till

garna. Kvällstid görs delar av anläggningen
om till fotbollsplaner för femmannalag.
Samma ungdomar kan hänga kvar pä plats

NIFAIIET AR DET 19 KTUBBAR runt om i
itannien som har förbundets stöd och
ka l l as "High Performance-klubbar".

och umgäs pä kvällarna.
Det här konceptet har blivit riktigt popu1ärt i London och fätt mänga barn och ungdomar sysselsatta, samtidigt som de kommer bort från gatorna på kvällarna.
Klokt nog har Chris även startat fotbolls-

frän andraTätder, vilket bidrar
influenser.

traffar jagsvenske coachen
Renström. Mårten var rankad 300 i

Pä en av dessa

på ATP-listan i början av 9O-talet och
jobbat i klubben Dukes Meadows under
års tid efter att tidigare ha arbetat som

serier för vuxna, vilket gör att också ungdo-

marnas föräldrar kommer ner till anlagy
ningarna på kvällarna.
Warrens verksamhet har blivit en stor

iTVskland.
Han tycker sig se att tennisen i England
tvättat bort lite av sin snobbstämpel och
att det finns bra ekonomiska förutsättför attfä fram blivande storspelare i
Han är dock lite oroad över att förbundet
r klubbarna för mycket, sä att de blir
beroende av stödet.

tycker du att brittisk tennis ska bli

succe, mycket tack vare hans samhällsengagemang. Företaget hjälper även fattiga skolor och barn från andra länder.
Mårten Renström jobbor Öt brjttisk tennis,

TENNISEN

Jasmine Asghar ar andä en av de spelare
som får chansen till extra träning och upp-

backning av förbundet.

e?

-

Först och främst måste fler ungdomar
jlighet att spela om vi ska kunna konmed andra länder och sporter. Jag
r ändä att förbundetjobbar åt rätt håll

att göra tennisen bredare i landet och
att den utvecklingen fortsätter, säger
n Renström.
- Här har det alltid funnits bra juniorer,
det skulle behövas ännu fler hungriga
som ärvilliga att göra den extra upping som krävs. Sen mäste vi hjälpa dem
ta nästa steg så att de kommer ut mer i
och spelar, fortsätter han.
Mårten ansvarar för ett tiotal unga spei klubbens akademi. En av hans mest
de adepter är 15-årigaJasmine Asghar,
har bra minnen av Sverige, eftersom
vann tävlingen Drottningens pris 2011.
Hon är riktigt nöjd med den träning hon
av Mårten och har som långsiktigt mäl

komma upp på topp-tio

i världen

som

Jasmine - som började spela tennis vid tre
ålder när hon följde med sin bror och sys-

till

gillar juniortennisens
ägg i England, även om hon förstär de
som blir bortglömda av LTA.
- Här på Dukes Meadows får jag superträning ochvijobbar mycket med serven,
iken och det mentala. Jag behöver dock
tennisbanan

-

starkare och fä lite mer erfarenhet, säger
Dn.

Aven om hon tycker att träningen i Engrnd är bra, skulle hon vilja träna och tävla i
ilanien också för att kunna utvecklas som
plare och få chansen att spela mer på grus.

I STORBRITANNIEN präglas alltså av

viss framtidsoptimism, men har en del kvar

som beklagar
sig över de uteblivna tennisframgångarna i
DET FINNS EN HE[ DEL PERSONER

Storbritannien.
51-årige Neal Braxton frän Maidenhead
flyttade till Sverige 1992 ochhar sedan dess
jobbat i ett flertal svenska klubbar som tränare,

Han

ser en stor

skillnad

i att aTla har råd

att spela tennis i Sverige jämfört med situationen i Storbritannien. Tennis är, precis
som när han växte upp, fortfarande en smal
sport på de brittiska öarna.

Aven han är skeptisk

till hur

förbundet

fördelar sina resurser.

- Det är en klar snedfördelningvad gäller
till klubbarna. Sä

de ekonomiska bidragen

har det ty,rarr varit

i

alTa

fu, kommenterar

Neal Braxton.

till överklasstämpeln bidrar den 4S-ärige entreprenören Chris WarEN STARK KONTRAST

ren

till.

T[ots att han inte hade råd med tennislektioner som barn blev han en framgängsrik universitetsspelare och senare den yngste
i landet att bli certifierad förbundstränare.
Han startade för 20 är sedan ett företag
som heter Rocks Lane. Deras tenniskurser
och aktiviteter är till för folk från alla samhällsklasser.
Nu driver han sin verksamhet pä tre olika
anläggningar i London och hans mäl är att
så många barn som möjligt ska få hälla pä
med sport.
För att fånga upp dem erbjuder han skolungdomar att prova pä tennis pä eftermidda-

att jobba pä för att komma upp till andra
framgångsrika länders standard.
De väldigt privata, ofta outnyttjade anläggningar som drivs traditionellt bromsar
fortfarande verksamheten i stort.
Men om de börjar användas pä rätt sätt i
takt med att kommunala anläggningar poppar upp, så finns det hopp.
För tennisintresset i Storbritannien är det
sannerligen inget fel pä nuförtiden.
Om man jobbar professionellt inom LTA
och i landets tennisklubbar borde det komma fram en och annan brittisk tennisstjärna
inom en inte alltför avlägsen framtid.
De ekonomiska resurserna finns i alla
fall för att Storbritannien ska kunna vara en
stormakt i tennisvärld.

s

