
Bestyrelsens beretning for året 2020. 

 

Året 2020 startede med fuld aktivitet på de indendørs tennisbaner, der var booket fra 

morgen til aften. Medlemmerne glædede sig over at spille tennis uden forgangne års 

forhindringer med vand på banen – hvem husker ikke det. Spilleglæden var stor i den første 

indendørssæson efter det nye tag og nye LED – lys. Der skulle dog ikke gå lang tid før nye 

udfordringer lurede i horisonten – læs corona - som medførte at vi måtte lukke for 

indendørsspil i marts måned.  

 

Indtil marts var der dog blevet spillet masser af tennis ikke bare i Lyngby, men også alle 

andre steder. I starten af året blev der vanen tro afviklet sjællandsmesterskaber indendørs. 

Lyngby havde som sædvanlig mange spillere med i alle rækker fra ungdom til veteraner. 

Denne gang resulterede mesterskaberne i ikke mindre end 12 guldmedaljer og 8 

sølvmedaljer fra U12 til 80+ rækken for veteraner. Godt gået af Lyngby spillerne.  

 

Den indendørs holdturnering var også godt i gang i starten af året. 1. holdet for herrer 

kvalificerede sig endnu engang til slutspillet og 1. holdet for damer præsterede også på et 

højt niveau, idet de sikrede sig oprykning til elitedivisionen ved at vinde 1. division 

suverænt. Det betød at vi nu var repræsenteret i elitedivisionen for både damer og herrer 

for første gang i mange år – og det endda både indendørs og udendørs. Da slutspillet for 

herrerne skulle afvikles i marts havde coronaen taget over og slutspillet blev aflyst med det 

resultat at slutstillingen i elitedivisionen afgjorde medaljefordelingen, hvilket betød bronze til 

herrerne. Flot gået. 

 

I begyndelsen af marts kunne vi stadig holde indendørsspil i gang med henvisning til 

myndighedernes anvisninger om korrekt coronaadfærd som afstand, afspritning m.m.. Men 

fra den 12. marts strammede det til og vi måtte ty til aflysning af trænings- og 

turneringsaktiviteter, nedlukning af omklædningsrum og badefaciliteter m.m. Vi forsøgte at 

holde gang i muligheden for individuel banebooking, herunder spil på faste baner, men det 

var en stakket frist. Allerede få dage senere måtte vi erkende, at det var nødvendigt at 

lukke hallen helt for at undgå smittespredning. Dette var helt i tråd med myndighedernes og 

idrætsorganisationernes anbefalinger.  

Det skulle vise sig kun at blive værre endnu og vi kunne senere konstatere, at det var slut 

med indendørsspil i dette forår. Medlemmerne tog det heldigvis pænt, viste klubsind og 

bakkede op om klubben. Det så vi også, da kontingenterne for den nye sæson skulle betales 

i april. Der var ingen slinger i valsen – stor tak til alle medlemmerne for opbakningen. 

 

Vi begyndte så småt også at frygte for konsekvenserne for udendørsspillet, men vi kløede på 

med at få udendørsbanerne klar så tidligt som muligt. Det var ikke længere i vores egne 

hænder, idet myndigheder og idrætsorganisationer satte dagsorden for hvad vi kunne og 

ikke kunne rent spillemæssigt. Det betød f.eks. at såvel standerhejsning som tennissportens 

dag i starten af maj måtte aflyses. Da det samtidig blev meldt ud at såvel indendørs som 

udendørs tennis foreløbig var bandlyst til den 10, maj var det med bange anelser vi kiggede 

ind i udendørssæsonen. Det var ikke nemt at planlægge og trænerne var i øvrigt hjemsendt 

for at vi kunne opnå en vis lønkompensation, så vi stadig kunne betale medarbejdernes løn 

og dermed undgå afskedigelser. 

 

Heldigvis blev det muligt at starte udendørsspil ved den normale udendørs sæsonstart, dog 

med en masse forholdsregler, som vi alle sammen nu kender godt og grundigt. Der blev sat 

spritbeholdere op ved alle baner og øvrige centrale steder på anlægget, omklædnings- og 

toiletfaciliteter var dog stadig lukket, så det var en noget andet start end sædvanlig. Men i 

gang kom vi, også med den organiserede holdtræning for både juniorer og voksentræning. 

 



Da vi kom ind i juni blev det igen muligt at benytte indendørsfaciliteterne og det lykkedes i 

samme måned endelig med nogen forsinkelse at få afholdt generalforsamlingen, der jo 

normalt afholdes i marts måned. 

 

Efterhånden kom der godt gang i tennisspillet og det gjaldt også de udendørs 

danmarksmesterskaber. Som sædvanlig var Lyngby flot repræsenteret ved mesterskaberne. 

Ved DM for seniorer blev det til et dansk mesterskab i HD ved Philip Hjorth og Frederik 

Løchte Nielsen, derudover en lang række lige ved og næsten kampe med flere kvartfinaler. 

 

På ungdomssiden var vi særlig flot kørende og kunne sætte hak ved 2 danmarksmestre i 

single. I U12 piger og U18 piger var Augusta Grau og Charlotte Ellegaard helt suveræne 

både undervejs i turneringen og i deres finaler. Stort tillykke til de to piger med 

danmarksmesterskabet. Charlotte blev dobbelt danmarksmester, da hun også vandt 

damedouble med en spiller fra Virum. Derudover spillede Natascha Schou en flot turnering, 

der resulterede i et dansk mester skab i U16 pigedouble med en spiller fra HRT. Så i alt 4 

guldmedaljer til Lyngby. Hertil kom sølvmedalje til Alexander Nordal Clausen i U14 

drengedouble samt bronze også til Alexander i U14 drengesingle, Natasha Schou i U16 

pigesingle, Theodor Boisen i U18 drengesingle og Asger Emil Ildor i U18 drengedouble. Stort 

tillykke og flot gået af alle lyngbyspillerne, der virkelig fik repræsenteret klubben flot ved 

mesterskaberne. 

 

Veteranerne klarede sig - selvfølgelig har man lyst til at sige – igen i år godt ved de danske 

veteranmesterskaber i Helsingør. Denne gang blev det til ikke mindre end 8 guldmedaljer og 

dermed danmarksmestre samt 4 sølvmedaljer fordelt på aldersgrupperne 55 – 75. Nu ser vi 

frem til også at gøre os gældende i de lidt yngre veteranrækker 

 

Sommeren igennem bød på stor aktivitet med afholdelse af hele 4 camps fordelt på 4 uger 

hen over sommeren, hvor ca. 200 ungdomsspillere kom forbi klubben og spillede og 

hyggede sig gennem en 4 dages camp. Vi kunne efterfølgende konstatere, at mange af dem 

havde fået smag for tennisspillet og valgte at melde sig ind i klubben. Og det er jo også en 

del af formålet med disse camps at tiltrække nye unge medlemmer til klubben. 

 

På holdturneringssiden, hvor det var 1. sæson med begge hold i elitedivisionen, forløb det 

rigtig godt, begge hold kvalificerede sig fornemt til slutspillet. Her var der store 

forventninger ikke mindst til herrerne, der dog lidt skuffende måtte nøjes med 4. plads. De 

ramte bare ikke lige dagen, da det gjaldt, selv om vi på papiret havde et rigtig godt hold. 

Men alligevel en stærk præstation i en meget stærk elitedivision. 

 

Så måtte vi sætte vores lid til damerne og minsandten om de ikke overraskede alt og alle 

ved i deres første sæson i elitedivisionen at tilspille sig en bronzemedalje og dermed den 

første DM medalje til damerne, siden den bedste række blev opdelt i en herre og 

damerække. Fantastisk flot og nu bliver forventningerne jo nok skruet op til noget endnu 

flottere metal fremover - vi får se. 

Vi må ikke glemme veteranerne, der altid plejer at være med helt fremme ved 

holdmesterskaberne. Dette år blev det til et dansk mesterskab for 60+ holdet med sejr over 

KB i finalen samt en bronzemedalje til 70+ holdet.  

 

Også på ungdomssiden klarede vi os flot. Det blev til et imponerende dansk mesterskab til 

vores stærke U14 drengehold, der besejrede KB i en spændende og tæt finale. U18 pigerne 

klarede sig også godt og sikrede sig bronze. 

 

Alt i alt en sommer med masser af tennis og vi så med fortrøstning ind i efteråret og en ny 

indendørssæson. Nu skulle der tages revanche for det manglede indendørsspil i marts og 



april måned. Det gik også rigtig godt indtil starten af december. Medlemmerne udviste god 

coronaadfærd, holdt afstand og sprittede af som man nu skulle, alting fungerede fint i 

klubben. Det var derfor ekstra ærgeligt, at vi i starten af december endnu engang blev 

tvunget til at lukke ned indendørs grundet corona, den anden bølge havde fået fat og vi 

måtte endnu engang bøje os for en usynlig fjende. 

 

Vi valgte derfor ret hurtigt at prøve at få klargjort nogle udendørsbaner som et lille plaster 

på såret til de hårdt prøvede medlemmer. 

Ingen af os havde vist rigtig prøvet at spille udendørs i december måned før (i hvert fald 

ikke i Danmark), men det viste sig rent faktisk, at banerne blev flittigt brugt, så om ikke 

andet har vi lært, at man godt kan spille ude i december, når bare det ikke sner eller regner.   

Vores flittige banemand Slawomir har brugt megen tid og mange kræfter og virkeligt gjort et 

flot stykke arbejde med at klargøre og vedligeholde banerne. 

 

Trænerne måtte vi endnu engang sende hjem i stort omfang og i skrivende stund her i 

februar 2021 er alting desværre stadig uafklaret. Kommer vi til at spille mere indendørs på 

denne side af sommeren? Hvilke konsekvenser har det for økonomien? Hvad kan vi få i 

kompensation? 

 

Rigtig ærgeligt for alle og vi må igen sende en stor tak til alle medlemmer for jeres store 

tålmodighed og klubsind i denne totalt uforudsigelige tid.  

 

Til slut lidt om vores indendørshal. Som vi tidligere har været inde på har vores hal nået en 

alder, hvor reparationer kommer løbende. I det forgange år brugte vi en del penge på at få 

renoveret vores ventilations- og varmesystem samt en række andre helt nødvendige 

reparationer.  

Vi ville også gerne have shinet hallen op indvendig (omklædning, gangarealer, klublokale og 

cafeområdet) med maling m.m., men grundet corona blev det udskudt. Forhåbentligt får vi 

det igangsat i 2021 – primært finansieret af de resterende midler fra Sallingfondens 

bevilling. 

Der er hele tiden noget der skal repareres og vedligeholdes, men vi har trods 

omstændighederne haft godt styr på økonomien, der fortsat udvikler sig i en fornuftig 

retning. Vi lever op til vores forpligtigelser med afdrag på vores lån og vedligeholdelse af 

hallen i nødvendigt omfang. 

  

Det kommende år bliver skelsættende på flere måder rent økonomisk. Ved udgangen af 

2021 vil vi langt om længe være færdige med afviklingen af det ene af de meget dyre lån fra 

Lokale- og anlægsfonden. Men samtidig skal vi have refinansieret det andet lån (ca. 2,3 mio. 

kr.) i Lokale- og anlægsfonden, der skal indfries ved udgangen af 2021. Lykkes vi med 

dette, kan vi de kommende år forhåbentlig se ind i en økonomi, hvor det økonomiske åg er 

knapt så tungt som det hidtil har været. 

 

Februar 2021 

 

Bestyrelsen i Lyngby Tennisklub  

 

 

 

 

 

 

 


