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30 børn havde flyttet skolebænken ud i gruset
Skrevet af: Torsten Hansen

Aars Tennisklub håber at skolen giver nye medlemmer

AARS: Det ser ikke så svært ud når Caroline Wozniacki spiller tennis, men på tennisskolen i Aars finder de unge
hurtigt ud af, at det er ikke så let at få de lille gule bold til at gøre som man gerne vil.
I sidste uges sommervarme gjorde 30 unge deres bedste for at lære det svære spil.
Trods saftevand og pauser var det ifølge nogle af tenniseleverne lidt hårdt at træne i varmen. Men de holdt alle
ud og havde det sjovt, samtidig med at de lærte en masse.
Dagene på tennisskolen var delt op, så eleverne lærte forskellige slag og teknikker de forskellige gange. På den
måde var der stor variation fra dag til dag. For eksempel spillede de en dag tennisvolley og næste gang var det
spil med point, så der blev fundet vindere og tabere.
De 30 elever blev hjulpet på vej af forskellige trænere. En af dem var veteranen Dick Husbond, der tidligere har
været almindelig instruktør.
Han hyggede sig med at undervise de unge.
- Det er nødvendigt med voksne til at deltage som instruktører fordi nogle af børnene ikke kan koncentrere sig
hele tiden. Så er det godt med mange års erfaring, så man ved hvornår og hvordan man skal sætte ind, siger
Dick Husbond.
For at få børnene til at koncentrere sig anvender han i stor stil positiv ros, det får børnene til at yde lidt ekstra i
mange situationer.
Mange nye
Tennisskolen har blandt meget andet til formål at gøre flere børn interesseret i tennissporten. Det formål ser ud
til at blive opfyldt.
Ud af de 30 tilmeldte var cirka fem af børnene allerede medlem af Aars Tennisklub. De øvrige dyrker normalt
andre idrætsgrene men har valgt sommeren til at afprøve om tennis er noget for dem.
- Torsdag aften slutter vi med en grillaften, hvor forældrene også kan deltage. Der bliver børnene tilbudt et
meget billigt prøvemedlemsskab, så håber vi at de tager imod det, siger Dick Husbond.

