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Vester Skerninge Tennisklub i topform ved årsskiftet
Det er jo rart at kunne slutte et år godt – og starte godt på et nyt år, og det må siges at være
tilfældet i Vester Skerninge Tennisklub.
Klubhus officielt indviet – flot 2014 fejret
D. 19. december blev et flot 2014 med mange imponerende præstationer af klubbens
spillere både individuelt og for hold fejret med glögg og æbleskiver i klubhuset.
Arrangementet var samtidig officiel indvielse af det nye klubhus, som klubbens mange
frivillige har lagt en stor indsats i, og som i december har fået kommunens godkendelse.
Vært for årets største tennisturnering på Fyn
Traditionen tro ligger klubben ikke på den lade side i juleferien, hvor VST Nordea
Minitennis Cup blev afviklet for 13. gang.
Det er årets største tennisturnering på Fyn med 191 kampe og flot opbakning fra 88
tennisspillere mellem 6 og 74 år.
De lokale VST-spillere markerede sig stærkt ved at vinde 5 af 14 rækker, mens spillere fra
Fruens Bøge (2), Langeskov (2), Strib (2), Nyborg (1), Otterup (1) og Stjernen Odense (1)
tog sig af de øvrige titler i den traditionsrige turnering i Vester Skerninge.
VST-juniorer i 9 af 19 finaler ved Fynsmesterskaberne i weekenden
De unge tennisspillere fra Vester Skerninge Tennisklub har ikke tænkt sig at hvile på
laurbærrene i 2015.
I weekenden afvikles for første gang indendørs Fynsmesterskaber for juniorer i det
nyindviede tenniscenter med 6 baner i Marienlystcentret i Odense, og VST-juniorerne
viser heller ikke præstationsangst på udebane mod de andre stærkeste tennistalenter på
Fyn. Efter fredagens og lørdagens kampe er VST-spillerne repræsenteret i 9 af 19 finaler,
der skal spilles søndag, så medaljeregnen over Vester Skerninge Tennisklub fortsætter.
- Det er utrolig flot af vores unge spillere, der bare bliver ved med at præstere godt.
Når vi tænker på, at vores hovedkonkurrenter fra Fruens Bøge Tennisklub og Tennis Club
Odense begge har fuldtidsprofessionelle trænere, så er det rigtig sjovt, at vi som frivillig
klub med helt andre forudsætninger alligevel kan markere os så stærkt, siger Vester
Skerninge Tennisklubs formand Michael Grube Andersen, der selvfølgelig glæder sig til at
følge VST-juniorerne i søndagens FM-finaler i Marienlystcentret.

