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Tennis i Kolding 1917-35
a f  Inge Ladegaard

Enkelte ældre koldingensere, der 
har gået i skole på Staldgården, 
husker, at der i tiden op til 1904, 
efter skoletid blev sat et net op 
til tennisspil i Staldgården. Der 
blev spillet ud for sydfløjen, alt
så modsat den fløj hvor skolens 
lokaler var. En af de spillende 
damer fra byen var en datter af 
urmager Sørensen (hos urmager 
Lauridsen i Låsbygade).

Som en morsom ting kan her 
nævnes, at der ved et bestyrelses
møde i 1922, da Kolding Ten
nisklub havde eksisteret i 5 år, 
af en frk. Buemann blev bragt 
forslag om at rette en henven
delse til Staten om eventuel leje 
af Staldgårdspladsen til indret
ning af 4 tennisbaner!

Dette var dog ikke en plan, 
der realiseredes, idet bestyrelsen 
skønnede, at pladsen af flere 
grunde ikke kunne benyttes.

Medens de fleste tennisklubber 
på øerne og i Nordjylland blev 
startet i årene før 1900 og op til 
ca. 1910, blev der indenfor syd- 
jydske Lawn Tennis-Union kun 
startet 2 klubber (Vejen og Fre
dericia i 1905) i dette tidsrum.
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Derefter kom Kolding, der såle
des hører til de ældste i sydkred
sen, men til de yngste i landet.

I anledning af tennisklubbens 
60 års jubilæum i år har besty
relsen planer om at udsende et 
festskrift med skildring af klub
bens historie til i dag. Denne ar
tikel, der grunder sig på den før
ste forhandlingsprotokol, skal da 
kun være en skildring af de før
ste vanskelige, men spændende 
år i klubbens historie.

Efter at der en tid havde væ
ret spillet tennis på en bane ved 
opsynsboligen på den gamle

sportsplads ved »Olympia«, hen
vendte en kreds af spillere sig i 
maj 1917 til Kolding byråd med 
anmodning om, mod en årlig af
gift at få overladt den åbne plads 
ved Drengeskolen (nu Ålykke- 
skolen) til tennisspil. Samtidig 
ønskedes tilladelse til at benytte 
skolens styrtebad og rekvisitrum. 
Betaling: 25 kr. om året.

Sagen gik i orden, og 6. juli 
samme år dannedes selskabet 
Kolding Tennisklub. Anlægget 
af banen blev anslået til at koste 
ca. 1900 kr., og et udvalg blev 
nedsat for at indtegne dette be
løb. Udvalget bestod af fru Kel
strup, sagførerne Wiuff og Hertz, 
læge Hansen, sygehuset, og lærer 
Fr. Munk. Dette udvalg skaffede 
1875 kr. gennem frivillige bi
drag.

3. maj 1918 meddeles det dog 
på et medlemsmøde, at der på 
grund af en uforudset stor ud
gravning på grunden må skaffes

På øverste billede smiler rivalinderne 
efter matchen i Kolding i juni 1947. 
Fra Jy Ilandsmesterskab erne i 1942. Fi
nale i dame-double med bl. a. Ellen M. 
Westergaard og Ellen Hove.



et større beløb. Klubben stifter 
et lån på 1.000 kr.,og 3. juli 1918 
var banen klar til brug.

Der var rejst stænger på 6-7 m 
med hønsetråd imellem langs 
Kathrinegade for at sikre bolde
nes förbliven på banen under 
spillet.

Klubben havde 40 medlem
mer, og kontingentet var 10 kr. 
om året. Hvert spilleparti havde 
ret til 2 fastlagte timer ugentlig.

Bestyrelsen bestod af lærer Fr. 
Munk, fru Kelstrup, læge Han
sen, sagfører Hertz og boghand
ler Svend Jensen.

På generalforsamlingen i april
1919 oplyser formanden, lærer 
Fr. Munk, at bestyrelsen har an
skaffet nogle dusin tennisbolde, 
med hvilke de medlemmer, der 
ikke selv er i stand til at frem
skaffe bolde, eventuelt mod be
taling, kan forsynes.

Adjunkt Vyff anker over, at 
terrænet bag baglinierne og 
udenfor sidelinierne ikke er 
plant og fast som den øvrige 
bane, men består af sand og grus.

På generalforsamlingen i april
1920 afsløres nogen mangel på 
interesse for klubbens arbejde, 
muligvis på grund af det meget 
regnfulde vejr.

Her afgår bestyrelsesmedlem
merne fru Kelstrup og Fr. Munk.

I maj 1920 konstituerer besty
relsen sig med sagfører Hertz 
som formand og adjunkt Vyff

som næstformand. Her bringes 
den beklagelige meddelelse, at 
der har vist sig et hul på banen, 
vistnok hidrørende fra et sprængt 
vandrør.

Det vedtages — efter opfor
dring — at indmelde Kolding 
Tennisklub i Jydsk Tennis Uni
on. Det fremgår af protokollerne, 
at der er en del kvaler med ba
nen, og at een bane efterhånden 
er for lidt, da tilgangen af med
lemmer er stigende.

Der dannes et konsortium, der 
vil søge tennisbanen anlagt i Dy
rehavegårdskvarteret, nærmere 
betegnet i arealet ved Troldhe- 
debanen og Dyrehavegårdsvej.

Byrådet vil dog ikke sælge are
alet, men tilbyder det til leje for 
en pris af 10 øre pr. m2 for 10 år.

Under »eventuelt« læser man: 
»Det vedtoges, at banen (altså 
den enlige ved Drengeskolen) 
søndag formiddag fortrinsvis bør 
være forbeholdt de ældre, såle
des at de unge på 17 år og der
under må vige for de ældre«.

Endelig i 1926 blev ønsket om 
flytning af banerne opfyldt. To 
nye baner blev anlagt ved Dyre
havegårdsvej og i 1928 yderli
gere tre.

På en generalforsamling i 1934 
var der forslag om opførelse af 
en tennishal til 12.000 kr., men 
forslaget blev skrinlagt, og blev 
først nu i jubilæumsåret, 43 år 
senere, til virkelighed.

I 1920 deltog sagfører K. Hertz 
i unionskampene (efter klub
bens indmeldelse samme år) og 
kæmpede sig frem til finalen om 
det jydske mesterskab i enkelt
spil. Tretten år senere gjorde 
Kolding Tennisklub sig igen 
fordelagtigt bemærket i turne
ringen gennem typograf Alf. Ol
sen, der i 1933 sejrede i B-ræk- 
ken og i 1934 vandt det jydske 
mesterskab i A-rækken.

Fra 1935 afholdtes med god 
tilslutning årlige firkantturne
ringer med Haderslev — Åbenrå 
og Vejen, og klubmatch med 
Fredericia.

Indtil 1935 var klubbens for- 
mænd følgende:
Adjunkt Fr. Munk 1917-20
Sagfører K. Hertz 1920-24
Lektor C. N. Vyff 1924-26
Kæmner P. Zoffmann 1926-32
Læge P. Hjertholm 1932-35

I alle årene var boghandler
Svend Jensen kasserer.

Formændene har skiftet med 
få års mellemrum, og Svend Jen
sen blev derfor det faste punkt, 
og er vel nok den, der har gjort 
det stærkeste og nyttigste arbejde 
for klubben. Rent bortset fra det 
administrative arbejde spillede 
han en lang række turneringer, 
og hørte til stadighed til klub
bens lille stab af turneringsspil
lere. Hans formandsperiode faldt 
i årene 1935-38.

På billederne til venstre ses bl. a. 
Erik Westergaard og Niels Hove 
(1943) samt Ellen M. Westergaard 
og Ellen Hove (1944).
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