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Odense: Lær at spille tennis - otte timer for 200 kroner. Og melder du
dig ind bagefter, får du en gratis ketsjer.
Stjernen Tennis lokker tennis-interesserede nybegyndere med et godt
tilbud i begyndelsen af maj.
Træningen ligger enten tirsdag eller torsdag aften - en time i otte uger.
Der er plads til tre hold, men det ene er allerede reserveret 10 tyrkiske
kvinder, der har meldt sig til. Formand Lars Kristensen forklarer:
- Sidste år deltog et par tyrkiske kvinder i et lignende tilbud. De var
med i organisationen Tyrkisk Sammenslutning og spurgte bagefter,
om de måtte lave et hold til næste år. Det sagde vi ja til for at skabe
mere tryghed, og fordi sociale netværk betyder noget for, om man
bliver ved med at spille tennis og komme i klubben.- Kan danske
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kvinder eller erhvervskvinder også danne et hold?- Om det er indere,
danske erhvervskvinder eller hvad det måtte være, ja. Det vigtigste for
os er, at gruppen er så homogen som mulig, siger formanden.Inden
man melder sig til, kan interesserede gratis prøve tennis ved klubbens
åbne hus arrangement 4. maj, og det er muligt at låne ketsjere og
bolde.
Træningen er tilrettelagt, så begyndere lærer på det niveau, den
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