Pressemeddelelse

Premieresejr til Vester Skerninge Tennisklub i 2. division
- forsvarende danmarksmestre fra HIK gæster VST på søndag

Der var sus i trætoppene, da Vester Skerninge Tennisklub i sæsonpremieren i 2. division
på hjemmebane spillede mod Aalborg Østre, der er Nordjyllands stærkeste tennisklub.
På banen var det mest gæsterne fra Aalborg der var i modvind, og et stærkt spillende VSThold med Amalie Riisager Hansen, Amalie Grube Andersen og Dorthe Andersen kunne
glæde sig over en flot 4-0 sejr i sæsonens første holdkamp.
- Det er helt vildt, som de unge piger har udviklet sig spillemæssigt siden sidste sæson,
hvor vi tabte 3-1 på udebane i Aalborg til det samme hold. Nu skal vi fortsætte de gode
takter på lørdag, hvor ALTS fra Aarhus kommer på besøg i Vester Skerninge, siger Vester
Skerninge Tennisklubs spillende holdkaptajn Dorthe Andersen.
Hep på 2. divisionspigerne på lørdag mod ALTS
På lørdag d. 23. maj kl. 11.30 er der kampstart i 2. division damer mellem Vester Skerninge
og traditionsklubben Aarhus Lawn Tennis Selskab (ALTS), hvor den tidligere danske
tennisstjerne Jan Leschly slog sine folder i 60’erne.
Der er fri adgang for alle interesserede, der har lyst til at se VST-pigerne i aktion.
VST-drenge mod DM-vindere for U10-hold på søndag på hjemmebane
På søndag d. 24. maj kl. 12.00 spiller Team Fyn U10 drenge anført af VST’s Pouya
Moshtaghian og Alexander Grube Andersen på hjemmebane i Vester Skerninge mod de
forsvarende danmarksmestre fra HIK (Hellerup Idræts Klub).
Begge hold lagde stærkt ud med 6-0 sejre mod henholdsvis Sønderborg og HørsholmRungsted i første spillerunde, så det er en topkamp med københavnerne som klare
favoritter.
HIK blev suveræne DM-vindere i sidste sæson, så der er mulighed for at se flot tennis med
nogle af Danmarks stærkeste tennisdrenge i kamp med de sejrvante VST-drenge.
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