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25 børn i høj sol på sommertennisskole i Vester Skerninge Tennisklub
Vester Skerninge Tennisklub har i denne uge afholdt sommertennisskole. Der har bogstaveligt talt
været børn med fra nær og fjern, idet der både var børn med som bor blot et stenkast fra
tennisklubben og også nogle der kom helt fra både Tyskland, Tjekkiet og Qatar.
I alt 25 børn i alderen 5-14 år havde fire fantastiske feriedage med masser af tennis og hyggeligt
socialt samvær.
VST-træner Branko Karlovic stod i spidsen for årets tennisskole, og han blev bakket godt op af det
frivillige hjælpetrænerteam bestående af Catrine Tegist Rasmussen, Claudia, Victoria og Kristina
Karlovic – lutter unge VST-kræfter, som var friske på at svede i sommervarmen sammen med de
mange deltagere. Kristina Karlovic fik i efteråret, som en af landets yngste, sit første
trænercertifikat i rækken af forhåbentlig mange.
Det fynske sommervejr viste sig fra sin pæneste side og var perfekt til tennis. Mange liter
saftevand og solcreme blev brugt af både deltagere og trænere. Saftevand og frugt til deltagerne
var venligt sponsoreret af Dagli’brugsen Thor, Vester Skerninge og blev taget imod med kyshånd
af deltagerne.
Branko Karlovic var selv meget tilfreds med tennisskolen: ”Det var en skøn blanding af børn, alle
søde og meget ivrige for enten at lære at spille tennis eller at blive bedre til det. Det er en stor
fornøjelse at se, hvor stor en udvikling der kan ske i løbet af bare fire dages træning, når børnene
er engagerede – hvad kan det ikke ende med, hvis de fortsætter med at træne regelmæssigt”,
udtaler han, ”Det bliver spændende af følge”
Selvom flere af deltagere ikke havde prøvet at spille tennis før de kom på tennisskolen, var de
fleste friske på at deltage i den afsluttende Play & Stay turnering. I Play & Stay turneringen deltog
også andre børn, som ikke havde deltaget i tennisskolen. Nogle brugte ligefrem VST’s turnering
som opvarmningsturnering til de udendørs danmarksmesterskaber for U8 og U10 spillere, som
løber af stablen i Hellerup i den kommende weekend.

