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Simon Jones, förbundsonstölld pÖ

Josmine Asghor, ett I s-Örigi brittiskt tennislöfte.

tennis inte fätt fram fler och större stjärnor genom åren.
vÄGG I vÄGG MED FöRBUNDETS moderna
lokaler ligger dess fantastiska anläggning
National Tennis Centre (NTC) som invigdes 2007.
Det är en komplett Grand Slam-anläggning. Förutom hardcourt-banor med
samma underlag som vid US Open och
Australian Open finns det tvä olika typer
avgrusbanor och samma sorts gräsunderlag somvidWimbledon.

Det finns också, vid sidan av de fina

därför ha tillgäng

till fler grusbanor för

att bygga upp vära spelare, betonar Simon
Jones.

- Nuförtiden investerarvi mycket i vår
elitverksamhet och har även börjat jobba
underifrån mer systematiskt. Bland annat
har vi utvecklat ett eget minitenniskoncept, som till och med kom före "Play and
Stay", berättarJones.

Det

engelska minitenniskonceptet

bygger pä samma princip som "Play and
Stay", det vill säga att barnen ska kunna

pertis du kan tänka dig.
Vem som helst får dock inte spela här.
Det gapar rätt tomt på de flesta banorna,
inte bara vid mitt besök.
Det här är lite av den brittiska tennisens grundproblem - många anläggning

spela poäng, matcher och tävlingar så
tidigt som möjligt genom anpassad utrustnlng.

urvalsprocessen

för att fä träna på de fina anläggningarna
är lite godtycklig.
Många talanger i landet får aldrig
chansen att spela och börjar då med till
exempel fotboll istället.
MEN VAD ÄR DET MER som gjort det sä trögt
för Storbritannien att fä fram egna tennis-

stjärnor jämfört med andra länder?
Utan tvekan har tennisen i landet fortfarande en snobbstämpel pä sig. Kanske
håller den dock sakta på att luckras upp.
Jagftu ocksä en känsla av att Storbritannien tidigare mest kört sitt eget race

och först på senare tid har tagit intryck
från andraländer och deras sätt att arbeta.

övriga klubbar kontinuedigt. På det sättet kan vi bevaka alla lovande juniorer.
De som visar extra talangfär sedan delta
i de speciella talangprogram som vi har,

förklarar SimonJones.
Aven om de flesta klubbarjag besöker

under min reportageresa verkar nöjda

banorna, attraktiva och moderna fysträningsanläggningar och all medicinsk ex-

ar står halvtomma och
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-Jag tror att alla länder måste hitta sin
egen modell. Men vi tar även intryck frän
bland annat Spanien, eftersom vi insett att
det är viktigt med grustennis. Vi mäste

LTA.

En annan sak som SimonJones vill påtala är att de har hittat på ett nytt sätt att
dela in barnen vid tävlingar för de yngre.

Eftersom det kan skilja mycket i storlek
på barn beroende pä nar de är födda på
året har de låtit dela in barnen i sexmänadersklasser över ärsgränsen för att göra
matcher och turneringar jämnare.
Indelningen av barnen bygger på perioderna oktober till mars och april till
september. Det här görs tills barnen är 12
är. Något som fungerat mycket bra, trots
att det kräver mer administration.

Hur samarbetar förbundet med klubbarna runt om i landet?

- Vi har knutit till oss fler klubbar
och anläggningar på senare år. Vi häller koll på dem i ett tätt samarbete och
har även runt 30 personer som besöker

med förbundets satsning, är stämningen

inte lika positiv överal1t.
På den stora anläggningen Westway
Sports Center i London pratar jag med
Oren Holtzman, som är trärnre och arbetar med utveckling av juniortennisen
i klubben.
Han tycker att förbundets urval är lite
väl slappt och anser att LTA borde ge
bidrag till alla klubbar men ocksä satsa
slantarna pä att utveckla verksamheten i
stort.
Oren Holtzman, som ar frän Sydafrika, berättar att klubben och anläggningen har över 1 200 ungdomar som spelar
varje vecka, varuv 700 är skolelever.

Här har förbundet dragit in sitt stöd
under det senaste året utan egentlig motivering.
- Det ärju på sådana här anläggningar
kan
vi
fostra och hämta de blivande stjärnorna. Vi behöver ju många bra spelare
för att få en topp och tyvärr missar förbundet mång a talanger, kritiserar Holtzman.

-Jag tycker också att de flesta klubbarna börjar för tidigt med den organiserade tennisen, anser Oren, som trivs i sin
klubb eftersom den är

till för

medlem-

mar frär' alla samhällsklasser.

Vidare skiljer sig Westway från andra

klubbar genom att mänga av coacherna

