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Hvorfor skal voksne altid holde
taler, når der sker noget? Hvor-
når må vi spille på de her flotte
baner? Er der virkelig endnu én,
som skal holde tale?

Sådan stod de to 12-årige 
drenge Ervin Mesic og Marcus
Wognsen og tænkte under de
voksnes taler under indvielsen 
af Odense Tenniscenter, som
består af seks indendørs tennis-
baner i to haller.

Flere hundrede tennisinteres-
serede var mødt lørdag middag
ved Marienlystcentret. Også de

danmarks flotteste 
tenniscenter

★Den længe ventede tennishal, Marienlyst Tennis Center er klar efter åbningen i lørdags. Efter de obligatoriske taler var der opvisningskamp. 

Tennis: Stort ten-
niscenter blev lørdag
indviet ved Marien-
lystcentret
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to drenge, der er elitespillere 
ved Fruens Bøge Tennisklub
var mødt op med deres forældre.

De var blevet lovet, at de
måtte spille på de nye flotte in-
dendørs tennisbaner i dag.

En slags smagsprøve på, hvor 
de skal tilbringe deres fritid i 
fremtiden.

Som elitespillere kommer de
til at træne i de nye haller fire 
gange om ugen.

Men nu lod det altså som om, 
at talerne ingen ende ville tage.

Direktør for Marienlystcen-
tret Jens Gantriis talte først.
Efterfulgt af rådmand Jane Je-
gind, klubformand Anders W. 
Berthelsen, direktør i Dansk
Tennisforbund Sune Alenkær
og formanden i Fyns Tennis
Union.

Det talte om den svære proces 
det havde været at bygge ten-
niscenteret. Det tovtrækkeri
med politikerne, som havde ta-
get 10 år, og hvordan de havde
holdt happening foran rådhuset
og spillede tennis på Rådhus-
pladsen. 

Til sidt havde kommunen
givet sig. 37,5 millioner kroner 
har de givet ud.

Og centeret er altså kommu-
nens og skal sikre hele Odense
og Fyns tennisscene faciliteter
til at rekruttere fremtidens ten-
nisstjerne.

Knægtene stod pænt og lyt-
tede. Men så man efter bemær-
kede man deres utålmodige
hænder, der enten legede med 
en lynlås eller knuede et ten-
nisketcherhåndtag.

Stjerner opviste
Efter talerne måtte drengene sta-
dig ikke spille. Det var de store

drenges tur først. Banerne blev
prøvet af med en kamp mellem 
Davis Cup-helten Martin Pe-
dersen og den lokale helt Mads
Elhom fra Fruens Bøge Tennis-
klub.

Kampen med de to supergode
mænd var lidt mere spændende
end talerne. Men drengenes ido-
ler og ambitioner, er allerede på 
lidt højere niveau:

- Vi vil være verdensrangliste-
spillere og professionelle. Helst
meget bedre end de to, siger de.

- Tennis er altså bare det bed-
ste. Man får mange venner og
der er et godt fællesskab. Og
så får jeg brændt noget krudt
af, siger min mor. Det er vel 
også godt nok, siger Marcus
Wognsen.

Og så var det deres tur til at

★Der blev slået hårdt, så et sikkerhedsnet er godt. foTo: LausT JordaL

★Den længe ventede tennishal, Marienlyst Tennis Center, er klar til åb-
ning lørdag. Med taler og opvisningskamp. Her er det formanden for Fyns
Tennis Forbund, Agi Szocska. foTo: LausT JordaL

ervin mesic, 10 år, fruens bøge
Tennis klub: Mit yndlingsslag er forhån-
den. Det er mit bedste slag, og det som jeg øver
mig mest på.

marcus WOgnsen, 12 år, eliTe-
spiller i fruensbøge Tennis-
klub. Jeg glæder mig til at spille i den nye hal, 
vi skal træne meget her, så det bliver fedt. Mit 
bedste slag er serven. Man skal være koncen-
treret og slå præcist, og man har chancen for at
vinde pointet lige med det samme. Det er altså
bare fedt at serve godt.

ThOmas Jensen, 12 år, eliTespil-
ler i fruens bøge Tennisklub. 
Mit yndlingsslag er forhånden. Jeg ved ikke 
rigtig, hvorfor, måske er det fordi, det er mit
bedste slag. Det er her det er nemmest at styre 
tennisbolden.

» tennis er altså
bare det bedste. 

man får mange venner
og der er et godt fæl-
lesskab. Og så får jeg
brændt noget krudt af, 
siger min mor. det er
vel også godt nok,
marcus wognsen, TennisspiLLer, 12 år


