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Bordtennis 
Kom til

i Hjertinghus, Tobølparken 25, Hjerting
NYHED! Nu kan du også spille bordtennis  
i Hjerting Idrætsforening 

Spilletider: 
Børn mandag kl. 15.00 - 16.30 
 torsdag kl. 15.00 - 16.30
 fredag kl. 14.30 - 15.45
Kontaktperson: Kim Nymand Kristensen, 91 88 72 62 

60+ mandag  kl. 11.00 - 13.00
 tirsdag kl. 12.00 - 14.00
 onsdag  kl. 11.00 - 13.00
 torsdag kl. 11.00 - 13.00
 fredag kl. 12.00 - 14.00
Kontaktperson: Claus Jensen, 60 83 16 60

Tilmelding: på hjertingif.dk/bordtennis
– vælg Tilmelding

Bordtennis er også for piger

PINGPONG – Med Hjer
tinghus har HIF fået nye 
muligheder, især i vinter
sæsonen. Bordtennis er en 
af de indendørs aktivite
ter, der nu kører hele ugen, 
både med voksne og børn. 
Vi er på besøg en af de dage, 
børnene øver sammen med 
træner og formand Kim 
Nymand Kristensen. Og 
han har en god nyhed.

”Vi er begyndt at få piger 
som medlemmer. Det er 
ret usædvanligt. Vi har to, 
snart tre. Selv bordtennis
klubben inde i Esbjerg har 
kun én,” fortæller han.

Gratis begynderbat
Lige nu og december ud får 
børn et begynderbat og en 
drikkedunk gratis, når de 
melder sig ind, men det er 
ikke det, der trækker, for
tæller de to piger, der står 
her og spiller sammen, 
mens de lidt vildere og 
mere øvede drenge sprin
ger rundt ved de andre 
borde og hamrer til de små 
bolde.

Kaysa, der er ni år og går i 
3. a på Hjerting Skole Aura, 
startede først. Det var kun 
nogle uger siden.

”Min storebror Mark 
startede på det. Så prøvede 
jeg også, og det var sjovt,” 
fortæller hun.

”Jeg kan godt lide at spil
le med mine venner, og jeg 
kan godt lide, det går lidt 
stærkt,” smiler hun.

Hun trak veninden og 
klassekammeraten Kayal 
på 10 år med.

”Da jeg hørte, at Kaysa 
gik til bordtennis, syntes 
jeg, det lød spændende. Jeg 

kan også godt lide det, både 
det med at spille med ven
nerne, men også det at blive 
bedre. Jeg er nok lidt af et 
konkurrencemenneske,” 
griner hun.

At man også lærer nye 
venner at kende er også et 
plus, tilføjer hun.

Tre gange om ugen
De to piger kan gå til bord
tennis tre gange om ugen, 
og foreløbig kommer de 
hver gang.

Kim Nymand Christen
sen, der træner de unge og 
børnene, håber at se endnu 
flere piger. 

Sporten egner sig fint til 
alle, pointerer han.

Inden avisens udsend
te går igen, er der ’turbo
smash’. Kim står med en 
kasse bolde, kaster dem 
over til den anden side af 
bordet, hvor pigerne og 
drengene efter tur skal give 
den lille hvide et ordentligt 
drøn. 

Det er lidt sjovere at gå til 
idræt i dag, end da redak
tøren var en knægt, kan det 
konstateres.

Tekst og foto:  
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HIF Bordtennis har held med at tiltrække 
piger, har flest i hele kommunen

Kayal (tv.) og 
Kaysa er de første 

bordtennispiger, men 
der skulle meget gerne 

komme mange flere.

Piger og drenge træner sammen i Hjertinghus tre gange om ugen.Piger og drenge træner sammen i Hjertinghus tre gange om ugen.


