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befintliga medlemmarna en rejä1 summa
för att få spela.
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OM DU Än ntflO tennisentusiast bör du
självklart besöka Wimbledons museum.

Museet är en riktig skatt för alla tennisälskare. Ett tips är dock att gä in på
hemsidan och kolla öppettider, eftersom
museet har haft stängt till och från de senaste åren.

Som lite kuriosa kan du på vägen dit
slinka in pä puben The Alexandra. Det
är pä denna pub som legendaren Björn
Hellberg har druckit en de1 pints under
i tennisens högborg.
Skämtsamt och lite självironiskt har
värt kära tennisorakel nigon gäng sagt
att han försörjt den engelska brvggerinäringen i 45 är.
a1la sina besök

rönsm GÅNGEN du är i London ska
du givetvis ko11a in de populära sevärdhe-

Än oer

Hör pÖ den prvoto klubben The Compden Hill Lown Tennis Club ör tennis fortforonde en sporl

boro för de riko

Bli heller inte överraskad om anläggningarna på mänga håll saknar nät
mellan banorna. Hamnar du bredvid en
tennislektion kan det lätt b1i störande.
Tillgängligheten är ändå helt okej och
man tar sig ti11 de flesta banorna med
buss e11er tunnelbana.
NÄR JAG SPEtAR ETT PASS

lite

på den mysiga och

spartanska utomhusanläggningen
i Fulham, släs jag av två

Bishops Park
saker:

Trots att det bara är runt fem grader
varmt spelar alla i shorts och t-shirt, inga
överdragskläder här inte.
Eftersom hösten har kommit till OSstaden ligger det dessutom fu1lt av stora
1öv på banorna. Folk verkar inte bry sig,
utan full aktivitet råder på de mänga banorna.
Jag undrar stilla hur många svenskar
som hade spelat under dessa förhållanden.

Underlaget är som oftast i London
hardcourt, men här är banorna må1ade
med en speciell fdrg som gör att de torkar
upp snabbare.
JAG REKOMMENDERAR al1tså

att du tar med

dig din tennisracket om du ska resa ti11
London. Ar du lite mer kräsen och vil1
spela inomhus finns ett bra centralt altern atrv-

Den kommunala anläggningen Westway Sports Center ligger inte 1ångt frän
innerstan och man når den lättast med

tunnelbana till station Latimer Road
på Hammersmith and City Line. Där
finner man förutom ätta inomhusbanor
även en imponerande klättervägg, samt
gym och caf6.
Tränaren Oren Holtzman berättar att
vem som helst kan spela och att det kostar
mellan 16 och 23 pund för en timme.
- Hos oss är alla välkomna. Jag gillar
att tennisen inte bara är for de rika i England längre, utan att de flesta har råd att
spela, betonar Oren Holtzman.
är "upperclass"
färjagerfaranärjag försöker hitta til1 den

terna som til1 exempel Big Ben, London
Eye, Westminster Abbey och Buckingham Palace.
Har du dessutom gott om tid rekommenderas ett besök pä Tate Modern och

världens äldsta museum, British Museum.

London ärju även parkernas stad och
det finns gott om gröna lungor att besöka

för dig som vill komma ifrån stadsbruset. Vid sidan av de namnkunniga parkerna Hyde Park, S:t James's Park och
Kensington Gardens finns den lite mer
okända Pimrose Hill med en sevärd vy
över stadens siluett.
I parkerna finns det gott om aktiviteter. E11er gör som engelsmännen - och
strosa bara runt. Framförallt på söndagarna är parkerna välbesökta och det sjuder av liv.

ATT TENNISEN FORTFARANDE

Hill Tennis
Club i fashionabla Notting Hill.
Inne i vad som ser ut som en vanlig
lägenhet döljer sig en makalös anläggning med sex inne- och sex utebanor samt
restaurang, poo1, gym med mera.
Den lite arroganta verksamhetsansvariga Katya Segal förklarar att klubben
bildades 1884 och att den är den största
privata tennisklubben i centrala London.
Lite på tå får jag gä runt på anläggningen samtidigt som hon förklarar att
de inte är intresserade av vare sig publicitet el1er nya medlemmar. Här betalar de
privata klubben Campden

FöR MÅNGA Än toNtoor,l lika med shopping och staden anses vara en av de bästa
shoppingstäderna i världen, inte minst
inom mode och design. Det rika utbudet
gär sannerligen inte att klaga på.

Det lyxigaste modet går att hitta i
Knightsbridge, Kensington och Mayfair.
Bond Street anses vära den flashigaste av
dem a1la, men också High Street Kensington och Kings Road hä11er bra klass.
På Oxford Street nära Piccadilly
Circus radar de stora kedjorna upp sina
butiker. Här lieger Top Shop, Top Man,
skobutiken Nerv Look, Urbzrn Outfitters, Miss Sellridges och många fler.

