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Forord 

 
Som det vil fremgå af jubilæumsskriftet, 

har vi i udvalget været på noget af en    

opdagelsesrejse for at grave historier     

om Vig Tennisklubs opståen og virke. 

Fra at vi i starten ikke havde nævneværdigt 

materiale eller kendskab til klubben, 

har vi nu en klar fornemmelse af den 

historie, vi alle er en del af og nyder godt 

af i vores glæde ved tennisspillet. 

Den herlige plet ved Odsherred hallen 

der ud over spillet giver os naturoplevelser 

og gode timer i kammeraters selskab, 

er resultatet af generationers anstrengelser, 

båret af lysten til og interessen for 

tennissporten. 

 

Kun takket være stor hjælpsomhed og 

interesse fra nuværende og tidligere medlemmer 

har det været muligt at samle det 

billede af tennisklubbens historie, som I nu sidder med. 

Vi håber, at hæftet vil være til glæde og 

oplysning for mange, der interesserer sig 

for både sporten og historien bag. 

 

Dorte Lindholt og Eva Beuchert 
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Starten 
 
Det hele startede i foråret 1976, hvor Preben Østermand og Vagn Mogensen 

ønskede at få en tennis-klub i Vig. Preben havde tidligere spillet tennis i sin 

hjemby Aalborg og ønskede nu, at han også kunne spillet tennis i Vig. De to 

herrer gik i gang med at indsamle underskrifter for at se, hvor mange, der 

egentlig var interesseret i at spille tennis i Vig. I løbet af kort tid havde de samlet 

70 underskrifter, og dette skulle vise sig at være et godt grundlag for at starte en 

tennisklub.  

 

Det var anslået, at det ville koste cirka 40-60.000 kroner at få anlagt en grusbane. 

Med underskrifterne i hånden søgte de Trundholm Kommune om at få stillet en 

grund til rådighed.  Direkte kommunal tilskud regnede de ikke med. Planen var 

også at klare sig uden større faciliteter i første omgang.  
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Herefter blev der indkaldt til stiftende generalforsamling i Odsherred hallen 
torsdag den 16. september 1976. Den første bestyrelse i klubben var følgende:  
 

Preben Østermand 
Helge Saxtoft 
John Veron 
Knud Larsen 

Vagn Mogensen 
 
Kontingent for året 1976/77 var fastsat til 10 kroner for personer over 16 år og 
under 16 år betales 5 kroner. 

 
I 1979 fik Vig Tennis-klub meddelelse fra Trundholm Kommune om, at de vil gå i 
gang med at etablere de længe ventede tennisbaner i Vig. Det var to baner, der 
ville blive etableret på arealet syd for Odsherred hallen, og der vil blive taget 
højde for en udvidelse til fire baner.  
 
En hel sæson uden tennisbaner, dette kunne medlemmerne ikke vente på, der 
blev derfor indgået et samarbejde med Højby tennis-klub om at kunne spille på 
deres helt nye baner. Cirka 30 spillere fra Vig benyttede sig af tilbuddet, ja, en 
overgang viste reserveringstavlen, at Vig-spillerne brugte banerne mere Højbys 
egne spillere.  
 

1980’erne 
 
I maj 1980 var klubbens to tennis-baner endelig klar, så der kunne spilles tennis i 
Vig. Prisen for de to baner med vandingsanlæg og hegn blev til 177.000 kroner. 
Før banerne kunne tages i brug, skulle der tromles, men klubben havde ingen 
tromle.  Men heldigvis snarrådige medlemmer, som snart fik lavet en tromle til 
banerne, og den er stadig i brug og bruges hver år til klargøring af banerne. 
Søren Stage har dog forbedret tromlen, så den nu kan spændes bagefter en 
havetraktor, hvilket gør det noget nemmere at ordne banerne.  
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Det første klubmesterskab blev afviklet i august 1980; klubmester i herresingle 
blev Preben Østermand og i damesingle blev Sus Lyngsgaard vinderen.  

 

 
 
I 1982 blev skuret bygget, igen af de initiativrige medlemmer, ja det gik så stærk 
at Knud Larsens hammer blev spærret inde, da gulvet blev lagt. Skuret gav et 
godt sammenhold under mere hyggelige former, ikke mindst ved hyg-ind.  
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I løbet af 80erne var der et kæmpe behov for yderlige en bane, da vi på 
daværende tidspunkt var mellem 175 og 210 medlemmer, så 2 baner var slet 
ikke nok. Flere gange gik snakken også på at lukke for tilgangen af flere 
medlemmer. 

 
Så i 1984 ansøgte 
bestyrelsen Trundholm 
Kommune om en tredje 
bane, men fik afslag gang 
på gang, når de søgte. Så 
bestyrelsen undersøgte 
andre muligheder og det 
endte med, at klubben 
solgte anparter til 
medlemmer for 45.000 
kroner og lånte rentefrit 
40.500 kroner og fik 
sponsorstøtte på 10.000 
kroner fra HAØG og 
10.000 kroner fra DDGLI i 
alt kr. 105.000 kroner. Det 
gjorde at bane 3 kunne 
etableres og blev indviet 
den 30. april 1987. 
 

1990’erne 
 
Regnskabet i 1990 udviste et overskud på 
20.000 kroner, og at klubben havde en gæld 
på 29.000 kroner, som stammede fra 
dengang, klubben anlagde den tredje bane. 
Lånet var optaget rentefrit, og vi fik lov til at 
udsætte tilbagebetalingen af lånet, således 
at klubben kunne købe en boldmaskine og et 
stort ønske fra medlemmerne kunne indfries. 
En ny boldmaskine kostede dengang 20.000  
kroner. Det var dog ikke det eneste der blev 
indkøbt, i maj 1990 blev der bestilt en 
mønttelefon hos KTAS til en pris af 6.400 
kroner. 
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I starten af 1990erne gik snakken også, om der skulle bygges en tennishal eller 
om klubben skulle spare sammen til endnu en tennisbane. Det blev til, at en 
banefond blev oprettet og hver enkelt medlem skulle betale 50 kroner hver år til 
denne. Skulle der bygges en hal, skulle en sådan opgave løses i fællesskab med 
de andre klubber. 
 
Det havde meget længe været et stort ønske, at få et rigtigt klubhus, som 
afløsning for "skuret” og I forbindelse med ombygning af skolen, vil der blive 2 
pavilloner ledige. Der blev derfor sendt en ansøgning til Trundholm Kommune om 
at få den ene pavillon. 
 
I samme forbindelse blev der sendt en ansøgning til Vig Festivalen, idet det vil 
koste ca. 50.000 kroner at flytte og etablere pavillonen på anlægget. Vi var så 
heldige at få 25.000 kroner fra Vig Festivalen på den betingelse, at beløbet skal 
tilbagebetales såfremt vi ikke fik pavillonen.  
Og det var lige ved at glippe da Trundholm Kommune forærede Lilleborg 
Børnehave og Trundholm Svømmeklub de to pavilloner, men heldigvis for 
klubben sagde Trundholm Svømmeklub nej tak, og klubben kunne så heldigvis 
tage imod tilbuddet om pavillonen, som klubben ville få, når byggeriet på skolen 
var færdig. 
 

00’erne 
 
Ventetiden til vi ville få klubbens pavillonen var lang, men ventetiden blev brugt 
på at finde den bedste placering på anlægget til det nye klubhus. Det blev 
besluttet at den bedste placering af klubhuset var, hvor slåmuren stod. Dermed 
vil en eventuel terrasse kunne fungere som en samlende base for alle tre baner. 
Dette vil så betyde at klubbens slåmure måtte lade livet, men det ville vi gerne 
ofre for at få et dejligt klubhus.  
 
I 2002 fik vi i Vig Tennisklub så eget rigtigt klubhus, og det blev besluttet at give 
pavillonen en ny yderbeklædning samt sætte et nyt vindue i klubhuset mod bane 
3, så man kunne se tennis inde fra klubhuset. 
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Borde og stole fik klubben skænket fra Den Rytmiske Højskole, og de blev brugt 
til løvfaldsturneringen, som blev den første fest i det nye klubhus. 
 
Fester var ellers blevet holdt flere forskellige steder, som hos tandlægerne, 
forsamlingshuset og "Hestestalden" og hjemme privat hos medlemmerne. 
 
Det gamle klubhus "skuret" blev nedtaget i foråret 2003 og så kunne Knud 
Larsen få sin hammer igen, efter at den havde ligget der i 21 år. 
 

 

 
 
Nu hvor klubhuset var taget godt i brug, var der et stort ønske fra medlemmerne 
om at få en ny slåmur, og i 2005 fik klubben 23.000 kroner af 
Folkeoplysningsudvalget i tilskud, samt 15.000 kroner fra Tuborg Fonden, og det 
gjorde at en ny slåmur blev opført til en pris af 46.000 kroner. 
 
Det eneste, klubben nu manglede, for at der kunne spilles tennis på anlægget 
døgnet rundt, var lys og klubben var så heldig at modtage et tilskud fra 
Odsherred Kommune på 40.000 kroner til formålet. 
 
Fredag den 13. maj 2010 kl. 20.00 blev klubbens nye lysanlæg indviet af 27 
medlemmer, som var yderst tilfreds med det nye lysanlæg. Det nye lysanlæg har 
gjort at der kan spilles tennis langt hen på efteråret, eller indtil at det bliver for 
koldt.   
 

 

Vig Festival 
 
Tennis-klubben blev kontaktet af Vig Festival, for at høre om den ville stå for salg 
af morgenmad på fodboldbanen, og det sagde man ja til. I starten var 
indtjeningen ikke ret stor, men det er blevet til en hel del penge i årenes løb.  
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Men igen havde klubben nogle idérige 
medlemmer, der fandt på, at når  
morgenmaden var overstået, ja så  
kunne man lukke den bod og åbne  
en anden bod lige ved siden af med  
salg af flæskestegs-sandwich. Det var  
og er fortsat en stor succes. 
 
Indgangen til festivalpladsen har været  
rykket noget rundt, så da indgangen blev 
flyttet, så den lå lige ved tennisklubben,  
besluttede festivaludvalget at flytte salg af 
flæskestegs-sandwich fra fodboldbanen  
op til klubben. Morgenmads salg blev i  
denne forbindelse droppet. 
 
 
 
Salg af flæskestege har været en rigtigt god indtjening for klubben, og for alle de 
penge, der er tjent, har klubben fået et nyt klubhus, ny slag mur, hegn og ikke 
mindst lys på banerne. 
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Klubben skylder en meget stor tak til alle de frivillige der gennem årene har 
hjulpet klubben med salg af flæskestegs-sandwich under festivalen, som gør at 
klubben har lidt penge i banken, og så er det spændende at se, hvad næste 
investering skal være.   

  
 

 
 

 
Formændene i klubben 
 
1976-1984  Preben Østermand 
1984-1989  Palle Lyngsgård 
1989-1992  Hans Christian Biehl 
1992-1994  Erik Chidekel 
1994-1997  Palle Lyngsgård 
1997-1998  Gitte Jensen 
1998-2006  Birgit Danielsen 
2006-2015  Søren Kolind 
2015-  Per Larsen 
 

 

Den elektroniske udvikling 
 
Klubbens hjemmeside www.vigtennisklub.dk er løbende blevet udviklet og 
forfinet og i løbet af efteråret vil klubben får en ny og bedre hjemmeside, så 
glæd jer til dette. Om der så på et eller andet tidspunkt også bliver muligt at 
bookes online, det må tiden vise.  
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Markering af 40 års jubilæet 
 
Klubben har 40 års jubilæum i år, og der er al mulig grund til at fejre denne 
begivenhed. Det er bestyrelsens ønske, at jubilæumsarrangement fredag den 
16. september 2016 kl. 15.00 med bl.a. en opvisningskamp mellem to 
divisionsspiller fra Hvidovre tennisklub bliver til stor glæde for medlemmerne 
og gæsterne. Klubben er vært med kaffe og lagkage denne dag. 
z Jørgen Iversen, formand 2004- 
2006. 
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