RO
23. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
23. TEAM FRED 15.30 - 16.30 KM MR
23. Eliteudvalg 18.30 - 22.30  CL/AT
24. Motionist 13.30 -15.30 KM HR
29. Eliteudvalget 17.30 - 19.30 KM CL
29. Holdtræning 19.30 - 22.30  CL/AT
30. VST DTF Hold 11.30 - 22.30  CL
    
NOVEMBER   
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
5. Eliteudvalget 17.30 - 19.30  CL/AT
5. SKUM juniorhold 17.30 - 19.30  CL
5. Veteran 40+ 19.30 - 22.30  DN
6. VST DTF Hold / Junior 10.30 - 22.30  CL/AT
12. Junior udvalget  17.30 - 21.30  RO
13. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
13. TEAM FRED 15.30 - 16.30 KM MR
13. SKUM juniorhold 16.30 - 18.30  Holdkapt
13. Veteran 18.30 - 22.30  DN
15.-19. KLUBAKTIVITET (Uge 46) 17.30 - 22.30 KM CL/AT
15. Hyg ind 17.30 - 22.30 KM HR
20. VST DTF Hold 09.30 - 22.30  CL/AT
21.  Holdkampe junior / Vet 09.30 - 22.30  CL/DN/RO
26. Juniorholdkamp 17.30 - 22.30  Holdkapt
27. Seniorudvalget 18.30 - 22.30 HBR CL/AT
27. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
27. TEAM FRED 15.30 - 16.30 KM MR
    
DECEMBER   
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
3. Motionist - Glöggturnering 17.30 - 22.30 KM HR
4. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
4. TEAM FRED 15.30 - 16.30 KM MR
4. Senior/Veteran julefrokost 18.30 - 22.30 KM DN/HBR
9. Julebanko junior 16.30 - 19.00 KM CL/RO
10. Juniorudvalget 17.30 - 23.00 KM RO
11. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
11. TEAM FRED 15.30 - 16.30 KM MR
11. Eliteudvalget 18.30 - 23.00 KM HR
11.-12. Tennisøst finaler   
17. Veteranholdkamp 40+ 2 17.30 - 22.00  Holdkapt
18. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
18. TEAM FRED 15.30 - 16.30 KM MR
18. SKUM junior 16.30 - 18.30  Holdkapt
18. Junior hold 18.30 - 23.00 KM Holdkapt
22.-03. Juleferie Juniortræning 13.30 - 17.30  CL
27.-30. Julelejr 13.30 - 16.30 KM CL/RO

JANUAR   
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
2. Motionistudvalget 13.30 - 15.30 KM HR
7. Juniorudvalget 17.30 - 19.30  RO
8. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
8. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
8. Bestyrelsestennis 18.30 - 23.30  CB
14. Eliteudvalg 17.30 - 23.30 KM CL/AT
15. VST DTF Hold 10.30 - 22.30  CL/AT
21. Juniorudvalget 17.30 - 22.30  RO
22. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
22 SKUM junior 16.30 - 18.30  Holdkapt
22. TEAM FRED 15.30 - 16.30 KM MR
22. Hyg ind 18.30 - 23.30 KM HR
28. Eliteudvalget 17.30 - 22.30  CL/AT
29. VST DTF Hold 09.30 - 22.30  CL/AT

FEBRUAR    
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
4. Juniorholdkamp 17.30 - 22.30  Holdkapt
5. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
5. TEAM FRED 15.30 - 16.30 KM MR
5 SKUM junior 16.30 - 18.30  Holdkapt
5. Veteran 18.30 - 22.30  DN
11. Juniorudvalget 17.30 - 21.30  RO
12. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
12. TEAM FRED 15.30 - 16.30 KM MR
12. HYG IND 18.30 - 22.30  HR
14.-20. Vinterferie   
14.-17. Juniorcamp. 13.30 - 17.30 KM CL/AT
18. Juniorudvalget 17.30 - 22.30  RO
19. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
19. TEAM FRED 15.30 - 16.30 KM MR
19. HYG IND 13.30 - 15.30 KM HR
20. Motionistudvalget 13.30 - 15.30 KM HR
25. Veteran 17.30 - 22.30  DN
26. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
26. TEAM FRED 15.30 - 16.30 KM MR
26. Eliteudvalget 18.30 - 22.30 KM AI/MH
28. HYG IND 17.30 - 22.30 KM HR
    
MARTS    
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
28.- 6.3 KLUBAKTIVITET (Uge 9) 17.30 - 22.30 KM CL/AT
4. Eliteudvalget 17.30 - 19.30  CL/AT
4. HYG IND 19.30 - 22.30 KM HR
5. VST DTF Hold / SKUM 09.30 - 23.30  AT/CL
6. Motionistudvalget  11.30 - 17.30  HR
6. SKUM junior 09.30 - 11.30  Holdkapt
11. Eliteudvalget 17.30 - 23.30  CL/AT
12. VST DTF Hold 14.30 - 23.30  AT/CL
18. Juniorudvalget 17.30 - 22.30 KM CL/AT
19. HYG IND 18.30 - 23.30 KM HR
25. Veteran   
26. Familietennis 14.30 - 15.30 KM MR
26. TEAM FRED 15.30 - 16.30  MR
26. Juniorudvalget 18.30 - 22.30 KM HBR

APRIL    
Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig
1. Juniorudvalget 17.30 - 22.30  RO
2. TEAM FRED 15.30 - 16.30 KM MR
2. Familetennis 14.30 - 15.30 KM SJ
2. Veteran 40+ 18.30 - 21.30  DN
4. SKUM junior 13.30 - 15.30  Holdkapt
5. SKUM junior 13.30 - 15.30  Holdkapt
8. UM træning 17.30 - 22.30  SJ
9. TEAM FRED - sidste gang 15.30 - 16.30 KM MR
9. Familetennis - sidste gang 14.30 - 15.30 KM SJ
9. UM starter   
11.-18. Påskeferie   
22. Sidste træningsdag 13.30 - 17.30 KM 
29. Båstad  Invitation CL

KONTAKTPERSONER
CL: Claus Løppke (22157444) 
AT: Anders Tang (60211997 
CB: Claus Bøhm (20316293) 
HR: Henriette Rørdam (28864508) 

HBR: Henrik B. Rasmussen (53613270) 
RO: Rikke Olsen (40857704) 
MR: Mette  Rytsel (23352647) 
DN: Daniel Nielsen (40245282) 
SJ: Stig Johansen (28383417) 


