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Glännningeskolans elever provar på att spela tennis. Dels blir det en 
utflykt och dels en möjlighet att testa en sport som man kanske 
annars inte kommit i kontakt med. 
– Det var jätte-, jättekul! Jag ska börja med tennis, säger Ilir Kadria. 

Text: Johan Wilmarstrand Jönsson 

 
Glänningeskolans elever tyckte att det var kul att testa tennis. 
Bild: Johan Wilmarstrand Jönsson 

 
När LT besöker Laholms Tennisklubbs banor vid vattentornet är det en 
grupp på 25 elever från förskoleklassen och ettan på Glänningeskolan som 
är på besök. 

– Detta är första gången som vi gör detta med Glänningeskolans elever. En 
grupp får provspela tennis och den andra får leka, gå i parken och äta 
mellanmål, säger Anette Bolmgren som är fritidspedagog på skolan. 

 
Skolan ska vara på tennisbanorna i tre olika omgångar med tre olika 
elevgrupper. 

https://www.hd.se/laholm
https://www.hd.se/skribent/56a1bfc6-3c26-4a6e-b517-d897bfa7e555


– Tennis är en mycket bra sport i coronatider. Man håller per automatik 
avstånd. Vi har kunnat bedriva vår träningsverksamhet som vanligt. 
Självklart har vi hållit oss till de allmänna råd som gått ut, säger Bolmgren, 
som också är organisatör i Laholms TK. 

 
Arda Fejzullah gillar att "skjuta högt". 
Bild: Johan Wilmarstrand Jönsson 

 
Hon menar att man jobbar med social distansering även på skolan. 

– Vi är ute så mycket som möjligt. Det gäller att hitta aktiviteter. Vi har 
bland annat varit vid sjön och håvat och gått tipspromenad. 

– Detta är en helhetsupplevelse med att idrotta, promenera hit, leka och äta 
ute. Jag själv älskar det, säger Bolmgren. 

Och eleverna verkade också tycka om tennisdagen. 

– Jag tyckte att det var jätte-, jättekul! Jag ska börja med tennis, säger Ilir 
Kadria. 

– Det roligaste är att skjuta hårt, säger Gustav Ragnarsson. 

– Man blir glad när man lyckas skjuta bollen högt, fyller Arda Fejzullah i. 



 
Ilir Kadria ska börja spela tennis nu. 
Bild: Johan Wilmarstrand Jönsson 

 

Hugo Nyrell och Erica Bäckman höll i själva “prova på tennis-delen”. 

 
– Tennis är en sport som de flesta har hört talas om och vet ungefär hur 
den fungerar. Men det är inte lika många som har provat. Detta ger barn 
chansen att hitta en sport som de kanske inte hade kommit i kontakt med 
annars, säger Nyrell. 

För den som tyckte att det var kul ges möjlighet att gå intensivkurs under 
en vecka i sommar. 

 


