Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 11/3 2020 i Lyngby
Tennisklub.
Året 2019 blev, som de foregående år, præget af det store arbejde med at finde en
løsning på vores problemer med det utætte tag på tennis- og squashhallen.
Frustrationerne voksede i starten af året, problemerne med vandindtrængen blev mere
og mere uoverskuelige. Det var ikke længere et spørgsmål om ”bare at tørre vand op”,
det var klubbens fortsatte liv, der i bogstaveligste forstand var truet.
Derfor var det også en stor lettelse for alle, da det i foråret lykkedes at indgå en aftale
med Lyngby-Taarbæk kommune, der betød, at vi nu kunne komme i gang med at
renovere taget. Forud var gået mange møder, udarbejdelse af diverse løsningsforslag
m.m. Processen var ikke altid lige nem at gennemskue, men resultatet var jo som alle
kan se rigtig godt.
På noget nær rekordtid lykkedes det at gennemføre tagprojektet hen over sommeren, så
vi kunne være klar til den nye indendørssæson. Vi fik renoveret tennis- og squashhallen
med et helt nyt tagpaptag med ekstra isolering, nye ovenlys og nyt brandsystem - alt i et
rigtig godt samarbejde og med stor bistand af Lyngby-Taarbæk kommune.
I november kunne vi så fejre det hele ved en uformel reception i klubben, hvor vi kunne
sige en stor tak til vores interne byggeudvalg, øvrige frivillige kræfter samt ikke mindst
kommunen, der ved receptionen var repræsenteret ved Borgmesteren og formanden for
kultur-og fritidsudvalget.
I foråret, hvor alt omkring taget endnu var uafklaret, fremsendte vi en ansøgning til
Sallingfonden med henblik på økonomisk støtte til en række nødvendige
forbedringsarbejder.
Heldigvis gav fonden os et positivt svar på ansøgningen, hvilket som bekendt gjorde det
muligt at få etableret nyt LED lys overalt - såvel tennis, squash og klubhus. Et kæmpe
kvalitetsløft og samtidig en på sigt pæn besparelse på El - regningen.
Donationen giver os endvidere mulighed for at udføre en række andre nødvendige
vedligeholdelsesarbejder i den nærmeste fremtid. Der skal lyde en stor tak til
Sallingfonden for denne støtte.
Vi har lovet kommunen – og os selv, at vi fremadrettet sørger for at vedligeholde vores
anlæg. At vi får brug for rigelig med penge til dette formål i årene der kommer står
efterhånden mere og mere klart, idet bygningerne og diverse installationer i den grad er
kommet i reparationsalderen. Det handler bl.a. om udbedring af facader ude og inde,
vand, varme og ventilationssystemer m.m.m. Til at holde styr på disse ting har vi nedsat
et driftsudvalg, der, med reference til bestyrelsen, har til opgave at holde et vågent øje
med nødvendige reparationer og forbedringer fremadrettet.
Ud over de helt nødvendige reparationer og vedligeholdelsesarbejder har vores
tennishal/klubhus efterhånden også brug for en generel opgradering indvendigt, så det
fremstår mere indbydende. Anlægget skal gerne være med til at understrege vores
identitet som en tennisklub med mange stolte traditioner, samtidig med at det skal

skabe rammerne for et levende og ”up to date” klubmiljø. Bestyrelsen påtænker så småt
at begynde arbejdet hermed allerede i indeværende år.
Det sportslige:
Trods alle udfordringerne er der heldigvis også blevet spillet en masse tennis, hvilket jo
er hvad det hele i bund og grund drejer sig om. Ser vi lidt mere på de sportslige
resultater kan vi igen se tilbage på mange formemme resultater og præstationer.
Her skal bl.a. nævnes:
•

•
•

•

•
•

Vores senior elite herrer blev Danmarksmestre for hold efter en fantastisk
indendørssæson, hvor man gik ubesejret igennem sæsonen og vandt slutspillet i
suveræn stil med en sikker finalesejr over KB. Holdet har igen i år spillet sig i
slutspillet og håber på mange supportere i Hørsholm den 21.-22. marts.
Vores 1. hold damer spillede sig tilbage i elitedivisionen udendørs og ligger p.t.
på 1. pladsen i 1. Division indendørs. Et ungt hold med store fremtidsmuligheder.
Ikke mindre end 5 juniorhold ud af 6 mulige kvalificerede sig til slutspillet om
DM–dette gjorde Lyngby til den klub, der havde flest hold med i slutspillet. Vores
U18 piger vandt guld!
Vores dygtige juniorer har også vundet et hav af individuelle medaljer, herunder
ikke mindst 6 danske mesterskaber. I alt blev der vundet 25 medaljer ved de
danske ungdomsmesterskaber, hvilket gør Lyngby til den klub, der vandt flest
medaljer i landet
Juniorerne vandt også 6 Sjællandsmesterskaber.
På veteransiden blev det som sædvanlig til mange danske mesterskaber - såvel
individuelt som holdmesterskaber.

Rent internationalt har vi desuden landets 2 eneste spillere på ATP verdensranglisten–
nemlig Davis Cup aktuelle Mikael Torpegaard og Frederik Løchte Nielsen.
Mikaels hidtil bedste rangering er nr. 166. Det er 10 år siden, Danmark sidst havde en
dansk herrespiller så højt placeret - det var i øvrigt Kristian Pless, der i sin tid opnåede
en placering som nr. 65 på verdensranglisten.
Det bliver spændende at følge Mikael fremover og mon ikke han snart bevæger sig ind i
top 100. Det håber vi.
Og så har vi ikke mindst vores spillende Davis Cup kaptajn Frederik Løchte Nielsen, som
er flot placeret som nr. 55 på ATP doubleranglisten. Fred spillede i øvrigt både double og
single i den netop overståede Davis Cup match mod Puerto Rico.
De 2 Lyngby spillere bidrog på flotteste vis til en samlet dansk sejr på 5–0 og dermed
debutsejr til Frederik som Davis Cup kaptajn.
I øvrigt gør vi det også flot internationalt på veteransiden, hvor det især skal fremhæves,
at Kasper Rud som 1. single var en af de bærende kræfter på det danske hold, der blev
intet mindre end verdensmestre i +70. Flot gået.

For i øvrigt at understøtte de mange ambitiøse tennisspillere søger vi ofte om støtte fra
Team Elite, som er et samarbejde mellem erhvervsliv, kommune og elitesport i LyngbyTaarbæk. Denne gang søgte vi om støtte til vores ungdom, så vores trænere kan følge
vores juniorer til udvalgte internationale turneringer, som jo giver point til de
internationale ranglister. Og sandelig om ikke klubben fik støtte på i alt 48.000 kr.
fordelt over 2 år, som vi så småt er begyndt at gøre brug af .
Den nærmeste fremtid:
Som man forstår af indledningen i denne beretning har vi i bestyrelsen brugt megen tid
på ”brandslukning” de senere år. Men nu har vi efterhånden et godt udgangspunkt for at
begynde at sætte mere fokus på at udvikle klubben og de sportslige aktiviteter i årene
fremover.
LTK har altid haft store ambitioner - og det har vi stadig. Vi vil gerne drive en klub, som
er for alle, der gerne vil spille tennis - fra nybegynder til Danmarks kommende
stortalenter, elitespillere, veteraner og motionister. Det er noget af en ambition, idet
vores fysiske og økonomiske kapacitet samt trænerstab ikke er så stor, som dem vi
gerne vil konkurrere med. Så også fremover får vi brug for al den hjælp vi kan få fra
såvel vores ansatte som vores medlemmer.
Nogle af de ting som vi vil sætte mere fokus på er bl.a.:
• Fastholdelse samt tiltrækning af nye medlemmer i alle aldersgrupper
• Tiltrækning af flere sponsorer
• Nye aktiviteter som f.eks. familietennis og andre events
• Flere tilbud om voksentræning
• Flere tenniscamps og turneringer
• Styrkelse af tennisskolen, herunder samarbejde med skoler og fritidshjem
• Engagere flere frivillige i opgaver og udvalg
• Sikre et konstant højt tennisfagligt niveau på træningen
For at skabe de bedst mulige rammer for dette har vi ansat en ny træner – Kristian
Nielsen - der får ansvaret for klubudviklingsaktiviteter i bred forstand, herunder
tennisskolen. Kristian starter den 1. april 2020.
Derudover har vi også ansat en ny turneringstræner til erstatning for Mark, som jo fik et
tilbud fra KB, som han ikke kunne sige nej til. Den 1. Maj starter Miles Sheldon som
træner i klubben. Vi glæder os til at byde begge velkommen i LTK.
Medlemstallet i dansk tennis har været faldende i mange år, men når man læser den
seneste årsberetning fra Dansk Tennisforbund ser det ud til, at denne tendens er vendt
og man ser igen en mindre stigning i aktive tennisspillere. Den trend skal vi med på – vi
kan være mange flere medlemmer i klubben. Og vi kan skabe endnu flere aktiviteter og
et spændende klubmiljø. Lad os hjælpe hinanden med det.
På bestyrelsens vegne
Jesper Holstener Schmidt
Formand

