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Med far på arbejde 
 - VST-børn udfordrede Kronprins Frederik i tennis 
 
Det kan godt være sjov at være med far på arbejde. 
 
Alexander Grube Andersen på 6 år og storesøster Amalie på 9 år var med, da deres far 
Michael Grube Andersen Store Bededag – i forbindelse med sit arbejde som 
klubudviklingskonsulent i Dansk Tennis Forbund - lavede en 2 timers Play & Stay 
inspirationstræning for 15 københavnske børn under 10 år. Med i træningen var nemlig 
også Dansk Tennis Forbunds protektor H.K.H. Kronprins Frederik og DTF-formand 
Henrik Klitvad, der deltog i arrangementet som optakt til den landsdækkende 
”Tennissportens dag” lørdag d. 12. maj 2012. 
 
Dygtig tennisspiller 
Alle børnene fik lov til at udfordre Kronprins Frederik, og det satte de to unge spillere fra 
Vester Skerninge Tennisklub pris på: 
 - Han sagde, at jeg spillede rigtig godt, og det gør han også, så han vandt 4-3 mod mig, 
konstaterede Amalie efter dysten med kronprinsen, mens lillebror Alexander også var 
godt tilfreds med sin indsats: 
 - Det var sjovt at spille med Kronprins Frederik, og jeg vandt 2 guldpoints mod ham! 
 
Træneren var også imponeret over den royale tennisspiller: 
 - Kronprins Frederik er en meget dygtig tennisspiller og god til børnene. Han var glad for 
at blive introduceret til træningsøvelserne i Play & Stay-konceptet, som jo er noget 
anderledes, end da han selv lærte at spille tennis med hårde bolde på stor bane i 
slutningen af 70’erne. Det var en fornøjelse at træne ham sammen med børnene, og 
bestemt en oplevelse, som vi ikke glemmer, opsummerer Michael Grube Andersen efter et 
vellykket arrangement på B93’s anlæg i København. 
 
 
Åbent Hus på lørdag kl. 13-16 



Vester Skerninge Tennisklub markerer ”Tennissportens dag” med Åbent Hus på lørdag d. 
12. maj kl. 13-16, hvor alle interesserede børn og voksne kan prøve kræfter med 
tennisspillet på klubbens anlæg på Mads Hansensvej. 
Kronprins Frederik har endnu ikke meldt sin ankomst, men der vil med sikkerhed være 
mulighed for bl.a. at spille med hans unge udfordrere og at få gode råd og vejledning fra 
klubbens trænere og instruktører. 
Klubben stiller ketsjere og bolde til rådighed, og der vil være gang i grillen. 
 
Introduktionstilbud til voksne 
På dagen er det også muligt at tilmelde sig et særligt VoksenIntroduktionsforløb, hvor 
deltagerne for kr. 200,- får stillet en ny tennisketsjer til rådighed og 4 gange 2 timers 
træning tirsdag aften kl. 17-19 med start d. 15. maj. Hvis man efterfølgende melder sig ind 
i klubben, kan man beholde ketsjeren. 
 - Det er et godt tilbud til voksne, der godt lige vil teste, om tennis er noget for dem, inden 
de melder sig ind. Trænings- og spiløvelserne er de samme, som Kronprins Frederik 
prøvede kræfter med i København, og som vi har haft succes med i Vester Skerninge 
Tennisklub i en årrække, lyder opfordringen fra klubformand Michael Grube Andersen. 
 
---- 
 
Facts om Vester Skerninge Tennisklub 
VST’s medlemstal er vokset fra bunden med 60 medlemmer i 1998 til 314 medlemmer i 2011. 
121 medlemmer er juniorer under 18 år, 110 medlemmer er 19-60 år og 83 medlemmer er 60+. 
VST er den 4. største tennisklub på Fyn – efter Tennis Club Odense, Fruens Bøge og Kerteminde. 
Klubben er i 2012 med 11 hold i alle aldersgrupper den mest aktive klub i FTU’s holdturnering. 
VST blev i 2005 udnævnt til ”Årets Tennisklub i Danmark” – som den hidtil eneste landsbyklub. 
I 2009 blev VST også udnævnt som en af de første ”Play & Stay-satsningsklubber” af DTF. 
Alle funktioner i klubben er frivillige og ulønnede. 
VST’s bestyrelse er i 2012 blevet udvidet fra 7 til 10 medlemmer. 
I forbindelse med 25 års jubilæet i 2013 håber klubben at kunne indvie nye klubhusfaciliteter m.v. 
Website: www.VSTennis.dk 
 
 
 
 
For yderligere oplysninger – kontakt: 
 
Michael Grube Andersen 
formand – VST 
40 89 55 11 
 


