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Tennis

MARIE, Jakob og Lærke er tre raske 
unge mennesker på hhv. 16, 18 og 19 
år, som er godt i gang med at få styr på 
serv, forhånd og baghånd. De er startet 
på tennis i denne sæson, men ikke i un-
gdomsafdelingen. De er nemlig gledet 
ind på nybegynderholdet sammen med 
hhv. far og mor, som tilsvarende er ret 
nye med en tennisketcher i hånden. 
Dermed har familien pludselig fået et 
fællesprojekt, hvor man kan lege sam-
men på lige vilkår. 
”Det er rigtig hyggeligt at lave noget, 
hvor vi både kan lege og blive dygtigere 
sammen,” siger Anders Thomsen Beier, 
som spiller med Marie. Datteren er enig 
– og synes bare det er fint, at farmand 
kan rette lidt på hendes teknik, når de 
spiller med hinanden.  
”Og jeg var nok ikke kommet i gang 
med tennis, hvis jeg skulle starte i 
ungdomsafdelingen, fordi jeg så vil 
være nødt til at spille med de helt små 

Lær tennis sammen med din teenager 
Tre af 12 nybegyndere til tennistræning er teenagere, som lærer spillet sammen 
med mor eller far.

Begynderholdet 2015 klør på med træning én gang om ugen

nybegyndere. Det ville ikke være så 
fedt,” siger Marie. 
I familien Hvid er Lærke og Jakob beg-
yndt at spille sammen med mor Nina.  
”Nogen gange tror hun godt nok, at hun 
ved bedst – og det er altså ikke altid 
tilfældet,” griner Lærke. De tre havde 
lyst til at lave noget sammen, hvor ten-

nis blev fællesnævneren. Med et fami-
liekontingent på 2300 kr. får familien 
også ’good value for the money’. 
Tennisklubben starter nye hold for 
nybegyndere ved sæsonstart primo maj 
2016, hvor alle er velkomne. Med eller 
uden teenager.

SOM nogen måske har bemærket, så 
har tennisklubbens dejlige klubhus 
fået nyt sort tag.  Og nyt rødt gulv. Det 
er det synlige bevis på en renovering 
på 100.000 kr., som også har givet ny 
isolering, nye tagrender og ny brædder 
i udhænget. Dermed er det praktiske 
omdrejningspunkt for klubbens 200 ten-
nisspillere sikret, idet omklædningsrum, 
køkken og det store fællesrum nu er i 
orden i de kommende år. Enkelte bræd-
der i facaden trænger også til en udskift-
ning, men det bliver fikset inden for de 
næste år, lover formand Jens Viltoft. 
Klubhuset kom til Egelund for næsten 
25 år siden, efter at den havde fungeret 
midlertidigt som Brugs i Lystrup efter 
brand. Klubben har selv finansieret 
halvdelen af omkostningerne, mens 
kommunen har stået for den anden 
halvdel. Opgaven har været i udbud, 
og her vandt lokale kræfter opgaven 
med tømrermester Steen Lauersen på 

Ny tennissæson - under nyt tag

En glad formand med nyt tag og gulv i 
sit klubhus

tømrerarbejdet, mens Claus Skaaning 
Andersen har lagt det nye gulv.


