
Bestyrelsens beretning for 2022. 
 
Generelt: 
Efter nogle år præget af corona og deraf følgende begrænsninger i tennisaktiviteter har 2022 
været et stort set normalt år. 
 
Lyngby Tennisklub er en klub i en rigtig god udvikling. Det ser vi bl.a. på en mindre stigning i antal 
medlemmer, stigende aktivitetsniveau, en sund driftsøkonomi og en løbende forbedring af vores 
tennisfaciliteter. 
 
Bestyrelsen arbejder løbende med at renovere vores efterhånden ældre tennishal, men også at 
forskønne klubhuset og skabe rammerne for et godt klubliv, hvor medlemmerne har lyst til at 
opholde sig. I 2022 har vi bl.a. anskaffet nye bænke i underetagen, stole, sofa og TV på 1. salen. 
 
På indendørsbanerne benyttede vi den resterende bevilling fra Sallingfonden til at få coated vores 
baner, så nu kan de forhåbentlig holde rigtig mange år. Samtidig fik vi nye net doneret (anonymt) 
af trofaste medlemmer. 
 
Vi er gået i gang med at forberede arbejdet med en billedvæg, der skal forskønne underetagen og 
som vi satser på skal være færdig senest når klubben fylder 100 år den 4. juni 2023. Bestyrelsen  
har i det hele taget brugt en del tid på at drøfte fejringen af det kommende jubilæum, dette kan 
der bl.a. læses om i nyhederne på vores hjemmeside. 
 
I 2022 var det 10 år siden, at Frederik Løchte Nielsen vandt Wimbledon – ikke bare Lyngbys, men 
Danmarks hidtil eneste vinder af en senior wimbledontitel nogensinde. Det er vi naturligvis stolte 
af i Lyngby Tennisklub, hvor Frederik i øvrigt har været medlem hele sit liv. Den fornemme 
præstation blev i 2022 også fremhævet ved udgivelsen af jubilæumsbogen ”Da Frederik vandt 
Wimbledon – et tenniseventyr” (bogen er netop kåret som årets sportsbog 2022 af danske 
sportsjournalister). I anledning af bogens udgivelse afholdt vi i løbet af sommeren et velbesøgt 
arrangement i klubben, hvor bogens forfatter Anders Haahr og Frederik causerede over bogen og 
fortalte sjove anekdoter. Vi benyttede samtidig anledningen til at få hængt 2 flotte billeder op i 
klubhuset til evigt minde om denne triumf af ”Mr. Lyngby Tennis”. 
 
På den økonomiske front er klubben som nævnt i fin form. Vi fortsætter med at leve op til såvel 
vores egne som kommunens krav om afdrag på lån og vedligeholdelse af anlægget. 
 
Det er sparetider mange steder og i 2022 valgte kommunen at opsige den nuværende driftsaftale 
med et halvt års varsel, hvilket betyder at den skal fornyes 1. juli 2023. Vi afventer spændt hvad 
der kommer ud af disse forhandlinger, men vi gør naturligvis vores bedste for fortsat at sikre en 
god og sund økonomi for klubben. 
 
Kommunen har i øvrigt arbejdet på at etablere 2 udendørs padelbaner ved græsarealet bag hal 3 
og dermed nærmest i vores baghave (tæt på vores udendørsbane 2). Bestyrelsen følger 
udviklingen tæt, herunder hvordan vi i tennisklubben kan få mulighed for at benytte disse 



kommunale padelbaner, som der helt sikkert vil blive rift om. Banerne forventes taget i brug i 
foråret 2023. 
 
Vi fik for 49. gang afviklet den traditionsrige kamp mellem veteraner og juniorer med finansiel 
støtte fra Kristian Lund-Andersen fonden. Denne gang trak veteranerne det længste strå. Samtidig 
har en ny tradition indfundet sig, idet der arrangeres en stor juniorfest ved sæsonskift ude og inde 
med en række spændende aktiviteter. 
 
Holdtræning: 
 
Vores holdtræning var fortsat meget populært for både ungdom og voksne motionister. Omkring 
200 ungdomsspillere kom hver uge for at gå til tennis i Lyngby Tennisklub. Det er en fornøjelse at 
opleve de mange unge tennisspillere og løbende følge deres udvikling i klubben. Mange af de nye 
voksne medlemmer som blev en del af klubben i 2021, har ligeledes været på træningshold i 2022. 
Alle hold for motionister blev udsolgt og flere havde lange ventelister.  
 
Sportslige resultater i 2022 – ungdom, seniorer og veteraner: 
 
Intet år uden Danmarksmesterskaber til Lyngby Tennis Klub og 2022 var ingen undtagelse. Både 
junior- og veteranhold stod øverst på skamlen i løbet af året. 
 
I juniorholdturneringen gik vores stærke U18 drengehold hele vejen og besejrede KB i finalen. Vi 
har i det hele taget en rigtig stærk gruppe af unge spillere i klubben og det giver spændende 
perspektiver for eliten fremadrettet i Lyngby Tennisklub. Flere af dem har allerede haft deres 
debut på 1. holdet og klarer sig allerede nu på flotteste vis i elitedivisionen.  
 
I veteranholdturneringen var det denne gang 70+ holdet der var bedst da de slog HIK i finalen og 
blev danmarksmestre. 60+ klarede sig også fint, men måtte denne gang nøjes med sølv. 
 
Der blev også vundet guldmedaljer ved de individuelle danmarksmesterskaber. Ved 
ungdomsmesterskaberne vandt fem af de unge Lyngby spillere guld i double sammen med deres 
makkere. Hos veteranerne var det hele 10 rækker som blev vundet af Lyngbys veteraner. 
 
Til nordiske veteranmesterskaber var Lyngby som sædvanligt flot repræsenteret på de enkelte 
landshold og med på det vindende 50+ damehold var Charlotte Jacobsen.  
 
2022 var også året hvor flere at vores ungdomsspillere for alvor kom ud på den internationale 
scene i kampen om ITF-point. Flere fik deres første point og Laura Brunkel vandt hendes første ITF-
turnering i double. Det bliver spændende at følge deres jagt på internationale resultater i 2023.  
 
Damernes senior 1. hold var blot et point for at kvalificere sig til slutspillet i indendørssæsonen 
men var tilfredse med en flot 5 plads i puljen. Udendørs kunne de desværre ikke holde momentum 
og må i 2023 spille i 1. division.  
 



Herrerne kæmpede mod mange hold med udenlandske spillere på holdkortet men holdt sig 
imponerende langt fra nedrykningspladserne, dog uden af kvalificere sig til slutspillet. Til gengæld 
vandt vi en trøstepræmie, i det vi blev kåret som den klub der i løbet af sæsonen stod for den 
bedste publikumsoplevelse i forbindelse med en TV transmitteret holdkamp hjemme i 
elitedivisionen. 
 
Tanker om fremtiden, bestyrelsen har igangsat visionsdrøftelser. 
 
I foråret afholdt bestyrelsen et seminar for at tage hul på en drøftelse af vores visioner på kort og 
længere sigt. I de sidste mange år har der været meget fokus på drift af klubben, jf. problemerne 
med det utætte tag og en stram økonomi grundet dyre lån. Vi har fået styr på det meste og selv 
om driften fortsat vil fylde vil vi i bestyrelsen gerne arbejde mere med vores visioner og drømme 
for klubben. Hvad vil vi gerne arbejde på dels på kort sigt de næste par år frem og på længere sigt 
5-10 år frem? Vi fandt frem til nogle hovedlinjer:  
 
På kort sigt:  
 

• Styrke klublivet med medlemsarrangementer, tennisrejser mv.   
 

• Talentarbejde – at blive førende i Danmark i talent arbejdet med vores unge spillere, 
hvilket igen skal resultere i en styrket elitepipeline. 
 

• Arbejde på til alle tider at have en hyggelig café og et inspirerende klubmiljø i det hele 
taget som et vigtigt omdrejningspunkt for et godt klubliv.  
 

• Afholde et fantastisk jubilæums år for klubben 
 
 

• Arrangere flere turneringer i Lyngby – fx genoplive Kurt Nielsen Memorial   
 

• Udvide aktivitetspaletten med bl.a. padel, pickleball o.l. 
 
På længere sigt: 
 

• Udvikle og renovere området ved minitennisbaner og slagmur og gøre det til et mere aktivt 
træningsområde. Renovere området ved terrassen med f.eks. en bred trappe at sidde på 
ud mod bane 8 og 9, så det bliver mere publikumsvenligt. 

 

• Foretage en udvidelse af indendørskapaciteten med 1-2 ekstra baner.  Der skal skaffes 
penge og tilladelser. Desuden på sigt i et vist omfang gå over til helårsbaner udendørs (red 
plus/hybrid clay), så vi forlænger udendørssæsonen.   

    

• En mere seervenlig klub for publikum både udendørs og indendørs. Bl.a. har vi kigget på 
muligheden for at åbne nogle af vinduerne ned mod indendørsbanerne, så det bliver 
nemmere at følge med i tenniskampene.   



 

• Øge antallet af medlemmer med et foreløbigt mål på 1000.     
 
Alle disse visioner og drømme er noget der kan flytte vores klub fra god til fantastisk. Men det 
kræver økonomiske midler og arbejde. Det er noget vi som bestyrelse kan være initiativtagere til 
og stå i spidsen for, men ikke noget vi kan gøre uden hjælp fra klubbens medlemmer.   
 
Marts 2023 
Bestyrelsen i Lyngby tennisklub. 


