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TILBAGEBLIK

Når den første gule 
tennisbold hvert år 
bliver sendt af sted 
gennem sommer-
luften på banerne 

i Wimbledon i det sydvestlige 
London, går starten samtidig til 
verdens ældste og mest presti-
gefyldte tennisturnering. 

Wimbledon blev afholdt for 
første gang i 1877 som klub-
mesterskab i The All England 

Croquet and Lawn Tennis Club. 
Blot et par år forinden var den 
moderne tennis blevet “født” 
af den engelske major Walter 
Wingfield, som udviklede reg-
lerne og udtænkte banedimen-
sionerne. Hans regler var sådan 
set fornuftige nok, men om hans 
regnestok var knækket, da han 
kom til beregningen af banens 
facon, vides ikke. I hvert fald fik 
han den lyse idé, at banen skulle 

have form som et timeglas og 
altså være ganske smal ved 
nettet. Indrømmet, det giver 
sikkert spændingskurven et 
ekstra nøk opad, for det har nok 
ikke været helt let at få bolden 
over nettet og samtidig holde sig 
inden for banen. Men alligevel. 
Lige den idé overlevede i hvert 
fald ikke på sigt.

Hvad der til gengæld har 
overlevet i bedste velgående, er 

de mange traditioner, der knyt-
ter sig til Wimbledon. For ikke 
alene er Wimbledon verdens 
mest prestigefyldte tennis-
turnering, det er også verdens 
mest traditionsrige. Det er 
måske ikke helt uden grund, 
at englænderne har ry for at 
holde på formerne. I hvert fald 
dikterer en af Wimbledons reg-
ler, at spillerne skal bukke eller 
neje, når de går ind på banen, 
hvis den engelske dronning 
eller hendes gemal overværer 
kampen. Ufravigelig er også 
Wimbledons dresscode. Alle 
spillere skal nemlig være klædt 
i hvidt. Fra inderst til yderst. 
Det betød, at nogle kvindelige 
spillere i 2014 efter sigende 
blev sendt tilbage til omklæd-
ningsrummet for at skifte 
undertøj, fordi man kunne se 
gennem tøjet, at bh’en ikke 
var hvid. Så håber man bare, at 
de tilfældigvis havde en hvid 
sports-bh liggende i tasken, 
for under Wimbledon er regler 
ikke til for at blive brudt, men 
for at blive overholdt.

JORDBÆR PÅ  
TILSKUERRÆKKERNE
Ikke alle af Wimbledons 
traditioner retter sig mod spil-
lerne. En fast tradition er også 
menuen, der bliver indtaget 
på tilskuerrækkerne. Mad og 
drikke skal der selvfølgelig til, 
for to ugers tætpakket program 
med kampe på 19 forskellige 
baner kan få selv den største 
tennisfans mave til at rumle. 
Særligt hvis 
kampene 
trækker ud, 
sådan som 
det skete i 
2010, hvor 
verdens 
hidtil længste 
Wimbledon-
kamp stod på i 11 timer og fem 
minutter.

Ved en fodboldkamp er 
menuen gerne hotdogs og 
håndbajere, men på Wimble-
dons tilskuerrækker bliver der 
indtaget jordbær med fløde. 
Nærmere betegnet 28 ton jord-
bær og 7.000 liter fløde. Hele 

herligheden bliver skyllet ned 
med 25.000 flasker perlende 
champagne. Når man allerede 
har gravet dybt i lommen for 
at betale de smådyre billetter, 
kan man selvfølgelig også lige så 
godt gå linen ud.

Det kan godt være, at billetter 
til Wimbledon er for de mere 
velbeslåede, men hvis man som 
spiller løber med sejren, bliver 
det også som en velbeslået 

mand eller 
kvinde. Der er 
nemlig over-
ordentlig store 
pengepræmier 
på højkant, 
særligt i herre- 
og damesingle, 
hvor vinderne 

kan stikke af sted med 19,6 
millioner kroner hver. Så er 
det ikke helt skidt, hvis man 
som Wimbledon-kongen Roger 
Federer snupper pokalen syv 
gange. Blandt kvinderne er 
Martina Navratilova den mest 
vindende med ni sejre. Apropos 
traditioner, så gik en særligt 

sejlivet af slagsen ud på, at de 
mandlige vindere fik større 
pengepræmier end de kvinde-
lige. Det princip levede i bedste 
velgående i 123 år, indtil der i 
2007 – under protester – blev 
indført ligeløn mellem mænd og 
kvinder i Wimbledon. 

SKANDALER PÅ BANEN
Wimbledon er den eneste tennis- 
turnering, der stadig bliver 
spillet på græs, mens man andre 
steder er gået over til at spille på 
hardcourt af grus eller kunststof. 
Græs var faktisk også sportens 
oprindelige underlag, og på 
Wimbledon-banerne er der 
strenge krav til græsset, som skal 
være nøjagtig otte millimeter 
højt. Hverken mere eller mindre. 
Græsunderlaget har det dog med 
at give udfordringer, ikke mindst 
når turneringen bliver ramt 
af den nærmest traditionelle 
London-regn, så baner må dæk-
kes af, og kampe aflyses. Det sker 
også, at spillere glider og falder i 
det regnvåde græs.

Det var sådan set heldigt, at 
den amerikanske tennisspiller 
Gussie Moran ikke endte med 
stængerne i vejret, da hun deltog 
i Wimbledon i 1949. Men det 
gik nu galt nok alligevel. Moran 
forårsagede nemlig stor skandale 
ved at spille i lårkort skørt og ikke 
i de lange gevandter, som kvinder 
dengang spillede i. Faktisk var 
hendes skørt så kort, at man 
kunne se hendes underbenklæ-
der – som da i det mindste var 
hvide. Episoden skabte furore 
på tilskuerrækkerne, og Moran 
selv blev så pinligt berørt, at hun 
forlod banen med ansigtet skjult 
bag sin ketsjer.

Særlig velset var det heller 
ikke, da en BBC-medarbejder i 
2007 blev snuppet ved Wimble-
dons sikkerhedskontrol med 
fem gram hash i lommen. Især 
ikke fordi det netop var ham, der 
havde ansvaret for det yderst 
vigtige hawk-eye-kamera, der 
holder øje med, om en bold er 
inde eller ude. Man kan kun gisne 
om, hvordan det ville være gået, 
hvis BBC-medarbejderen havde 
nået at indtage de fem gram hash, 
OG man stadig havde spillet på 
Walter Wingfields timeglas-
formede tennisbaner. 

Wimbledon handler om tennis. Men verdens mest 
legendariske turnering vidner også om traditioner og 
regler, der dikterer alt fra græssets længde til mere 
intime detaljer som spillernes undertøj.
Tekst Mette Stepnicka Illustration Rasmus Juul
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