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skibhus: 131.250 kroner. 
Så mange penge blev stjernen 
Tennis tildelt, da By- og Kultur-
udvalget skulle fordele den 2,2
millioner store pulje til Odenses
foreninger, klubber og lignende.

For den sum kan klubben ane
den ønskede fordobling af ba-
neantallet til i alt fire. Hvornår
denne proces skydes i gang er
dog endnu usikkert.

- Vi ved, at et nyt anlæg
med to baner koster omkring
350.000 kroner, så vi mangler
lidt endnu. Vi fik ikke helt så
meget, som vi havde håbet på, 
men vi klager bestemt ikke. Vi
er meget glade for de penge, vi
har fået. Nu skal vi søge fonde,

stjernen tættere på fordobling af baner

★ Træner Jonas Thordal-Christensen og Bent Christensen fra Stjernen Tennis drømmer om flere baner til klubben - og 100 medlemmer oveni de 120, der allerede spiller i klubben nu.

Tennis: Tilskud fra
kommunen har gjort 
det muligt for Stjer-
nen Tennis at skimte
et nyt tennisanlæg
i forlængelse af det
gamle

TeksT: Kristian isaKsen
FoTo: Hasse Frimodt

kris@uao.dk hasse@uao.dk

★ Stjernen Tennis-træner Jonas Thordal-Christensen.

som er villige til at smide penge i 
projektet. Ved hjælp af også egne
midler har vi nu 3/4-dele af bud-
gettet hjemme, så vi søger råd
hos Fruens Bøge Tennis, der har
god erfaring med at søge, fortæl-
ler Bent Christensen.

Skoletennis på bordet
Der er 110-120 tennismedlem-
mer og antallet af medlemmer er
kun støt stigende. Hvis Stjernen 
vil bevare en vis kvalitet overfor
medlemmerne er det vigtigt, at
yderligere to baner kommer til.

- Der kan sagtens være pres
på banerne ved aftentrænin-
gen, siger træner Jonas Thordal-
Christensen, der har en idé til,
hvordan klubben kan høste flere 

medlemmer og samtidig øge
aktiviteten på banerne i formid-
dagstimerne.

- Med den nye skolereform
skal børnene ud og bevæge sig 
meget mere. I stedet for bare at
spille rundbold eller fodbold
kunne man sagtens forestille sig
at eleverne kunne komme her og
spille tennis. For 3.500 kroner
kan man få 15 ketchere og 15
bolde, samt noget sparring til
lærerne, så de kan lære de basale
øvelser forud for undervisnin-
gen og så kan de låne banerne
her helt gratis, fortæller Jonas
Thordal-Christensen.

I øjeblikket skal skolerne og
lærerne forstå hverdagenes nye 
sammensætning. Derfor vil en

» Vi kender til
nogle fonde, 

som er generøse i 
tennissammenhænge, 
men endnu ved vi
intet. i bedste fald
er anlægget klart til
næste år i værste fald,
går der tre år og så har
vi selv samlet midlerne
ind til den tid.
benT chrisTensen, sTjernen Tennis

eventuel start på banerne først
blive til efteråret.

Håber på fonde
Kan man sige noget om, hvornår
arbejdet kan gå i gang?

- Vi kender til nogle fonde,
som er generøse i tennissam-
menhænge, men endnu ved vi
intet.

I bedste fald er anlægget klart 
til næste år i værste fald, går der
tre år og så har vi selv samlet 
midlerne ind til den tid, siger 
Bent Christensen.

Klubben mener, at det er helt 
realistisk at lokke yderligere 100
medlemmer til den lille oase i 
Skibhuskvarteret inden for de
næste par år.


