
Juniorformandens beretning



Juniorafdelingen lever op til formålsparagraffen 

i klubbens 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



Juniorafdelingen i korte træk

• XXX juniormedlemmer og ca. 100 forældre, der er seniormedlemmer

• Vi har rigtig dygtige trænere og stor efterspørgsel på træning

• 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



Klubbens cheftræner hedder stadig Thomas 

Nowak – og vi er rigtig glade for ham ☺☺☺☺



Der er mange engagerede junior- og 

ungdomsspillere

• 29 juniorer deltog i SM indendørs i januar 2012

• 32 juniorer har licens på Dansk Tennis Forbunds rangliste

• Der er et stigende antal ældre junior- og ungdomsspillere, der bliver i 

klubben (pt. 37 U/14 og ældre mod 25 i 2005) – hvilket afspejler, at 

vore trænings- og aktivitetstilbud er blevet mere attraktive for ældre og 

bedre spillere

� det medvirker til en bedre aldersspredning i klubben

• De bedste ungdomsspillere spiller nu på vores seniorhold



Vi har utilstrækkelig banekapacitet, og 

kommunen nedlægger pladser

• De eksisterende medlemmer kan ikke få nok træning

indendørs hverken på stor bane eller minitennis

• Vore timer på Vedbæk Skole, hvor vi har minitennis, 

bliver hvert år beskåret. Det skyldes, at kommunen har 

kategoriseret tennis som en udendørs sport uden 
rettigheder til indendørs baner, hvis andre søger samme 

timer som vi. Sidste år nedlagde kommunen 58 tennis-

pladser for at give haltiden til gymnastik og bordtennis, der 

søgte om tid, som tennis ellers havde.



Der er god stemning til træning







... også uden for banen


