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Hjertestarterkursus



Vedbæk Tennispark





Seniormesterskaberne 2015

Herresingle: Emil Arleth – Kristoffer Berge 7/5, 5/7, 6/3 

Herresingle Vet: Kurt Ravn – Jens Stovgaard 6/3 – 6/1 

Herresing B: Lars Hollesen – Carsten Udby 6/3, 6/4 

Mixdouble Vet: Tine Olsen/Jan Toubøl – Rikke Mortensen/Flemming Topsøe 6/0, 6/1 

Herredouble B: Lars Hollesen/Bo Jørgensen – Jens Ørsted/Christian Riber 6/3, 6/2 

Herredouble Vet:     Peter Faarbæk/Jan Toubøl – Kurt Ravn/Stig Bredved 6/4, 1/6, 10/6 

Damesingle A: Philippa Søgaard - Marie–Louise Caspersen 6/3, 3/6, 6/2 



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

• 268  junior-medlemmer og ca. 130 forældre, der er 

seniormedlemmer, af klubbens i alt 566 medlemmer

• Ungdomsafdelingen er en stor del af klubbens økonomi

– Både ungdomsspilleres og deres forældres kontingent

– Kommunen yder tilskud til ungdomsmedlemmer 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



Opsummering i ord

• Vi har rigtig dygtige trænere og stor efterspørgsel på træning. 

Vores udbud matcher dog ikke længere behovet, da børnene 

har senere fri efter skolereformen, så det meste af 

efterspørgslen på stor bane er på 50% af vore banetimer

• Flere af vore ungdomsspillere er i gang med Dansk Tennis 

Forbunds uddannelse til klubtræner, så vi har uddannede lokale 

trænere

• Ungdomsspillerne spiller på mange niveauer fra skumtennis til 

turneringsspillere på højt niveau

• Mange er aktive i individuelle- og holdturneringer, fra skumhold 

til senior 2. division (netop oprykket til 1. division indendørs )

• Vi har et rigtigt godt klubliv med forskellige aktiviteter, så 

juniorerne har lyst til at være i klubben også udover træning



Udfordringer det seneste år:

For få banetimer at udbyde træning især indendørs

• Vi har fået en dag mindre i Vedbækhallen. Lokaleanvisningen havde 

tildelt os onsdag, men trak det tilbage og gav tiden til gymnastik. I 

stedet blev vi tilbudt samme tid i Rundforbihallen. Af 30 tilmeldte 

spillere meldte 22 sig derefter af træningen, da de ikke kunne komme 

derover. Så nærheden til skolen betyder meget for de yngste. Vi har 

dog fået flere på i løbet af sæsonen

• Vi har mistet banetimer i Rundforbi Tennishal, da vi havde nedgang i 

juniormedlemmer i 2014, og banerne tildeles efter juniormedlemstal 

• De fleste spillere kan først træne fra kl. 16  pga. de lange dage i 

skolereformen, så der er stort pres på de få timer efter kl. 16 

• Vi har fået lidt flere banetimer i HRT om søndagen, som er en kæmpe 

hjælp for at kunne udbyde træningstimer nok

Ungdomsmedlemstallet er kritisk for både kommunale 

tilskud og banetimer I Rundforbi Tennishal. Og at kunne 

udbyde træningstimer nok er essentielt for at opretholde 

nuværende tilbud i bredde og kvalitet



Kommunen har vedtaget nye fordelingsregler for 

kommunale anlæg som Vedbækhallen

• Klubbens fødekæde er traditionelt startet i hallen på Vedbæk 

Skole, hvor børnene er startet som små i deres SFO-tid

• Kommunen overtog lokalefordelingsansvaret for nogle år siden 

og har reduceret Tennis’ haltid hvert år lige siden, fordi de 

kategoriserer tennis som udendørssport med mindre behov for 

indendørs haltid end andre sportsgrene, på trods af at tennis er 

så stor en sportsgren i kommunen målt på medlemstal

• I de nye regler kategoriseres tennis fortsat som en 

udendørssport, hvor indendørssportsgrene prioriteres højere, 

hvis de søger samme haltimer som tennis

• Fredag og lørdag skal tennis dog prioriteres, men i en kortere 

periode om året end vores indendørssæson



Tak til Thomas og hans super trænerteam for god 

stemning i klubben og flotte resultater på banen 



Karoline

Liselotte

Tusind tak til ungdomsudvalget, der 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 fortsat populært



Fællesspisning efter fysisk træning er populært og 

har kørt hver mandag hele året uafbrudt siden 2009



Beretning fra Anlægsformanden

Sket i 2015

• Nye dommerstole på bane 1 og 2

• Nye bænke på bane 5

• Nye døre til toiletterne

• Mindre reparationer i klubhus

• Ny  ukrudtbrænder

• Ny plæneklipper

• Rengøring er, med en enkelt undtagelse, forløbet tilfredsstillende

• Løbende vedligehold af klubbens øvrige udstyr til soignering af 

baner og udenomsarealer.



Planer for 2016

• Nye net på 2 baner

• Skifte døre til Omklædning

• Reparationer af vinduer og døre efter indbrud

• Rengøring af 4 borde-bænke-sæt

• Oprydning på vold bag bane 5 (hvis bane 6 ikke anlægges) 

• Vi forventer, at der skal mere grus på banerne end tidligere

Beretning fra Anlægsformanden



Motionistaktiviteter 2015

• 3 grillaftener og en høstfest i klubhuset på Gøngehusvej 25

• 3 gange doublespil med efterfølgende spisning i Rundforbi 

tennishal

• 1 tennistur til Lykiaworld i Tyrkiet

• Doubleturnering hver tirsdag i hele sommer-sæsonen

• Motionistturnering i Rundforbi Tennishal hver søndag i hele

vintersæsonen. 



Kontingenter 2016

2014 2015 2016

Seniorer  > 25 år 1.300 1.300 1.350

Ungdom 875 875 900

Veteraner > 80 år 350 350 350

Ungdom født 2009 eller 

senere

- 435 435

Passive 350 350 350

Indmeldelse seniorer 1.000 700 700

Indmeldelse Ungdom 300 300 300

NY



Maren Røssberg



Vi glæder os til et godt 2016!


