
Kristian Lund-Andersens Mindepokal 

 

Junior mod veteraner 2022 
 

Som start på skolerne efterårsferie lørdag den 15. oktober 2022 spillede 39 af klubbens medlemmer den 

årlig match mellem junior mod veteraner. 

Jeg vil starte med, at takke alle deltagere og også en stor tak til dem som kom op i klubben og bakkede op 

om arrangementet, alle var med til, at der var en rigtig dejlig stemning på banerne og i klublokalet, min 

fornemmelse var, at alle havde en dejlig dag. 

Efter juniorerne har vundet de sidste tre gange, blev det i år veteranernes tur til at vinde matchen 20-4. 

Så nu er Kristian Lund-Andersens Mindepokal veteranernes det næste år, men jeg tænker, at juniorerne er 

klar til re-match næste år, hvor jeg er sikker på, at de kommer stærkt igen 

Der skal lyde en stor tak til Kristian Lund-Andersen fonden, som igen i år støttede op om denne dejlige 

tradition med betaling af mad og drikke til alle deltagere og andre som var i klubben ifbm. denne match. 

En tak til Da Basso som i år sponserede kampboldene og også et tak til Pia og Jens fra Sportscafeen som 

sørgede for vi blev godt bespist. 

Axel K. Holm pokalen 2022 

Modtager i år er Sofia Hjortkjær. 

Træner teamet har givet Sofia pokalen med følge begrundelse. 

Det er hun fordi Sofia altid gør sit bedste, og altid møder til træning 

med imponerende motivation og godt humør. Derudover er Sofia en 

god kammerat med stort overskud til andre, og med positivt bidrag 

til fællesskabet. 

Vi er enormt glade for at have Sofia i Lyngby Tennis Klub. 

Stort tillykke Sofia 

Junior mod veteraner 2023 

Med alle de positive tilmeldinger og glade smil der var lørdags, vil jeg gøre mit for, at vi også spille næste år, 

hvor klubben også har 100 års jubilæum, hold øje med klubbens hjemmeside 

Til sidst vil jeg blot ønsker alle klubbens medlemmer en rigtig god indendørs sæson og husk sig hej til 

hinanden 

Peter B 


