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VST-junior vinder Danmarksmesterskab i tennis
I landets største tennisklubber i København og omegn har de lært, at det ikke er en ”walkover”, når der står en ung tennisspiller fra Vester Skerninge Tennisklub på den anden side
af nettet. Selv om tennissporten i Danmark er meget domineret af de store klubber i og
omkring København, er det tre gange inden for det seneste år lykkedes unge tennistalenter
fra Vester Skerninge Tennisklub at hente DM-titler med hjem til Fyn.
I september blev fem af klubbens unge spillere Danmarksmestre for U10-hold i Birkerød, i
Påsken vandt Pouya Moshtaghian indendørs DM for U8-spillere i KB, og nu har han gjort
det igen ved også at vinde det udendørs Danmarksmesterskab for U8-spillere i HIK
(Hellerup).

Fantastisk teknik
8-årige Pouya Moshtaghian er blandt de mindste spillere i sin årgang, men kompenserer
for sin mindre fysik med en fantastisk teknik, som han ikke har fra fremmede.
Pouyas far, Behrouz Moshtaghian, er nemlig teknisk træner i Vester Skerninge Tennisklub,
og det nyder klubbens øvrige tennistalenter også godt af.
Pouya Moshtaghian gjorde rent bord med sejre i sine fem DM-kampe, hvor det i finalen
gik ud over Lucas Ramm-Larsen fra Gentofte, der er barnebarn af Svendborg Kommunes
tidligere mangeårige stadsdirektør Viggo Ramm.
VST’s Alexander Grube Andersen sluttede på 5. pladsen ved DM efter fire sejre i fem
kampe, hvor han blev slået af sølvvinderen Lucas Ramm-Larsen i den indledende pulje.

Første Danmarksmester i single i 20 år
Pouya Moshtaghian er den første Danmarksmester i tennissingle i sin aldersgruppe i mere
end 20 år – fra en klub i Svendborg Kommune. Sidst det skete var i 1992, hvor Jannie
Pedersen fra Svendborg Tennisklub vandt DM i U12-rækken.

Mød Danmarksmesteren på Gl. Torvedag
Torsdag d. 1. august kan tennisinteresserede børn og voksne udfordre den dobbelte
Danmarksmester i gågaden i Svendborg, når Vester Skerninge Tennisklub i forbindelse
med Gl. Torvedag laver Streettennisevent på Gerritsplads kl. 10-12.
- Alle interesserede er velkomne til en lille dyst med vores Danmarksmester eller en snak
med vores trænere. Måske får nogle lyst til at prøve kræfter med tennis, og så starter vi
med juniortræning igen efter sommerferien onsdag d. 7. august, inviterer Vester Skerninge
Tennisklubs formand Michael Grube Andersen.

Foto:
U8-danmarksmester Pouya Moshtaghian sammen med sin stolte far Behrouz Moshtaghian, der er
teknisk træner i Vester Skerninge Tennisklub.

