
Lyngby Tennisklub - Bestyrelsens årsberetning 2021. 
 
Året startede som det forgangne - med coronaens skygge hængende over 
os. 
 
Det var fortsat ikke muligt at spille indendørs grundet en række restriktioner 
og vores banemand Slawo kæmpede en hård kamp for at holde 
udendørsbaner åbne. Medlemmerne måtte kigge langt efter indendørsspil og 
mange benyttede sig af at spille ude når vintervejret gjorde det muligt – igen 
sender vi en stor tak til vores medlemmer for deres tålmodighed. Intet var 
som det plejer og selv generalforsamlingen, der normalt skal afholdes inden 
udgangen af marts måned, måtte vi udskyde til juni måned. 
 
Der var dog enkelte undtagelser, idet elitespillerne godt måtte spille 
indendørs. Dermed fortsatte den indendørs holdturnering i regi af Dansk 
Tennis Forbund hen over vinteren og den sidste weekend i marts blev 
slutspillet for de fire bedste hold afholdt på KB. 
Til dette slutspil var vi repræsenteret med både damerne og herrerne i 
Elitedivisionen. En fantastisk weekend for Lyngby og da weekenden var gået, 
havde herrerne endnu engang vundet guld og dermed det danske 
mesterskab med en suveræn sejr over KB i finalen. Også damerne gjorde det 
flot og sluttede med en fin bronzemedalje. Stort tillykke til spilerne og klubben 
med de flotte præstationer. 
 
Som følge af de manglende muligheder for indendørsspil gik vi efter at få 
udendørsbanerne klar så hurtig som muligt. Det lykkedes at komme i gang 
udendørs allerede i starten af april med en 4-5 baner åbne. Herefter gik det 
slag i slag med at få alle baner klar. Her er nattefrosten som regel en 
uberegnelig modstander, men alt i alt kom vi i gang udendørs væsentlig 
tidligere end normalt. Da det endelig blev tilladt igen at spille inde fik alle med 
faste banetimer som kompensation mulighed for at spille gratis inde resten af 
sommeren indtil næste indendørssæson. 
 
Resten af indendørssæsonen har heldigvis været helt normal og alle kunne 
igen spille indendørs. 
 
Vores tennishal er indvendigt blev frisket op, idet der er blevet malet både i 
stueetagen, herunder omklædningsrum samt 1. sal. Samtidig har vi fået både 
nye brusere, håndvaske og toiletter i omklædningsrum – en længe ønsket 
forbedring. Endelig fik vi også udført en nødvendig renovering af sydfacaden 
udvendigt, så den igen blev til at holde ud og se på. 



 
Ved udgangen af 2021 stod et af klubbens relativt dyre lån i Lokale- og 
anlægsfonden til fuld indfrielse. Som forening er det ikke altid nemt at låne 
penge og det har krævet en ekstraordinær indsats fra flere sider for at få det 
til at falde på plads. Men det lykkedes at få lånet i Lokale- og anlægsfonden 
indfriet ved optagelse af et nyt og væsentligt billigere fastforrentet 
realkreditlån i Realkredit Danmark. Da vi samtidig betalte sidste afdrag på 
klubbens andet lån i Lokale- og anlægsfonden, har vi nu et godt økonomisk 
fundament at bygge videre på i Lyngby Tennisklub.  
 
I 2021 oplevede vi en stigende interesse for at gå til træning i Lyngby Tennis 
Klub. Interessen kom både fra eksisterende medlemmer, men også mange 
nye tennisspillere blev introduceret og knyttet til Lyngby. De mange nye 
træningshold blev hurtigt udsolgt, og flere hold kom til i løbet af sommeren.  
 
18. april havde Fila og Transocean Sport udstillet et udvalg af deres nye, 
lækre varer ved bane 10-13, og det benyttede mange medlemmer til at 
bestille det nye klubtøj. 
 
På opfordring fra medlemmer blev en tidligere populær begivenhed ’Hyg in’ i 
løbet af 2021 genoplivet under navnet ’Spil Med’. Flere medlemmer 
benyttede sig af muligheden for at droppe ind og spille forskellige doubler i to 
timer, og vi håber, at mange flere vil deltage i løbet af udendørssæsonen 
2022.  
 
Fredagsbarerne var et nyt, socialt initiativ, der kom til i løbet af sommeren. 
Den afslappede stemning med god musik og kolde drikkevarer var populær, 
og det glæder vi os til at genoptage, når vi går udendørs igen.   
 
Traditionen tro blev der i sommerferien afholdt camps for lidt over 200 børn 
fra kommunen samt klubbens ungdomsspillere. Det var en fornøjelse at se så 
mange børn få en god tennisoplevelse, og nogen af dem, der stiftede 
bekendtskab med tennis for første gang, kunne vi endda byde velkommen i 
klubben efter campen.   
 
En lørdag formiddag i oktober blev indendørsbane 1 og 2 omdannet til 
juniorfest, hvor over 100 gæster kom forbi til minitennis, hoppeborg, slush ice 
og meget andet.  
 
2021 blev året, hvor vi sagde et vemodigt farvel til klubbens sportschef, Jacob 
Holst, som takkede ja til nye, spændende udfordringer som juniorlandstræner 



for Dansk Tennis Forbund. Heldigvis gik der ikke længe, før vi kunne byde en 
ny kompetent træner velkommen i klubben. Trænerteamets nye kollega blev 
fundet på den anden side af Atlanterhavet - 1. marts skiftede Santiago 
Maccio Buenos Aires ud med Lyngby og har siden brugt det meste af sin 
vågne tid på at træne vores dygtige turneringsspillere.   
 
Turneringsspillerne har høstet mange flotte resultater og medaljer i 2021. 
Klubbens højest rangerede singlespiller Mikael Torpegaard startede året med 
Grand Slam debut ved Australian Open. Mikael tabte desværre første runde, 
men alene kvalifikationen til hovedturneringen var en imponerende 
præstation.  
 
Frederik Løchte Nielsen deltog ved tre Grand Slam hovedturneringer i 2021 
og nåede til anden runde ved US Open. Derudover vandt han som spillende 
kaptajn to Davis Cup opgør.  
 
På juniorsiden var der ligeledes mange flotte præstationer. Mest 
imponerende var det kæmpe spring, Natacha Schou lavede på ITF 
ranglisten. Natacha startede året som nr. 850 og sluttede i Top100. 
Derudover bød året på sejre i Tennis Europe turneringer og 12 medaljer ved 
UM ude og inde.  
 
I udendørssæsonens holdturnering var det vores stærke veteranhold, der hev 
de flotteste medaljer hjem. 60+ holdet vandt guld, og 70+ vandt sølv. 
Veteranspillerne vandt som sædvanlig også mange medaljer til DM for 
veteraner med to danske mestre i single og seks i double.   
 
 


