
Ungdomsberetning



Klubben lever op til formålsparagraffen i vore 
vedtægter

VEDTÆGTER 
FOR 

VEDBÆK TENNISKLUB 
STIFTET 29. AUGUST 1916 

Medlem af Dansk Tennis Forbund-DTF og Sjællands Tennis Union- SLTU

§1 Navn og formål 
Klubbens navn er Vedbæk Tennisklub (VT). Dens formål er at 

udbrede kendskabet til og færdighed i tennisspil samt på 
anden måde at samle ungdommen i Vedbæk



Afdelingen i tal

• 224  junior-medlemmer og ca. 100 forældre, der er 
seniormedlemmer, af klubbens i alt 530 medlemmer

• Ungdomsafdelingen er en stor del af klubbens økonomi
– Både juniorernes og deres forældres kontingent
– Kommunens yder tilskud til ungdoms-medlemmer i alderen 

4-24 år
– det betyder, vi har råd til flere ting i klubben samt at have en 

fuldtidstræner ansat, som er til glæde for hele klubben



Og i ord

• Vi har rigtig dygtige trænere og stor efterspørgsel på træning

• Flere af vore ungdomsspillere er i gang med Dansk Tennis 
Forbunds uddannelse til klubtræner, så vi har uddannede lokale 
trænere

• Juniorerne spiller på mange niveauer fra skumtennis til 
turneringsspillere på højt niveau

• Mange er aktive i individuelle- og holdturneringer

• Vi har et rigtigt godt klubliv med forskellige aktiviteter, så 
juniorerne har lyst til at være i klubben også udover træning



Tak til Thomas der gør et formidabelt job og skaber 
både god stemning i klubben og resultater ☺☺☺☺



Tillykke med brylluppet!





Turneringsresultater:
Sjællandsmester indendørs 2014 – 6 medaljer

• Oliver Basse Sjællandsmester i U/14 
kat. 1

• Oliver fik desuden sølv i U/14 HD 
sammen med sin makker Frederik 
Justesen fra Birkerød.

• Johan Mottlau fik bronze i U/10 HS 
kat. 1.

• Sarah Granhof fik bronze i U/14 DS 
kat. 1

• Louis Raben fik bronze i U/12 HD kat 
1

• Valdemar Friis fik bronze i U/14 HD 
kat 1.



Turneringsresultater:
Sjællandsmester udendørs 2014 – 7 medaljer

• Oliver Basse U/14 HS sølv, HD sølv, 
og MD guld sammen med Sarah 
Granhof

• Thea Raben sølv i U/16 DS kat 2 
• Caroline Ryding sølv i DS kat. 2
• Louis Raben bronze i U/12 HD
• Victor Arndal-Lauritzen bronze i U/14 

HS kat. 2



Sejre i  andre 
Individuelle turneringer



Nogle af vore hold



Udfordringer det seneste år:
Skolereformen har begrænset vore haltimer

Fra august 2014 blev en ny skolereform indført, der medførte 
længere skoledage for børnene og færre banetimer, hvor vi kan 
have træning:

• Mindre haltid i Vedbækhallen på Vedbæk Skole, hvor vi har 
minitennis, da vi først kan komme ind fra kl. 16, fordi skolen selv 
skal bruge hallen indtil da. Det giver færre banetimer til træning

• Kun de aller yngste spillere kan nå træning i Rundforbi 
Tennishal før kl. 16, så der er flere spillere om banetimerne fra 
kl. 16. De tidligste timer kl. 14 kan meget få børn nå frem til.

• Reducerede antal banetimer i Hørsholm-Rungsted Tennisklub, 
hvor vi lejer baner om søndagen, da HRT selv skal bruge 
søndagsbaner til juniortræning efter skolereformen



Kommunen har inddraget vore onsdagstimer i 
Vedbækhallen

• Vore haltimer i Vedbækhallen er beskåret yderligere, da vi har 
mistet de timer, vi i mange år har haft i Vedbækhallen om 
onsdagen, fordi gymnastik har ansøgt om samme tider.

• Det er sket, fordi kommunen prioriterer alle andre idrætsgrene, 
bortset fra fodbold, højere end tennis ved fordeling af indendørs 
haltimer. På trods af at tennis er, hvis ikke den største 
sportsgren i kommunen, så meget tæt på.

• Så vi kan kun få timer i Vedbækhallen på hverdage, hvis ikke 
andre foreninger søger om de samme haltimer. Det har betydet, 
at vi i år ikke har kunnet tilbyde træning i Vedbækhallen på 
andre dage end fredag, lørdag og søndag. Og der er stor 
efterspørgsel på at gå i til tennis på hverdage. 

Den reducerede banekapacitet har medført 
en medlemsnedgang i juniorer  på 11%.



Karoline

Liselotte

Susanne

Astrid 

Karoline

Ungdomsudvalget sørger for klubliv 
– også uden for banen



Vore to sommerlejre var igen meget populære



Klubmesterskab med deltagere fra U/10 til U/18



Stor opbakning også på tilskuerrækkerne



Medaljevindere fra alle rækker



Kagemesterskabet er populært



... og kræver blindsmagning



Fællesspisning efter fysisk træning er populært



Stor tak til ungdomsudvalget der er med til at skabe 
en god klub for alle klubbens ungdomsspillere

Liselotte Søgaard

Astrid Petersen

Karoline Raben

Susanne Barslund



Vi glæder os til et godt 2015!


