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skibhus: Caroline Woz-
niacki og Frederik Løchte Niel-
sen har været med til at gøre 
tennis mere populært, og mange
klubber oplever medlemsfrem-
gang. Alligevel skader det ikke
med en årlig dag, hvor der bliver
gjort reklame for tennissporten.
Det bliver der på Tennissportens
Dag, der lørdag blev afholdt på
landsplan. Således holdt Stjer-
nen Tennis på Tranevej åbent
hus, hvor folk kunne kigge forbi 
og se, om tennis var noget for
dem.

Én af dem var 13-årige Katri-
na Thorslund, der godt kunne 
tænke sig at begynde til tennis.

- Jeg elsker bare at spille tennis 

men spiller ikke i en klub. Jeg har
mest spillet med min familie. Jeg
går også til håndbold, men jeg 
vil gerne prøve at gå til en sport, 
hvor det ikke er holdet men én
selv, der skal blive bedre. Hvis
man taber, er det kun én selv, 
man kan bebrejde, sagde Katri-
na Thorslund, der fik træning af 
Jonas Thordal-Christensen.

Det var hun meget begejstret 
for.

- Jeg har spillet med Jonas i 
en halv time, og jeg er allerede
blevet bedre, synes jeg, sagde
Katrina Thorslund.

Jonas Thordal-Christensen 

er træner i Stjernen Tennis. En 
position han har fået efter kun at
have spillet tennis i fire år.

- Jeg tog herned på Tennis-
sportens Dag for fire år siden.
Nu er jeg træner, fordi jeg er 

gået rigtig meget til den. Jeg 
har tidligere spillet fodbold og
badminton. I modsætning til
fodbold behøver man ikke at
stille med et helt hold. Vi har
fået en boldmaskine, så man

kan komme alene, sagde Jonas
Thordal-Christensen.

Til arrangementet kunne
Stjernen Tennis også gøre re-
klame for de forskellige tiltag,
der er i klubben. For eksempel

har klubben hold i voksenintro-
duktion, hvor tilmeldte får otte
timers træning, og hvor man bil-
ligt kan melde sig ind i klubben
efterfølgende. Du kan se mere 
på www.stjernen-tennis.dk .

Tennissporten 
blev vist frem

★ Katrina Thorslund vil gerne be-

gynde til tennis.

sTjernen Tennis 
holdt Tennissportens
Dag, hvor der på
landsplan blev gjort 
reklame for sporten

★ Jonas Thordal-Christensen er træner i Stjernen Tennis.
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