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Korte nyheder

TURNERING FOR FREMTIDENS STJERNER
Det schweiziske urfima, Longines afholdt I maj måned en turnering for fremtidens tennisstjerner, 16 unge talenter fra 16 nationer,
alle i alderen 10-12 år, var inviteret til at spille I Paris under forhold
som minder om senior-spillernes på Roland Garros. Turneringen
som er blevet spillet hvert år siden 2010, havde i år den tidligere
franske tennisstjerne Arnaud Clement, som turneringsleder. Danmark var repræsenteret af Holger Vitus Nødskov Rune. Holger
vandt i første runde over en japaner, men tabte i kvartfinalen til kineseren Xiaofei Wang med 4-1, 2-4 og 3-7

DANSKE JUNIORER MED I FRENCH OPEN
To juniorspillere repræsenterede de danske farver ved French Open i Paris. Benjamin Hannestad, KB, deltog i kvalifikationen til drengenes singlerække, men et knebent nederlag på 6-3,
4-6, 3-6 mod argentineren Geronimo Espin Busleiman, satte en stopper for Benjamins videre
avancement.
Hos pigerne deltog Emilie Francati og modsat Benjamin så var hun direkte kvalificeret til
hovedturneringen; her tabte hun dog i 1. runde med cifrene 3-6, 6-4, 3-6 til den 6. seedede
Usue Matane Arconada fra USA. Emilie deltog også i double, og i den disciplin har hun med
skiftende makkere lavet flotte resultater i denne sæson. Det blev dog også til et meget knebent nederlag i double, da Emilie sammen med makkeren Emily Arbuthnott fra England,
tabte 6-3, 0-6, [10-6] til Lapko/Mihalikova fra henholdsvis Hviderusland og Slovakiet.

ANDY MURRAY HYRER
JONAS BJØRKMAN
Skotten Andy Murray vil have mere aggressivitet i sit spil på græs,
og han har derfor indgået en aftale med svenske Jonas Bjørkman,
som har hentet store resultater netop på græs. Murray håber især at
kunne hente inspiration hos Bjørkman ifm. servereturneringer, som
svenskeren var kendt for at angribe meget aggressivt; men også
Bjørkmans netspil vil Murray gerne drage nytte af. Spændende om
vi får en mere aggressiv Murray at se under Wimbledon

NADAL TOG TITLEN I STUTTGART
Efter et noget skuffende French Open, hvor Rafael Nadal blev slået
klart i kvartfinalen af Djokovic, så er spanieren i gang med at forberede sig til Wimbledon turneringen. Og skal man vurdere Nadals
form på græs efter turneringen i Stuttgart, så er han absolut en af de
spillere der skal holdes øje med i år når der spilles i forstaden til
London. Nadal vandt i flot stil og med en aggressivitet, som han
manglede i Paris; i finalen slog han Victor Troicki fra Serbien. Ud
over præmiechecken vandt Nadal også en gul Mercedes.

DANSK TENNIS
FORBUND
SKAL HAVE NY
FORMAND
Dansk tennis Forbunds formand, Henrik Klitvad, har som
tidligere nævnt besluttet at stoppe som
formand ved næste
års generalforsamling. Der skal derfor
på selvsamme generalforsamling vælges
en ny formand, og
Tennisavisen vil frem
til marts måned sætte fokus på mulige
formandskandidater,
så TennisDanmark får
mulighed for at høre
om kandidaternes visioner og planer for
den videre udvikling
af dansk tennis.

NICULESCU KOM LANGT MED
SIN UNDERLIGE SPILLESTIL
Monica Niculescu var tæt på i Nottingham. Finalen tabte hun til den
unge kroat Ana Konjuh med 6-1, 4-6, 2-6, men hun leverede en stor
præstation i semifinalen da hun sendte Agnieszka Radwanska ud.
Med til historien hører også at Niculescu har en meget besynderlig
spillestil, for hun slicer sine forhåndsslag, hvilket man kan undre sig
over at hun kan vinde med. Men den 27-årige rumæner behersker
dette forhåndsslag og har gjort det til et effektivt våben.

HAAS TILBAGE PÅ BANEN
Den tyske tennisspiller Tommy Haas, havde på grund af en skulderskade været fra
sporten i et helt år. De fleste troede ikke at
den 37-årige Haas ville vende tilbage efter
så lang en pause, men Haas ville det anderledes og da han gik på banen i Stuttgart,
blev han mødt med en fantastisk applaus.
Haas vandt sin kamp mod Kukushkin i to
sæt, og beviste at han på hurtigere underlag stadig kan gøre sig gældende. Det var
Haas`s singlesejr nr. 562 i karrieren!!!
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Korte nyheder

GUGA

- EN POPULÆR HERRE

WAWRINKA VAR
USTOPPELIG

Turneringsledelsen havde i år valgt
at bede den tidligere brasilianske
tennisstjerne Gustavo Kuerten om at
overbringe trofæerne til de to finalister. Da han gik på præmiepodiet
rejste alle på Philippe Chatrier banen sig og gav den tredobbelte vinder af titlen i Paris en overvældende
ovation og i kor råbte de hans navn i
flere minutter. Jo, ”Guga” er nok en
af de mest populære vindere nogensinde og franskmændene hyldede
ham som havde han endnu engang
vundet trofæet.

Stanislas Wavrinka vandt singletitlen i Paris i et fantastisk opgør med turneringens storfavorit Novak Djokovic. 30-årige
Wavrinka hævede sit spilleniveau til det nærmest sublime og
viste at hans knusende sejr over landsmanden Roger Federer i kvartfinalen ikke var en tilfældighed. Med 59 rene vinderslag vandt Wavrinka finalen med cifrene 4-6, 6-4, 6-3
og 6-4, og forpurrede dermed Djokovics forsøg på at vinde
den eneste Grand Slam titel som serberen endnu ikke har
vundet. Sejren i Paris var Wavrinkas anden Grand Slam titel og ud over titel, ære og pokal, så modtog schweizeren også
en præmiecheck på 13,4 mill. kroner for de to ugers flotte tennis han leverede.

AMERIKANSK
DOMINANS HOS DRENGENE

SAFAROVA TOG
REVANCHE I DOUBLE
Tjekkiske Lucie Safarova kan se tilbage
på turneringen I Paris med stor tilfredsstillelse. Godt nok lykkedes det
ikke at besejre Serena Williams i singlefinalen, men til gengæld vandt hun
sammen med amerikaneren Bethanie
Mattek-Sands damedoublen, da de slog
Dellacgua/Shvedova med 3-6, 6-4 og
6-2 i finalen. Dermed kan de to dele en
præmiecheck på 3,3 mill. kroner, og
sammen med de 6,7 mill. kroner Safarova fik for finalepladsen i single, så
smiler hun nok på vejen til banken.

01341707 Tennisavisen tekstside banner.indd 1

Amerikansk herretennis har længe ventet på
at nye stjerner skal dukke op; ikke siden
glansperioden med Courier, Sampras og Agassi har amerikanerne været særligt fremtrædende. Og siden Andy Roddick stoppede har
der reelt ikke være amerikanske herrer, der
har kunnet spille med om de store titler. Nu
synes der dog at være lys forude, for drengenes finale i Paris var et rent amerikansk opgør, som Tommy Paul vandt over Taylor Harry Fritz med 7-6, 2-6 og 6-2. En tredje amerikaner Michael Mmoh var fremme i
semifinalen, så måske venter der amerikansk
herretennis nye gyldne tider.

SERENA VINDER
SIN 20. GRAND
SLAM TITEL

Dette års Grand Slam turnering var en udfordring og
en prøvelse for Serena Williams. Hun gik ind til turneringen som favorit, men blev i den anden uge ramt
af influenza, og det var tydeligt at hun var påvirket
af det under kampene. Serena er dog selv i en svækket udgave bedre end de fleste spillere på touren, og
selvom hun i finalen stod overfor Lucie Safarova,
som spillede sit livs turnering, så fik Serena vendt
kampen til sin fordel og vandt med cifrene 6-3, 6-7
og 6-2. Det var Serenas 20. Grand Slam titel, og det
er svært at se hvem der skal forhindre hende i at vinde
to mere i år.

SPANSK FINALESEJR HOS PIGERNE
Paula Badosa- Gibert fra Spanien vandt pigefinalen
med 6-3 og 6-3 over russiske Anna Kalinskaya, og
det var en yderst velfortjent turneringsvinder; Badosa-Gibert tabte ikke et eneste sæt under hele turneringen. Den unge spanier indtager lige nu en plads
som nr. 266 på WTA verdensranglisten.

MELO/DODIG STOPPEDE BRYANS
Tvillingebrødrene Mike og Bob Bryan er allerede legendariske og de er altid favoritter til at vinde når de stiller
op, men i Paris gik det ikke helt som
ventet for de to amerikanere; serberen
Ivan Dodig og brasilianske Marcelo
Melo kom i vejen, og efter en gyser af
en finale, som sluttede med cifrene
7-6, 6-7 og 7-5 kunne Dodig/Melo
tage en velfortjent vinder-selfie

AMERIKANSK
SEJR I MIXED
DOUBLE
To Grand Slam
titler i double,
det var hvad
amerikaneren
Bethanie Mattek-Sands kunne tage med sig
fra Paris. Ud
over damedouble, så vandt
hun også mixed
double med sin
partner, doublespecialisten Mike
Bryan. Finalen blev vundet med
7-6 og 6-1 over parret Hradecka/
Matkowski.

30/10/14 15.17

Føres af udvalgte SPORTMASTER butikker og danske HEAD Specialister: København: White Sport (39 20 35 71) - Tansocean Sport
(45 88 68 33) - Z & Match (39 62 13 14) Odense: Ketshop (65 90 66 90) Århus: In Sport (86 19 86 66) Aalborg: Ketcher-Sport (98 16 42
00) eller ring til Cool Sport A/S (53 88 77 77) for at høre nærmere.

Trænermangel

8

MORGENDAGENS
TENNISTRÆNERE
MANGLER
Dansk tennis har en
garde af trænere med
masser af rutine, men
i næste generation er
der længere mellem
de ambitiøse trænere

A F P E R C O L S T RU P V INK E L

D

et var ikke fordi Mikkel
Schultz blev overbebyrdet
med at læse ansøgninger,
da han for et par uger siden via blandt andet forbundets
hjemmeside søgte en ansvarlig til
tennisskolen i Skovshoved. Et job
med ansvar for et par hundrede
børn og vel at mærke et job på
fuld tid. Udover en enkelt ansøgning fra en ældre rumæner var
der ikke gevinst, ingen danske
trænere udviste interesse for jobbet.
“Det er da ærgerligt, at der
åbenbart ikke er mulighed for at
ansætte en ung ambitiøs træner i
et godt job som dette. Jeg havde
håbet at finde en person, der kunne se dette job som den perfekte
start på en karriere som tennistræner. Mulighederne for at præge og udvikle i et job som tennisskoletræner er enorme,” forklarer
Mikkel Schultz.
Han er selv en af de få trænere i den generation der må betegnes som “morgendagens” toptrænere i Danmark. Via et enormt
udviklingsarbejde i Esbjerg Tennis Klub igennem et par sæsoner
formåede Mikkel Schultz at skabe sig et respekteret navn, der altså gav ham det job han i dag be-

Skovshoveds cheftræner
Mikkel Schultz

strider som cheftræner i Skovshoved Tennis Klub.
Netop erfaringen fra det
første job i Esbjerg er noget
af det Mikkel Schultz gerne vil give videre til andre
unge og ambitiøse trænere. I
modsætning til jobbet i Skovshoved var han i Esbjerg nødt til
at engagere sig i alle dele af klubbens arbejde. Alt fra elite til motionister over sponsorpleje, da
klubbens medlemstal kun lige
kunne bære at have en fuldtidsansat mand. Selvom det måske
næppe er optimalt i bestræbelserne på at gøre eliten bedre, så er
det som uddannelse af en ny og
uerfaren træner nærmest at betegne som et drømmejob.
Set i lyset af det job og de udfordringer det medførte at skulle være lidt for mange og ikke meget for få havde Mikkel Schultz
håbet at jobbet med fuld fokus på
tennisskolen i Skovshoved ville
være et drømmejob for mange.
Det håb blev dog lynhurtigt slukket, da mailboxen forblev tom efter opslaget var sendt ud.
TENNISAvisen har været i dialog med en lang række danske
trænere, erarne som uerfarne, og
spurgt til deres bud på årsagerne
til at et på papiret interessant og
udfordrende job i Skovshoved
ikke modtager en eneste ansøgning. Sammenstemmende for deres forklaringer er det, at lønniveauet for danske trænere i København generelt er højt, mens
udbudet af trænere er lavt. Derfor er der kun ganske få trænere
der decideret leder efter et arbejde. Dem der ikke har et godt betalt klubjob lever uden problemer
fint via et hav af privattimer. Fælles for disse to jobfunktioner er,
at nok kræver det arbejde, men
det er med dygtige spillere der
ved, hvad der forventes af dem og
det er i høj grad arbejde, der kan
udføres uden den store kreativitet.
Et job i Skovshoved med ansvar for hundredevis af nystartede tennisbørn vil uden tvivl kræve, at man gentænker det at være
tennistræner. Det handler først
og fremmest om leg og glæde,
derefter at lære at spille tennis.
Dybest set mener mange af de
trænere TENNISAvisen har været
i kontakt med, at det ville være
gavnligt for deres faglighed at
træde et skridt ned og blive testet
af andet end faste rytmer. Men
hvorfor gøre det, når den faste
høje løn går ind på kontoen hver

SKOVSHOVED??
T
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N
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O
F
R
E
T
E
D
,
BEKLAGER
FRA KØBENHAVN...

måned og ingen stiller spørgsmålstegn ved det arbejde
man udfører?
Rammer som en boomerang
I Skovshoved har man med næsten 1000 medlemmer i en velfungerende klub, ikke mindst da flere hundrede af disse af børn. Men
i et område, hvor der er mange
gode tilbud til børn- og børnefamilier er intet vedvarende. Således vil manglen på kvalificerede trænere potentielt være en udfordring for klubben, da ingen i
dagens Danmark sender deres
børn til fritidsaktiviteter uden at
forlange kvalitet. Det føler Mikkel Schultz bestemt også man er
i stand til at give dem, vil ellers
blot den ønskede arbejdskraft var
tilgængelig.
Det er langtfra første gang der
er udfordringer med at besætte
stillinger i trænerjobs i Danmark,
når der ikke er tale om cheftrænerjobs. De trænere TENNISAvisen
har talt med forklarer at der, uden
at generalisere, er tale om en kultur, hvor pengene er så store, at
det for manges vedkommende be-

Det er da ærgerligt, at
der åbenbart ikke er
mulighed for at ansætte
en ung ambitiøs træner i
et godt job som dette.
Jeg havde håbet at finde
en person, der kunne se
dette job som den perfekte start på en karriere
som tennistræner.
-Mikkel Schultz

tyder man glemmer, hvorfor man
i første omgang valgte at kaste sig
over trænergerningen. Det bliver
mere et job end en passion, hvilket et job som træner altid i en
eller anden form skal være.
For bliver det en gennemgående tendens, at end ikke nye ambitiøse trænere vil søge jobs som
tennisskoletrænere, så vil det på
sigt ramme sporten som en boomerang. Det er i tennisskolerne
glæde og legen ved tennis etableres hos de unge, der en dag skal
være sportens danske stjerner,
både som spillere og trænere.

FELT LIVES
IN FEAR

THE NEW BURN RACKET

Booming power, Spin Effect Technology and an
extended shaft. The Burn is built for baseliners to
light up any match.

WILSON.COM

Pros often customize the rackets they use, including string patterns. Consumer racket specifications may vary from models customized by Pros for match-play.
© 2015 Wilson Sporting Goods Co. Trademarks advertised other than those of Wilson Sporting Goods Co. are properties of their respective owners. 14-1687
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Grand Slam

Optakt til

W I M B L E DON 2 01 5
A F: T E N NIS AV IS E N
F O T O S G E T T Y IM A G E S

A

t vinde en Wimbledon titel står for de fleste tennisspillere som den ultimative præstation i tennissporten, det er den turnering
alle gerne vil vinde og den eneste turnering, hvor spillerne accepterer at de ikke selv vælger deres spilletøj, for på Wimbledon
skal alle spillere være klædt i hvidt.
Kampen om det prestigefyldte trofæ på et græsunderlag, som
de fleste ikke er så fortrolige med,
giver spændende og intense kampe, med ofte uforudsigelige udfald. Men årets udgave af turneringen har en række velkendte
forhåndsfavoritter.
Velkendt felt af herrer
Hos mændene tippes Novak
Djokovic til at tage sin tredje titel på Wimbledons Centre
Court, men stærkt udfordret bliver serberen først og fremmest af
Andy Murray og Roger Federer,
som begge har vist at græs ikke
skræmmer dem. Også den nyslåede French open vinder Stan
Wavrinka og Rafael Nadal, som
vandt årets græsturnering i Stuttgart, nævnes blandt favoritterne.
Håber man på at se et nyt navn
på pokalen så er det nok spillere
som Berdych, Dimitrov, Nishikori
Novak Djokovic
er bookmakernes
største favorit.

og Raonic, man skal satse på, de
har alle vist gode evner på græs.
Bookmakernes tips er ofte en
god pejling for hvilke spillere der
reelt har chancen. Englands største bettingfirma Ladbrokes har
følgende odds for turneringsgevinst:
Djokovic 
Murray 
Federer 
Nadal og Wavrinka 
Berdych, Dimitrov,
Nishikori og Raonic 

5/4
3/1
6/1
12/1
33/1

Rafael Nadal kommer til Wimbledon
med en frisk græstitel i bagagen.

Djokovic er ifølge Ladbrokes kø, tabe til spillere hun normalt
klar favorit, idet man kun beta- ingen problemer har med.
ler 5 kroner tilbage for en indsats
Når det så er sagt, så skal det
på 4 kroner, herefter følger Mur- anerkendes at der andre spillere
ray som giver 3 gange pengene som spiller godt på græsunderlaigen.
get; Petra Kvitova og Maria ShaVi er ikke utilbøjelige til at give rapova har absolut kapaciteten til
Ladbrokes ret, for Djokovic er at vinde Wimbledon, som de beguden tvivl meget opsat på at re- ge har gjort tidligere. En spiller
vanchere den missede
som Viktoria AzarenGrand Slam titel i Paris, Caroline er ikke
men vi tror at Rafael Na- den største favodal vil løbe med trofæ- rit, men flasker det
et, han er ekstremt sul- sig for hende kan
ten efter en stor sejr.
alt ske
Klar favorit hos
kvinderne
Kvindernes række har en altoverskyggende favorit- Serena Williams. Hun er så klar en favorit
at alle eksperter er enige om at
såfremt hun spiller op til normalt niveau, så tager hun titlen. Kun skader, sygdom eller deciderede off-days kan
true hende. Men Serena
har ind imellem udfald i
sit spil, og da hun spiller sit eget spil
kompromisløst,
så kan hun på
disse dage, hvor
fejlslagene nærmest står i

Sharapova er en af favoritterne,
hendes spil passer godt til græs.

ka har spillet til at gå langt, men
kan hun få det til at hænge sammen over fjorten dage, det er nok
tvivlsomt.
Hvad er Caroline Wozniackis chancer?
Caro hører ikke til topfavoritterne, men har tidligere vist at
hun godt kan spille på græs, men
hun skal håbe på en lodtrækning,
hvor hun indledningsvis undgår
de stabile hard-hittere.
Ladbrokes odds på kvinderne:
Williams 
Kvitova 
Sharapova 
Azarenka 
Halep 
Safarova 
Lisicki, Radwanska
og Keys 
Wozniacki 

2/1
7/2
9/1
10/1
14/1
20/1
25/1
33/1

Skal der gives et bud som
ikke er Serena Williams, så tror
vi mest Maria Sharapova.

Serenas største forhindring mod en
ny titel er egentlig
hende selv.
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Levering over
hele landet!

GODE TILBUD

25%
PÅ UDVALGTE
VARER

Grønne affaldsspande, sorte boldkurve, transportabel
slåmur mv. Vi kan stort set skaffe de fleste produkter
indenfor tennis, så ring til os, så hjælper vi gerne.

Tingstedvej 29 · DK-4350 Ugerløse · Telefon 59 18 62 85
www.hptennis.dk · info@hptennis.dk
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HOLGER OG DRØMMEN
Danmarks næste store
tennisstjerne kan
meget vel hedde Holger Rune. Den 11-årige
HIK spiller har vist et
helt særligt talent for
spillet, som han kombinerer med en ualmindelig træningsiver

A F: O L E D A L S G A A RD
F O T O : P RI VAT

H

Vi t u s
Nødskov Rune har sammen med Elmer Møller
og Arthur Leonhard Linck
vist, at Danmark er bedste europæiske tennis nation i U12, da de
i februar i suveræn stil blev Europamestre.
Allerede omkring nytår havde de talentfulde drenge vist stor
styrke da i turneringen 26ème
OPEN DES 10-12 i BOULOGNE-BILLANCOURT havde de
to 11-årige, Holger Vitus Nødskov Rune fra HIK og Elmer
Møller fra Aarhus 1900, begge
spillet sig frem til finalen uden at
afgive sæt undervejs, hvorefter
Holger i en meget jævnbyrdig finale vandt 6-4, 7-5 over Elmer.
Efterfølgende vandt de sammen
finalen i double.
o l g e r

Danmark Europamestre i U12
rækken
Ved junior EM for hold, var Danmark i U12 repræsenteret af Holger og Elmer samt Arthur Leonhard Linck fra KB, og juniorlandstræner Jens Anker Buus Andersen
var med som coach for drengene.
Det førnævnte resultat gav optimistiske forhåbninger om, at
Danmark kunne gøre sig gældende i U12 rækken, og forhåbentlig være i stand til at gå videre fra
kvalifikationen til selve finalestævnet.
Disse forventninger blev til fulde indfriet, da det ved kvalifikationen i Istanbul blev til lutter 3-0
sejre - først over Bulgarien i den
indledende runde, derefter i semifinalen over Rumænien og endelig i finalen over England.
Holger og Elmer spillede alle
singlerne, hvor de fleste kampe
blev vundet med overbevisende
cifre - herunder f lere sæt med
6-0. Kun et enkelt sæt blev afgivet i single undervejs, og eneste
tabte sæt i double var i en tiebreak, da Elmer og Arthur vandt
6-3, 6-7(2), 6-1 mod Rumænien.
Med disse suveræne sejre var
der også basis for at tro på et godt
resultat ved selve finalestævnet,

Holger har i sin unge karriere allerede
vundet mange titler og pokaler.

som blev afviklet i Tjekkiet omkring midten af februar, og endnu en gang blev forventningerne
til fulde indfriet, da Danmark
først vandt 3-0 over Polen, og i
semifinalen sikrede de med 2-0
føring efter singlerne finalepladsen med 2-1 sejr over Tjekkiet.
I finalen blev det til et nyt opgør mod England, som Danmark
som nævnt havde besejret i finalen ved kvalifikationen, og med
sejr i begge singler blev titlen som
Europamestre sikret, og doublen
blev derfor ikke spillet.
Roger Federer har overtaget
Rafael Nadals rolle som Holgers idol
tennisavisen har efterfølgende været i kontakt med Holger
i forbindelse med hans træning
i HIK, hvor det også blev til en
snak med hans træner Lars Christensen og moderen Aneke Rune,
og Holger lægger ikke skjul på,
hvad hans personlige ambitioner
er som tennisspiller
”Jeg vil være Verdens bedste
tennisspiller”, siger Holger uden
at blinke med øjnene
Hans helt store forbillede er
Roger Federer, som i Holgers (og
mange andres) øjne er den største tennisspiller nogensinde, og
Holger er meget inspireret af Fe-

derers spillestil, som han forsøger at indføre i sit eget spil.
Oprindelig var det store idol
Rafael Nadal, da Holger som
6-årig startede med at spille skumtennis, og han havde plakater med
Nadal hængende overalt derhjemme på værelset.
Meget tidligt i sin tennis-tilværelse fandt den meget ambitiøse Holger dog ud af, at Nadal ikke
var det rette forbillede for ham,
da Holger - efter at været blevet
nummer 2 ved et skumtennisstævne - grædende nægtede at
modtage sin pokal, og han gik direkte hjem på sit værelse og rev
alle plakater med Nadal, som dengang var nummer 2 på ATP-ranglisten, ned - og udbrød:
”Nummer 2 er noget lort !! Jeg skal aldrig være nummer 2
igen. Hæng nummer 1 op på mit
værelse. Jeg skal være nummer 1
!!”
Siden da har Roger Federer
været Holgers altoverskyggende
idol, hvilket mor Aneke er ganske godt tilfreds med, da Federer
på grund af sit elegante spil og
hans sympatiske fremtoning er
det perfekte forbillede.
Holger har også set op til nogle af de danske spillere, hvor det
i starten især var hans 2 år ældre
klubkammerat Sebastian Grundt-

Hver gang han havde
fået en times træning
med mig i klubregi,
trænede han selv to
timer oveni, plus han
spillede en del skumturneringer. På den
måde spillede han i
alt 563 timers tennis
i 2010
- træneren

vig, der tidligere som U12 spiller
var dominerende.
Mens Tennisavisen besøgte
Holger i HIK, var Sebastian i fuld
gang med træning på en af de andre baner sammen med Tine
Scheuer-Larsen, som derefter fortsatte med et andet af klubbens
store talenter Hannah Viller Møller, der ligesom Sebastian er blandt
Danmarks bedste i U14. Tine er
sikker på, at begge ligesom Holger har en spændende tennisfremtid foran sig.

Holger nævnte også Benjamin
Hannestad, Christian Sigsgaard,
Philip Hjorth og Patrick Kristensen som eksempler på danske spillere, der har imponeret ham.
De ældre juniorer har altid været flinke til at acceptere, at Holger færdes blandt dem.
Fra Holger var helt lille og med
sin søster ude til turneringer, satte han sig ofte foran banen, hvor
hans forbilleder spillede, og så deres kampe fra start til slut.
Holger var vildt imponeret, da
Christian Sigsgaard under en
kamp i Gentofte henvendte sig
til ham og udtalte: ”Nu laver jeg
et serve-es, Holger!”, hvorefter
han også gjorde det.
Opbakning fra træner, klub,
forældre, skole til forfølgelse
af drømmen
Hvis Holger kunne bestemme alting selv, ville han formentlig tilbringe alle sine vågne timer på
tennisbanen, da tennis er hans
altoverskyggende passion, og han
opfatter det næsten som en straf,
når han er ”tvunget” til at blive
væk fra tennisbanen en hel dag.
Holger passer dog også sin skole, men han forsøger at udnytte
enhver mulighed for at tilbringe
nogle timer på tennisbanen sammen med træner Lars Christen-
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OM ROGER FEDERER
sen, som er 100 procent indstillet på at hjælpe med at udvikle
Holger som tennisspiller.
Ofte når der er mulighed for
at finde et hul i skoleskemaet, udnyttes det til at få et par timer på
tennisbanen sammen med Lars.
Skolen har udvist stor fleksibilitet, så Holger kan få mest mulig
tid til tennis, uden at det går ud
over skolegangen, og derved bliver det til et pænt antal timers
tennis hver uge.
Forældrene bakker også fuldt
ud op om Holgers dedikation for
tennis, hvilket er en forudsætning
for, at det overhovedet kan lade
sig gøre. Aneke Rune beskriver
det således
”Holger vil være verdens bedste tennisspiller. Og jeg er vild
med hans motivation. Jo, han elsker at vinde og hader at tabe,
men hans største drive er, at han
simpelthen elsker at spille tennis,
og jeg nyder hans begejstring og
besættelse, som man vel nærmest
kan kalde det.
Han er dybt passioneret omkring sin tennis, og han er vanvittig forfængelig og perfektionistisk i alt, hvad han gør på banen.
Og heldigt for Holger har han
en træner, der mærker hans passion og forstår at arbejde hamrende seriøst med ham.”
Der er også fuld opbakning til
Holger fra klubben, hvor cheftræner Morten Christensen både
sørger for at booke baner og i øvrigt udarbejder et træningsprogram, som sikrer Holger den træning, som han har brug for. Aneke udtrykker det således:
”Det er ikke uvæsentligt for at
lykkes med sin tennis, at man også
har seriøs opbakning fra klubben
- og ikke mindst klubchefen. Det
er bestemt ikke selvfølgeligt, og
Morten har altid udvist stor fleksibilitet over for os.”
Holgers 16-årige storesøster
Alma er også en dygtig tennisspiller, der har været blandt de
bedste i sin årgang herhjemme,
men hun har ikke de samme tennismæssige ambitioner som Holger, da hun i stedet har valgt at
prioritere skole og uddannelse, og
derfor er det vigtigere for hende
at prioritere skolearbejdet, hvor
hun ikke er uvant med topkarakterer.
Heller ikke på det område
mangler opbakningen hjemmefra
”Jeg har altid bakket begge vore
børn op i deres drømme, for jeg
tror selv på, at hvis passionen er
stærk nok for noget, og de forstår
at arbejde for deres mål, så vil de
lykkes med det, de sætter sig for”
Alma vil ikke afvise, at hun
igen vil forsøge at gøre sig gældende blandt de bedste herhjemme, men det bliver næppe med

de samme ambitioner, som hen- var 6 år, og havde spillet en endes lillebror lægger for dagen.
kelt sommersæson på tennisskoHolger og Elmer gode venner len i den klub, hvor jeg på davæog konkurrenter, som kan løfte rende tidspunkt var cheftræner.
hinanden
Han var en lidt stille dreng til
Både Holger og Elmer har gen- at starte med – jeg tror der gik et
nem deres resultater demonstre- halvt år før jeg hørte ham sige anret, at de begge hører til blandt det end ja og nej – men jeg bede absolut bedste U12 spillere i mærkede meget hurtigt, at han
Europa.
var usædvanligt passioneret omElmer bor ofte hos Holger, når kring sin tennis.
han deltager i turneringer i hoHan missede aldrig en træning
vedstadsområdet, og de 2 drenge og han kamp-svedte fra træniner gode kammerater, selvom de gen startede til den sluttede, og
på banen er benhårde konkurren- vigtigst af alt så oplevede jeg en
ter, som ikke har lyst til at tabe, dreng, der bare ville lære de ting,
når de spiller mod hinanden.
som vi arbejdede med til perfekHolger mener, at han selv fø- tion”
rer 7-4 i indbyrdes opgør mod ElTræningen af de små var opmer, som af Lars beskrives som bygget med læringstemaer fra uge
en rigtig dygtig kontra-spiller, til uge og med udviklingsplaner
der holder en
over indesæson
masse bolde i
som udesæson,
ba nen, hvor
og de spillere der
Han er dybt
Holgers spilletrænede f lere
stil er mere ofgange om ugen
passioneret omkring
fensivt orienteblev således præsin tennis, og han er
ret.
senteret for hvert
Begge er meemne flere ganvanvittig forfængelig
get ambitiøse,
ge.
og perfektionistisk
og Lars er ikke
”Med Holger
i tvivl om, at
kunne
jeg være
i alt, hvad han gør
deres indbyrdes
sikker på, at de
på banen.
konkurrence vil
ting jeg havde
være med til at
undervist i om
sikre, at de kan
mandagen, dem
løfte niveauet hos hinanden.
beherskede han om onsdagen når
Lars påpeger også vigtigheden han kom til træning igen, og jeg
af, at Holger ikke lader sig be- kunne bygge ovenpå det allerede
grænse af, at han er rimelig suve- indlærte.
ræn sammenlignet med de fleste
Han øvede sig simpelthen hjemjævnaldrende, som han møder i me på stuegulvet med skyggetenU12 turneringer, og derfor får nis. På den måde blev han meget
han også lov at prøve kræfter mod hurtigt dygtigere end sine jævnU14 spillere, hvor han ikke kan aldrende, og jeg måtte flytte ham
forvente at vinde hver gang.
til hold med ældre og dygtigere
Det er som regel i de kampe, spillere.”
hvor man taber, at man kan indhøste de bedste erfaringer, som
man kan få gavn af fremover.
Holger kan måske være inspiration for andre med store
drømme
Formålet med denne artikel er
på ingen måde et forsøg på at
sætte Holger op på en piedestal
som en kommende verdensstjerne, men Holgers flotte præstationer og hans dedikerede tilgang
til sin sport, som han er passioneret af og brænder 100 procent
for, fortjener at få omtale.
Måske kan hans tilgang til
sporten og omgivelsernes opbakning være med til at inspirere andre med lignende ambitioner.
Holgers træner, Lars Christensen lægger vægt på, at træningen
handler om kvalitet, og at kvantitet er en progressiv konsekvens
af kvalitet i ethvert træningspas.
Her fortæller han om sit arbejde
med Holger
”Jeg begyndte at træne med
Holger i vintersæsonen 2009. Han

Fra 7-års alderen trænede Holger ca. 3½ time om ugen foruden
1 times fysisk træning, men derudover trænede han mange ekstra timer sammen med sin søster,
Alma.
”Hver gang han havde fået en
times træning med mig i klubregi, trænede han selv to timer oveni,
plus han spillede en del skumturneringer. På den måde spillede
han i alt 563 timers tennis i 2010”
Træningsmængden blev gradvist øget til 6½ timers træning
om ugen, da han var 8 år, og med
2 timers selvtræning efter hver
træningstime nåede Holger op på
900 timers tennis årligt.
”Denne udvikling er fortsat,
og i dag træner Holger 2-3 timer
om dagen. Det der har været kendetegnende for hele den træningsmæssige udvikling af Holger, har
været en perfektionistisk tilgang
til det at beherske teknikken ned
til allermindste detalje, samt at
kvaliteten skulle være i top i enhver træning og i enhver øvelse.”
Lars stiller store krav til Holger i træningen og i enhver øvelse, men de er altid klart definerede og afpasset efter hans formåen, så de altid er mulige at
indfri, forudsat Holger yder sit
bedste fra start til slut.
Holger stiller også selv kæmpestore krav og har store forventninger til sit spil.
”Denne cocktail kan af og til
blive problematisk, for Holger er
barn og spiller og forventer kontant afregning i form af håndgribelige resultater - så som ramte
målfelter, eller tider der er bedre
end det han har præsteret før, eller naturligvis sejre.
Hvor jeg som træner hele ti-

den ser fremad og i al mit arbejde forsøger at bringe ham et skridt
ad gangen op af udviklingsstigen
- og dette arbejde indebærer at
turde give slip, dvæle ved en detalje, lave øvelser der er hårde fysisk og mentalt, fejle, og af og til
tabe.
Da Holger (heldigvis) hader at
tabe eller præstere dårligere end
hvad han selv forventer, så slår
det indimellem gnister imellem
træner og elev, men der er en
grundlæggende respekt og dedikation fra begges side, så når dagen er omme er Lars verdens bedste træner og Holger verdens bedste elev.”
En dyr drøm
Forældrenes opbakning en nødvendig forudsætning for at drømmen kan forfølges
Uden opbakning fra forældrene er det formentlig umuligt at
forfølge så stor en drøm, da hverken Dansk Tennis Forbund eller
klubberne har mulighed for at
ofre de resurser, som er en forudsætning for, at vore talenter kan
rejse rundt til turneringer, og
Team Danmark giver ikke økonomisk støtte til de yngste årgange.
Derfor er spillerne som regel
afhængige af, at forældrene har
mulighed for - og er villige til at betale de fleste af de udgifter,
der er forbundet med at deltage i
internationale turneringer.
I flere tilfælde bliver opholdsudgifter dog dækket, så det ”kun”
er udgiften til flybilletter, der bekostes af forældrene, men det kan
også hurtigt løbe op.
Livet som professionel tennisspiler er en dyr drøm
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Turnering

Danskerne havde stor succes i
forrige års Future turnering på
KB. Mai Grage vandt den rent
danske damefinale mod Karen Barbat og Martin Pedersen
vandt herrefinalen over svenske Patrick Rosenholm

MANGLENDE ØKONOMI SÆTTER FUTURESTURNERINGER PÅ STAND-BY
Til trods for DTF havde sat midler af til tre futures turneringer i lighed med 2014, så var det
ikke mulighed at indgå passende samarbejdsaftaler med danske arrangørklubber.
A F P E R C O L S T RU P V INK E L

I

2013 opnåede et rekordstort
antal danske talenter international erfaring og en stribe endda de første ATP-point via to
ITF-Mens Futures i Aarhus og
København. Sidste år fik også de
danske damespillere en hjemmebaneturnering, der endda endte
ud i en ren dansk finale mellem
Mai Grage og Karen Barbat.
Den finale bliver der dog ingen gentagelse af. For til trods for
DTF i deres budget for 2015 har
sat over 160.000 kroner af til årets
turneringer, så kan forbundets
økonomiske satsning ikke stå alene. Arrangørklubber er en vital
medspiller, både i form af økonomi og frivillig arbejdskraft. Netop sidstnævnte var en af de helt
store udfordringer hos Aarhus
1900.
“Det er bestemt ikke med vores gode vilje, da vi meget gerne
ville give vores egne og de øvrige danske spiller mulighed for at
spille internationalt. Men vi må
blot konstatere, at det kræver en
masse frivillige hænder at løfte
en sådan opgave. Dem har vi ikke
været i stand til at finde, hvilket
er sørgeligt, men sandt,” forklarer Troels Ravn Klausen, der sidder i bestyrelsen i Aarhus 1900
tennis.
Hos Dansk Tennis Forbund
fik man beskeden fra Aarhus 1900
i marts og er på de danske talenters vegne naturligvis ærgerlig
over situationen. Det forklarer direktør Sune Irgens Alenkær.
“DTF ville meget gerne have
arrangeret tre Futures-turnerin-

ger som i de foregående år. Pengene var budgetteret. Desværre
må vi erkende, at en af de tidligere arrangørklubber ikke har
kunnet løfte opgaven i 2015. Som
konsekvens af dette indledte DTF
en dialog med en anden arrangørklub, KB, omkring muligheden for, at KB kunne afholde alle
tre Futures-turneringer i 2015.
Den opgave kunne KB desværre
ikke løfte,” forklarer Sune Irgens
Alenkær.
TENNISAvisen har været i dialog med f lere personer der har
været tæt på arrangementerne i
2013 og 2014 i Aarhus 1900 og
KB. De fortæller at med støtten
fra DTF og et meget opsøgende
arbejde i forhold til sponsorer og
tilskud samt salg i cafe, hotelaftale og masser af frivillige hænder gik turneringen i 0. Dermed
var der altså intet output for et
kæmpe arbejde til klubkassen.
Uden at skulle drage forhastede
konklusioner, så kan det ikke udelukkes at en klub vælger projekter, hvor det er muligt at skabe et
overskud til klubbens medlemmer.
Ambitionen lever
At turneringerne i internationalt
regi i 2015 er lagt ned betyder dog
langtfra at ambitionen om kontinuerlige turneringer på dansk
grund i internationalt regi er død.
Hos Dansk Tennis Forbund håber man allerede fra 2016 igen
at kunne tilbyde Futures-turneringer til både mænd og kvinder.
Hos forbundet erkender man, at
administrationen hos de danske
klubber i forbindelse med afhol-

Julie Noe, en af de få piger
der satser professionelt

Christian Sigsgaard, et af
Danmarks største talenter

Søren Hess-Olesen
satser professionelt
efter et succesrigt
college ophold i USA

delse af futures-turneringer er stor.
“Planlægningen af disse turneringer er en meget stor opgave
for den enkelte arrangørklub, hvilket DTF har stor forståelse for.
Heldigvis bakker KB op om DTF´s
vision; nemlig, at Danmark skal
have sine egne turneringer. Men
i 2015 blev udfordringen for stor,”
forklarer Sune Irgens Alenkær.
Et hurtig kig på relevante junior- og seniorranglister i internationalt regi afslører, at Danmark i disse år for første gang i
en lang årrække har brug for internationale seniorturneringer.
Søren Hess-Olesen vender hjem
fra College i USA og starter ud
som professionel seniorspiller. Simon Friis-Søndergaard kæmper
som første års senior med at få vitale point i hus, mens Benjamin
Hannestad og Emilie Francati
har opnået flotte placeringer på
Juniorverdensranglisten. Netop
disse sæsoner omkring overgangen fra junior til senior har
tid-ligere kostet mange danske
talenter “livet”. Det er ekstremt
brutalt at gå fra Grand Slamturneringer som junior til futures-turneringer i mindre lande
langt væk fra mor og far. Netop
derfor er futures i Danmark en
god stødpude for de unge talenter og muligheden for at optjene
point, der vil gøre livet lidt lettere i forhold til de mange udenlandsrejser der er en del af dagligdagen som professionel tennisspiller.
Ikke flere midler fra DTF
Kigger man DTF´s regnskaber
igennem er det tydeligt, at organisationen har en kernesund økonomi. Til trods for at forbundet
aldrig har haft færre registrerede
medlemmer, så lykkedes man år
efter år med at generere overskud
på seks cifre. Det betyder, at man
aktuelt har på den gode side af 5
millioner kroner på bankbogen.
De penge skal tennistalenterne dog ikke forvente bliver brugt
til at sikre turneringer på internationalt niveau.
“DTF har en sund økonomi
som bl.a. skyldes en optimering
af ressourcerne og naturligt mådehold i forhold til vores medlemmers kontingentkroner. Vi investerer kontinuerligt i vores unge
talenter, og der blev brugt i alt tæt
på 2,5 millioner på talent- og elitearbejde i 2014,” udtaler Sune
Irgens Alenkær.
Danmark havde pr. 10.7.2015
13 spillere på ATP- og WTA-listen i single. Det antal vil ved udgangen af juli måned være kraftigt reduceret, da mange spilleres
rangering blev opnået ved sidste
års danske turneringer.

SOMMER UDSALG
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PÅ KVALITETSPRODUKTER !

15% RABAT
– når du handler for mere end end kr. 3.000,- excl. moms på www.presencosport.dk
Du skal blot indtaste rabatkoden: presenco2 (kan dog ikke kombineres med tilbud og rabatter på denne side)

PLAYMATE VOLLEY

LOBSTER ELITE FREEDOM

Værdifuld tranportabel boldmaskine leveret i aluminiums
kabinet med batteridrift, som giver stor bevægelsesfrihed.
Maskinen kan skyde boldene fladt og hårdt eller som høje
bløde lob-bolde fra højre – midten til venstre i en varieret
eller konstant retning, med topspin, slice eller neutral.

–20%
300511

NU kr. 8.400,excl. moms

Boldbeholder:
Mål:
Vægt:
Strøm:

- stor boldkapacitet og batteristørrelse til lang spilletid
- god at ta' med på farten
- avancerede funktioner, bl.a.hjørne til hjørne svingninger med
tilfældige intervaller, op til 50-graders lob
- hastighed op til 112 km/t
- vægt 16 kg
- incl. hurtig oplader og vinylbeskyttelseshætte
- 2 års garanti
300511 pr. stk. (NORMALPRIS) ................................................ 10.500,-

Batterikapacitet:
Boldhastighed:
Boldfrekvens:
Boldskrue:
Boldens bane:

–20%

200 Bolde
60 x 60 x 43 cm
842036
31 kg
Batteridrevet
(lades med 220 volt)
excl. moms
4 - 6 timer
16 - 136 km/time
Trinløs op til 60 bolde pr. min.
Topspin og slice, trinløst indstillelig
Trinløst indstillelig

NU kr. 14.000,-

842036 pr. stk. (NORMALPRIS) ................................................................................................................ 17.500,-

VINDSKÆRM DE LUXE
- nettet tillader vinden at gå igennem
- med kraftige trådkroge, som fastsyes til nettet via polyesterbændel
- en rigtig holdbar løsning!

–25%

Vi tilbyder ikke tryk på disse vindskærme.

89251

NU kr. 926,25

B:12 x H:1,9 m

excl. moms
89251 pr. stk. incl. trådkroget (NORMALPRIS) ........................................................................................... 1.235,-

–25%

B:18 x H:1,9 m

89252
89252 pr. stk. incl. trådkroget (NORMALPRIS).............................................................................................
1.855,-

NU kr. 1.391,25
excl. moms

–20%

– vi syr
selv vores
vindskærme,
og fremstiller
også andre
størrelser

84028

NU kr. 1.356,excl. moms

GENIALA ORIGINAL
-

er en ”endeløs” flexibel og vejrbestandig PVC-linie
leveres i afpassede længder
kun to monteringsbøsninger pr. gennemgående linie
let montering
udførlig monteringsvejledning medfølger

Kvalitetsvindskærm
med trådkroge
isyet

Standard 4 cm - komplet m. bøsn. etc. Hvid
84028 pr. sæt (NORMALPRIS) .............................. 1.695,-

Alle priser er i DKK excl. moms - og gældende frem til 31.12.15 eller så længe lager haves

UDSALGSVARERNE KAN IKKE KØBES TIL
RABATPRISEN I VORES WEBSHOP – RING OG BESTIL PÅ 7550 6011

www.presencosport.dk
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ITF

BEDRE VILKÅR SKAL HJÆLPE
UNGE SPILLERE PÅ VEJ
Det er ingen dans på roser at være blandt de tusindvis af spillere, der forsøger at gøre tennis til en levevej.
Fremover blive vilkårene bedre, hvilket kan vise sig værdifuldt også for danske spillere.
A F P E R C O L S T RU P V INK E L

I

årevis, ja faktisk i årtier, er præmiepengene steget og steget
ved de store internationale tennisturneringer. Både på ATPog WTA-niveau, men i særdeleshed ved de fire Grand Slamturneringer. De internationale
tennisorganisationers evne til at
gøre tennis til en kommerciel vare
har sejret over nærmest alle andre sportsgrene. Det har gjort
sportens største stjerner til fast
inventar i top-10 over de bedst
indtjenende atleter i verden.
Men ATP, WTA og de fire
Grand Slamturneringer har et naturligt fokus på sportens bedste
udøvere, mens ITF har til opgave at bringe nye spillere frem til
netop dette niveau. En opgave der
naturligvis altid vil lykkedes, da
de enorme summer på toppen af
sporten altid vil være et mål for
mange.
I bunden af sporten så at sige,
har man dog i mange år ikke mærket meget til de enorme indtægter organisationerne på toppen
har indkasseret. Hverken ATP
eller WTA er specielt aktive i de
nedre rækker i international tennis, der i vid udstrækning overlades til ITF. Og da ITF ikke har
direkte andel i overskud hos ATP,
WTA eller Grand Slams er det
begrænset, hvilke muskler organisationen har at spille med.
Derfor har præmiepengene i
de mindste futures turneringer,
hvor mandlige spillere kæmper
for at få de første værdifulde point
til verdensranglisten, ikke rørt sig
de sidste tre årtier.
Det betyder at en
spiller som hovedregel kan forvente
lige knap og nap at
få udgifterne dækket, hvis han vinder en turnering.
Alt andet end fem
sejre i en og samme turnering vil sende spilleren
hjem med et stort minus. Med
andre ord så kræver det mere end
bare talent og mod på tilværelsen
som professionel tennisspiller. Det
kræver en solid pose penge. En
sådan havde Andreas MoltkeLeth, da han for et par sæsoner
siden havde mod og tro på tingene. Forældrene støttede ham økonomisk, mens det var mere svært
at finde økonomiske midler fra
sponsorer.
”Selvfølgelig var jeg glad for,
at mine forældre hjalp mig. Men
det var samtidig også lidt af et
pres, for på en eller anden måde
har man også lidt dårlig samvit-

tighed over at bruge deres penge,
jeg ville jo gerne betale tilbage.
Men realistisk set ville der gå
mange år inden det ville være realistisk at kunne det,” forklarer
Andreas Moltke-Leth.
Han ha r i
dag droppet
drømmen om
at blive professionel tennisspiller. Ikke fordi han tennismæssigt eller
mentalt følte sig underlegen, men
fordi alle ting rundt om det rent
sportslige belastede ham. Havde
muligheden for at gå i 0 på futures-turneringer været bedre, så
tror Andreas klart på, at han fortsat havde været aktiv i dag.
Ny struktur skal skabe bedre
vilkår
For i dagens moderne tennis skal
man som en gennemsnitlig spiller
ikke forvente, at man som en anden Nick Kyrgios kan gå direkte
ind på ATP-touren i teenageårene. I takt med at sporten er blevet mere og mere fysisk præget, så
er gennemsnitsalderen i verdens

top-100 også steget signifikant.
Til trods for teenagesensationer
der dukker op, så er aldersgennemsnittet i det forjættede land
fortsat på den gode side af 25 år.
Netop derfor iværksatte ITF en
langsigtet strategi med henblik
på at gøre vilkårene for sportens
næstbedste bedre.
Fremover sløjfes den laveste
kategori i international tennis,
turneringerne med en samlet præmiesum på $ 10.000. Det er disse turneringer nærmest alle nye
spiller først stiller til start i, men
det er også disse, hvor det er nærmest umuligt at generere et overskud, uanset hvilket resultat der
leveres. I stedet bliver laveste niveau fremover turneringer med
en samlet præmiesum på $ 15.000.
Det betyder, at der bliver signifikant flere præmiepenge til den
enkelte spiller. Fortsat men en
udfordring i forhold til at få budgettet til at hænge sammen, men
dog et stort og længe ventet skridt
i den rigtige retning. Ikke siden
1984 har ITF rørt på præmiepengene i futures-turneringerne. For
en vinder af en turnering betyder
det cirka 5000 kroner mere i præmiepenge, hvilket måske ikke ly-

I bunden af
sporten, så at
sige, har man i
mange år ikke
mærket meget
til de enorme
indtægter
organisationerne
på toppen
har indkasseret

Andreas har haft fornøjelse af at
træne med selveste Rafael Nadal
(med ryggen til)

der af meget, men i høj grad kan
gøre forskellen på om hotelregningen kan betales eller der skal
lånes af mor og far.
Ydermere erstattes den tidligere kategori med en præmiesum
på $ 15.000 med en ny på $ 25.000
dollars. Denne kategori eksisterede ikke tidligere. På den måde
forsøget ITF at arbejde på at udligne den store forskel, der i de
seneste årtier har vokset sig stor,
mellem de turneringer der et kontrolleret af ITF og de der er sanktioneret af ATP. Fordi de to organisationer ikke har evnet at arbejde tilpas sammen, så har det
skabt en skævvridning, hvor de
rige har fået meget mere mens de
”fattige” har måttet kæmpe for at
få tingene til at hænge sammen.
I den proces har mange dygtige
tennisspillere uden tvivl måtte
lade livet, fordi de ikke har haft
de finansielle midler til de første
magre år. Det håber ITF at reformeringen kan være et skridt
væk fra. Det er det uden tvivl også,
men som tenniselsker kan man
kun håbe på, at det ikke er det
sidste, for det kan og må ikke stå
alene.

SPORT HOUSE
Tennissiden.dk

Sommer Outlet
1 stk.
750,2 stk.
1200,-

Så bliver gode
tennisketchere
ikke billigere,
se rækken eller
besøg os i
butikken for at
se flere gode
tilbud.

Gælder hele
rækken.

Dunlop Fort
4 stk. 50,-

Slazenger Wimbledon 4 stk. 50,-

Head Youtek IG
Prestige S

Wilson pro staff
95S | 100LS

Babolat Pure Drive
Lite

Babolat Pure Strike
100 | 18/20 | Tour

Tecnifibre x-one
4 stk. 50,-

Wilson Australian
open 4 stk. 50,-

Wilson US open
4 stk. 50,-

Babolat Roland
Garros 4 stk. 50,-

Ring til os, og
lav en
spændende
test-dag med
fremtidens
ketcher-teknologi
2600,-

2600,-

2100,-

Babolat Aero
Drive Play

Babolat Pure
Drive Play

Babolat Pure
Drive Play Lite

Vil du se mere
omkring testen
med Babolat
RDC maskinen?
Kig her:
Tennissiden.dk/
babolat-rdc-test

Test din
tennisketcher

Kom ind og besøg os i butikken her finder du

Massere af tennistøj fra kun 100,Tennis-tasker fra kun 250,Tennis-sko fra kun 100,Tennis-ketchere fra kun 300,-

Strandvejen 18 | 2100 København Ø | Tlf. 39293945 | info@sport-house.dk
Åbningstider: Man - Fre 10.00 - 17.30 & Lør 10.00 - 14.00

18

Spillerportræt

DANSK-AMERIKANER
Dansk-amerikanske
Julia Boserup forsøger efter overvundne
skader at få karrieren
tilbage på rette spor,
hvor målet for 2015
er top 100
A F: O L E D A L S G A A RD
F O T O : S P O R T S F O T O G R A F.C O M
O G G E T T Y IM A G E S

E

n af Tennisavisens ambitioner er at dække alle danske spilleres deltagelse i internationale turneringer.
Da WTA-ranglistens nuværende no. 212 Julia Boserup (USA)
både er amerikansk og dansk statsborger, holder vi også et vågent
øje med hende, ikke mindst fordi Julia har nær tilknytning til
Danmark, hvor begge forældre
stammer fra.
Efter en træning i KB i forbindelse med et besøg hos familien
i Danmark forleden benyttede
Tennisavisen lejligheden til at
tale med både Julia og hendes mor
Anne-Marie.
Julias far Viggo Boserup flyttede som ganske ung med sine
forældre til USA, og for ca. 30 år
siden mødte han Julias mor Anne-Marie, som derefter flyttede
til Californien, hvor både Julia og
hendes storesøster Mia er født.
Efter at have boet en årrække
i Los Angeles flyttede familien
for 6 år siden til Newport Beach,
hvor både Julia og forældrene stadig bor.
Resten af Boserup-familien bor
i Danmark, hvilket også gælder
storesøster Mia Boserup Kramarz,
som senere flyttede til Danmark.
Når Julia og forældrene er på besøg i Danmark, bor de som regel
hos Mia.
Julia spiller tennis i KB under
ophold i Danmark
Julia har mange danske venner,
også blandt tennis-spillere, og
når hun mindst en gang om året
er i Danmark spiller hun jævnligt
tennis i KB, hvor hun har været
medlem i flere år.
KB benyttede sig straks af situationen, da Julia forleden var i
Danmark, og satte hende på holdet i Elitedivisionen, da KB forleden vandt 6-0 over Birkerød,
hvor Julia vandt 6-3, 7-5 i 1. singlen mod Karen Barbat, og 6-2,
6-0 i double sammen med Mai
Grage mod Karen Barbat og Olga
Helmi.
Julia har jævnligt trænet sammen med danske spillere, bl.a.
Malou Ejdesgaard, som er en af
hendes gode veninder. Som yng-

re har hun også trænet sammen
med Caroline Wozniacki, som
hun også har hilst på siden, når
de har været med i samme turnering.
Julia bekræfter, at Caroline stadig er den samme venlige og imødekommende person som tidligere, selvom hun har fået stjern e s t at u s o g k on s t a nt e r i
mediernes spotlys.
Karrieren genoptaget efter
alvorlige skader
Julias talent for tennis blev tidligt
klart, og hun var i perioden som
13-18 årig tilknyttet USTAs talentcenter i Florida. Hun har også
senere deltaget i trænings-samlinger, og hun har et par gange været trænings-partner for USA’s
FED Cup hold.
Julia fortæller, at der er et godt
sammenhold blandt de spillere,
som hun har trænet sammen med,
og hun har især glædet sig på vegne af Madison Brengle, som efter at hun vandt $50.000 i Las
Vegas i september 2014, hvor hun
var no. 112, fik noget at et gennembrud og nu er no. 36 på WTAranglisten.
Blandt de øvrige spillere kan
nævnes Alison Riske og Sloane
Stephens, hvis talent er uomtvisteligt.
Julias bedste resultat som junior var, da hun i 2008 vandt U18
single ved Orange Bowl, som er
det største efter Grand Slam turneringerne. Caroline Wozniacki
vandt i øvrigt samme turnering i
2005 som 15-årig.
Som senior nåede Julia sin foreløbig bedste placering som no.
174 i april 2012, hvilket var kort
tid efter, at hun vandt sin 2. ITFtitel ved $25.000 Rancho Santaf
Fe i Californien.
Den første titel vandt hun i
september 2011 ved $25.000 Redding i Californien, og måneden
efter var hun i finalen ved $50.000
Saguenay i Canada, hvor hun tabte 6-7(7), 3-6 til Timea Babos
(HUN).
Tidligere samme år (2011) var
hun i finalen ved $50.000 Waterloo i Canada.
Disse resultater indikerede, at
Julia resultatmæssigt var inde i en
god udvikling, men karrieren blev
for en stund spoleret, da hun på
grund af brud på begge fødder
var helt ude af spillet i første halvdel af 2013, og rangeringen faldt
som følge heraf til omkring no.
500.
I efteråret 2013 nåede hun dog
semifinalen ved $25.000 Redding
og desuden 3 kvartfinaler ved
$25.000 Macon, $50.000 Captiva Island og $25.000 Merida,
hvilket fik løftet rangeringen til
top 400.
I 2014 nåede Julia kvartfinalen i WTA International turne-

ringen i Monterrey, hvor hun bl.a.
vandt over no. 23 Kirsten Flipkens (BEL), inden hun tabte til
den senere finalist Jovana Jaksic
(SRB).
Caroline Wozniacki var med
i samme turnering, hvor hun tabte i kvartfinalen til Karolina Pliskova (CZE).
Senere samme år var Julia i finalen ved $50.000 Sacramento
og semifinalen ved $50.000 New
Braunfels samt kvartfinaler i
$50.000 Carson, $75.000 Albuquerque og $50.000 Macon, hvor
hun i øvrigt tabte til Kateryna
Bondarenko (UKR), som var tilbage efter ”barsel”.
I denne periode fik Julia påhæftet den uofficielle titel som
”Good luck charm”, da hun 5 turneringer i træk tabte til den senere vinder. Trods dette bragte
disse resultater Julia tilbage i top
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R PÅ VEJ MOD TOP 100
PROFIL
JULIA BOSERUP
Land: USA
Født: 1991
Bopæl: Newport Beach, Californien
Pengepræmier: $ 158,890
Højeste rangering: 174 (apr. 12)
ITF tiltler: 2

200, og hun sluttede 2014 som
no. 194.

For nylig stillede Julia op for KB i en dansk holdkamp og dannede i den forbindelse par med Mai Grage i double

Medrejsende coach skal hjælpe med at opfylde mål om top
100 i 2015
Julia fortalte dengang, at hendes primære fokus var at undgå
igen at blive generet af skader, og
hun mener at hun nu er i stand
til at forebygge, at skaderne igen
dukker op.
Starten af 2015 har ikke budt
på de helt store resultater, da hun
i de første turneringer er blevet
slået ud i første eller anden kamp
af højere rangerede modstandere. Hun følte dog, at hendes spil
trods nederlagene var inde i en
god udvikling, som giver hende
mod på at kæmpe videre.
Derfor tror hun på, at hendes
målsætning om top 100 inden
årets udgang er realistisk, og på

længere sigt håber hun på at opnå
en rangering, så hun kan leve af
sin tennis, så hun ikke fortsat er
afhængig af den økonomiske støtte, som hun får af forældrene, som
dog er indstillet på at støtte Julia
alt hvad de kan.
At det igen går den rigtige vej,
var den seneste turnering et eksempel på, da for et par uger siden vandt $25.000 turneringen i
Raleigh, hvor Julia var meget tilfreds med sit spil.
Julia pointerer, at der er meget
lidt forskel på niveauet i ITF-turneringerne sammenlignet med
top 100 spillere, som ofte taber
til spillere i top 200-300.
Julia foretrækker at være spilstyrende og selv forsøge at afgøre boldene, men mod nogle spilletyper, som går meget efter slagene, kan det være klogest at
holde bolden i spil og profitere af
de fejl, som er en følge af denne
spillestil.
Julia har desuden fået brasilianske Patrick Frandji som coach,
der kan rejse med hende ved turneringerne. For at nå til tops er
en vigtig at have en kontinuerlig
støtte, som betyder rigtig meget
for træningen imellem turneringerne og derfor også for resultaterne.
Frandji har tidligere været coach
for Irina Falconi, som han har
været med til at få i top 100.
Julia har tidligere rejst noget
alene, og da det også kan vœre en
smule ensomt, har Julia vœret taknemmelig for, at hendes mor har
haft mulighed for at tage med noget af tiden
1. juni tog Julia hul på græssæsonen, hvor hun i $50.000 turneringen Aegon Eastbourne Trophy, fortsatte sin sejrs-stime ved at

besejre 7. seedede Cagla Buyukakcay (TUR), som er no. 139 på
WTA-ranglisten, og hun vandt
også de 2 næste runder mod no.
218 Shuko Aoyama (JPN) og no.
158 Petra Martic (CRO), der har
været no. 42 på WTA-ranglisten,
inden sejrsrækken på 8 sejre på
stribe blev brudt af det 19-årige
talent Anett Kontaveit (EST)
Allerede dagen efter deltog Julia i kvalifikationen til WTA International turneringen i ’sHertogenbosch i Holland, hvor hun
fik 2 kampe - og en omgang maveinfluenza, som både ramte Julia og hendes coach.
Herefter sunder hun sig nogle
dage i Danmark, inden de drager
videre til nye turneringer, og hun
håber på at slippe ind i kvalifikationen til Wimbledon.
Julia kan glæde sig over, at de
seneste resultater har bragt hende tilbage i top 200, da hun på
den seneste rangliste pr. 8. juni er
no. 199.
Kvindelige tennisspillere
er mere konkurrenter end
veninder
Julia genkender nogle af de betragtninger, som tidligere blev
fremsat af Maria Jespersen i en
tidligere artikel som blev bragt i
Tennisavisen.
Julia bekræfter, at et er svært
at knytte sociale bånd til de spillere, som man ofte møder ved forskellige turneringer.
På det punkt mener både Julia
og hendes mor, at de mandlige
spillere er langt bedre til at nøjes
med at være konkurrenter på banen, og i højere grad kan fungere socialt sammen udenfor banen.
Som eksempel omtalte Julia en
spiller, som hun betragtede som
en god veninde, men da de pludselig skulle mødes i en kamp, blev
Julia totalt ignoreret fra morgenstunden før kampen, og venindeforholdet blev aldrig det samme
igen
Julia spiller også gerne double,
da det også kan gavne single-spillet, men hun har ikke nogen fast
double-makker, og det er langt
fra i alle turneringer, hvilket muligvis hænger sammen med det
føromtalte sociale aspekt.
Julia sørger dog for at suge oplevelser til sig, når hun har mulighed for at opleve lokale attraktioner.
Online uddannelse på Penn
State University
En stor del af tiden mellem kampene og træningen benytter Julia
på en online uddannelse ved Penn
State University, hvor hun om ca.
1 år forventer at tage en bachelor
i psykologi.
Efter sin tennis-karriere vil
hun overveje at læse en MBA på
business school. ●

20

Interview

Passionen blev til

DRØMMEJOBBET
For TV 2 Sport´s
faste tennisreporter
Camilla Nørgaard
startede interessen
for tennis ved en
tilfældighed længe
før den var en del af
hendes arbejdsliv.

A F P E R C O L S T RU P V INK E L

O

f te går interesse for

specifikke sportsgrene i
arv fra generation til generation. Naturligvis forstærket af lokale tilhørsforhold,
hvilket ofte kan inkludere fysisk
aktivitet. Med dette som udgangspunkt må journalist Camilla Nørgaards interesse for tennis siges
at være undtagelsen der bekræfter reglen. Hendes indgang til
tennis stammer ikke fra en livslang familietradition eller fordi
det væltede med tennisbaner i
baghaven.
”Det er egentlig lidt sjovt at
tænke tilbage på. Jeg husker at
min far sad og så tennis i fjernsynet, og på en eller anden måde
fangede det mig. Det er svært at
forklare, hvad det præcis var, men
noget særligt var der over det. Det
var ikke altid så afgørende, hvem
det var der spillede, det kom naturligvis med tiden. Og jeg skal
være helt ærlig og sige, at Andre
Agassi trådte i karakter som min
favorit, han havde noget karisma
og karakter. Han var ikke bange
for at skille sig ud,” forklarer Camilla Nørgaard og tænker og forklarer indgående om, at hun har
svært ved for alvor at sætte ord
på, hvordan interessen for tennis
egentlig stammer fra.
Der skulle da også gå mange
år fra introduktionen til tennis i

Camilla er også aktiv på
tennisbanen

barndomshjemmet til at tennis
blev en fast del af Camilla Nørgaards professionelle hverdag. I
de mellemliggende år fulgte hun
også sporten, dog uden at tænke
videre over det. Den var blevet en
fast del af hendes hverdag uden
det dog slog hende selv at blive
en aktiv udøver, det kom først senere.
Med en praktikplads på sportsredaktionen på TV 2 og senere
ansættelse samme sted rykkede
tanken om at kombinere den naturlige interesse med rejser til de
store turneringer i embeds medfør nærmere. Det var i de år TV
2 fortsat sendte Wimbledon og
derfor havde en stærk profil på
tennis.
”Der var mange folk, der havde arbejdet indgående med tennis i mange år og havde en stærk
profil. Så det var nok lidt angstprovokerende sådan at byde ind
og gøre deres domæne til en del
af mit område. Lidt efter lidt bød
mulighederne sig dog, hvilket er
en naturlig ting i sportens omskiftelige verden,” forklarer Camilla Nørgaard.
TV 2 mistede rettighederne til
Wimbledon og dermed sluttede
de faste tennistransmissioner på
kanalen. Det var i de år Caroline Wozniacki for første gang begyndte at vise sig frem på WTAtouren og krævede dansk tilstedeværelse. Når der ikke længere
var basis for at sende det store produktionsapparat ud til de store
turneringer, så stod TV 2 og flere andre danske medier i et di-

Camilla i interview med
Caroline Wozniacki under
OL i London

”Det er hårdt arbejde, rigtig hårdt, men jeg ville ikke bytte
det for noget. Det er langt hårdere end ”bare” at møde ind på
redaktionen derhjemme og være reporter."
lemma. For den danske Wozniacki var en ”rising star”, der for
enhver pris skulle følges.
Hele verden rundt med
arbejdet
Pludselig tog det fart, da Wozniacki blev så stor en stjerne, at
redaktionerne rundt omkring i
Danmark valgte at sende deres
reportere til Melbourne, New
York, London og Paris. Camilla Nørgaard er via ansættelsen
på TV 2 udfordret af at tv-rettighederne ligger hos andre kanaler, men alligevel har stationen

flere gange valgt at købe sig ind
ved turneringerne for at bringe
den danske succeshistorie hjem
i stuerne. Det har givet Camilla Nørgaard mulighed for at opleve en lang række af de turneringer hun oplevede fra sofaen i
barndomshjemmet live on location. En privilegeret tilværelse erkender hun, men forklarer samtidig, at det er misforstået at tro, at
det er den rene badeferie.
”Det er hårdt arbejde, rigtig
hårdt, men jeg ville ikke bytte det
for noget. Det er langt hårdere
end ”bare” at møde ind på redak-

tionen derhjemme og være reporter. Der kommer du hjem efter
endt arbejde, her kan man jo være
væk i lange perioder. Ofte spørger folk, hvad ser du så af tennis?
Det overrasker måske folk, men
det er faktisk ikke særligt meget
jeg ser. Selvom jeg sidder få meter fra hvor Federer spiller, så skal
jeg have lave et indslag færdigt og
sende hjem. Selvfølgelig sker det,
at man lige kan komme ind og se
lidt tennis, men det er langt fra
så tit som man som tennisfan kunne drømme om,” forklarer Camilla Nørgaard.
Med tiden har hun opbygget
en professionel relation til familien Wozniacki. Det er naturligvis historier om Caroline Wozniacki, der er hovedårsagen til, at
TV 2 og andre medier sender deres medarbejdere ud for at dække de store turneringer. Selvom
den danske tennisspiller har et
naturligt fokus på det sportslige
under de store turneringer, så oplever Camilla Nørgaard alligevel
danskeren som værende imødekommende og professionel overfor pressen.
”Ofte er det sådan, at spillere
ikke giver interviews på dage,
hvor de ikke spiller. Det er det
faktisk for nærmest alle de store
stjerner, bare ikke Caroline Wozniacki. Hun stiller nærmest altid op til interviews, hvilket er
ekstremt værdifuldt for de danske medier og os som tv-station.
Ofte oplever jeg , hvordan både
WTA og ITF samt udenlandske
journalister bliver forbløffet over,
hvor meget adgang vi som danske medier har til Caroline. Så på
den måde er hun ekstrem professionel at arbejde med,” forklarer
Camilla Nørgaard.
Tennis på banen
De senere år har Camilla Nørgaard også selv kastet sig ud i tennis. På Kløvermarkens baner i
København har hun blandt andet modtaget undervisning af Michael Mortensen. Derudover dyster hun gerne mod kollegaer og
venner og veninder. Hun er ikke
meget for kommentere på, hvilket niveau hun er på. Dog erkender hun blankt, at det næppe bliver til den store karriere på banen.
”Jeg nyder det, det er virkelig
sjovt. Sjovest når jeg møder spillere, der er bedre end mig selv.
Det gør bare, at jeg bliver presset
og kan få mere ud af mine slag.
Jeg vil klart sige jeg er bedst fra
baglinien. Serven halter dog stadig lidt, men Michael Mortensen er i gang med at få den rettet
til,” slutter Camilla Nørgaard med
et smil.

I N S P O R T
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Talenter

DET NÆSTE KULD
TALENTER PÅ VEJ MOD
VERDENSTOPPEN
Hvem skal tage over når Djokovic og co. trækker sig
tilbage. Vi ser på de oplagte kandidater...
A F: A S G E R H E S S - O L E S E N F O T O : G E T T Y IM A G E S

1
2
3
4
5

Lige nu sidder de kendte navne solidt på verdenstoppen. Djokovic, Nadal, Federer og Murray med flere, kan de fleste nikke genkendende til. Men hvem
skal tage over efter dem? Vi kigger her på de første fem, mens de sidste fem
følger i næste nummer.
Vi har forsøgt at kigge på 10 navne, der alle har stort potentiale og som for
alvor banker på til at blive topspillere. Vi har undladt navne som Nick Kyrgios,
Borna Coric og Thanasi Kokkinakis, da de allerede er veletablerede, men kigger i stedet på nogle lidt længere nede ad ranglisten, som stormer frem. Der
hersker ingen tvivl om, at der er rigtig mange unge spillere på vej frem, og de
ser alle ud til at være godt rustet til at tage kampen op. Flere prominente junior-navne har formået at klare overgangen til senior på flot vis, og det er nu
de skal forsøge at tage det næste skridt.

GIANLUIGI QUINZI, 19 år, Italien, ATP: 376
Den 19-årige italiener er nok ikke et navn ret mange kender så meget til. Han er en af dem på listen som ikke for alvor har leveret voldsomt meget på senior-niveau. Men potentialet er der for Quinzi, der vandt junior Wimbledon i 2013.. Sidste år vandt han tre Future-turneringer på stribe, og i år
er det blevet til en enkelt, samt en kvartfinale i Napoli i en Challenger i hjemlandet. Her slog han
blandt andre Blaz Rola og viser tegn på, at han måske er ved at tage et skridt frem. Hjemmevant på
gruset er han i hvert fald farlig, og med et par sæsoner mere på bagen med positive resultater, så er
han værd at holde øje med.

CHRISTIAN GARIN, 19 år, Chile, ATP: 262
Chilneren er samme årgang som Quinzi, og ligesom italieneren også en grushaj. Den lille sydamerikaner leverede intet mindre end 63 sejre på underlaget sidste år, herunder 4 Future-titler, og selvom størstedelen af sejrene kom på grus, så er der ingen tvivl om, at der er et kæmpe potentiale
her. Han har spillet en række Challengers, hvor han er blevet testet mod nogle af de bedste, og det
blev også til en sejr mod Schwartzman i kvalen til Buenos Aires.

OMAR JASIKA, 18 år, Australien, ATP: 383
Australien er efterhånden ved at være godt rustet til fremtiden. Med Kyrgios og Kokkinakis, der allerede har slået deres navne fast i top 100, og med flere up and coming. Herunder Omar Jasika. Han har
for alvor forsøgt sig med Challengers i år men har stået i skyggen af de førnævnte. Som junior var han
oppe som nummer 6 i verden og vandt sidste år juniorernes udgave af US Open. I år har han gjort sig
bemærket ved at besejre blandt andre John-Patrick Smith og Aljaz Bedene, og har bestemt vist hvilke
evner han besidder. Spørgsmålet er så, om vejen til toppen bliver ligeså let som for Kyrgios og Kokkinakis. Det er nok tvivlsomt, men Jasika har tennismæssigt hvad der skal til, og med en stærk psyke
kunne det godt tyde på, at han kan være at finde i top 100 inden alt for længe.

QUENTIN HALYS, 18 år, Frankrig, ATP: 296
Den unge franskmand har primært gjort sig i Futures i år, og har ikke helt taget skridtet til Challengers. Han fik dog sin ilddåb, da han var oppe mod Nadal i 1. runde af French Open, og efterlod et
godt indtryk. Halys er dygtig på de fleste underlag, og det kan blive en af hans helt store forcer fremadrettet. I år har han primært spillet indendørs, men viste mod Nadal, at han, som de fleste franskmænd, også har gode evner på grus. Anden halvdel af sæsonen bliver formentlig ganske afgørende for
Halys, trods hans unge alder, og det er her han skal forsøge at tage kampen op i nogle Challengers.
Modsat et par af de andre er han dog kun 18 år, og har måske en sæson eller to mere at udvikle sig
på inden han skal skridtet videre.

YOSHIHITO NISHIOKA, 19 år, Japan, ATP: 146
Japaneren er en af de spillere, der allerede har taget næste skridt. Han nyder godt af Nishikoris store
succes, og opmærksomheden omkring japansk tennis. Med en rangering som nummer 146 er han allerede godt på vej frem, og med flotte resultater og sejre over blandt andre Golubev, Clezar og Sijsling,
har han allerede vist, at han er værd at holde øje med. Han er dygtig på både grus og hardcourt, og
generelt er japaneren ekstremt alsidig, og lever godt på mange af de samme ting, der gør Kei Nishikori
god. Stor udholdenhed, hurtighed og et godt blik for spillet. Han er den af disse fem som er nået
længst, men om han bliver det i sidste ende er svært at sige. Dog ser den unge japaner ud til at have et
stærkt fundament, der kan blive meget værdifuldt fremadrettet.

Vi springer højt for
at udleje din bolig...
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Ranglister

DANSK RANGLISTE
DAMER 2015 PR. 8/6

DANSK RANGLISTE
HERRER 2015 PR. 8/6

POS.

NAVN

KLUB

POINTS

1

Caroline WOZNIACKI

KB

2

Karen BARBAT

3

GPS RANGLISTE
DAMER 2015 PR. 8/6

POS.

NAVN

1.235.000

1

Frederik L. NIELSEN

Lyngby

37.750

Birkerød

8.430

2

Martin PEDERSEN

KB

7.230

Mai GRAGE

KB

5.350

3

Philip ØRNØ

Helsingør

2.074

4

Julie NOE

KB

2.366

4

Mohamed SHABIB

ATK

1.952

5

Cecilie LUNDSGAARD MELSTED

HIK

1.628

5

Søren HESS-OLESEN

Århus 1900

1.950

6

Emilie FRANCATI

Gentofte

1.520

6

Marc FERRIGNO

KB

1.652

7

Hannah VILLE MØLLER

HIK

1.213

7

Esben HESS-OLESEN

Århus 1900

1.600

8

Frederikke SVARRE

Hillerød

1.206

8

Johannes INGILDSEN

KB

1.594

9

Emma RØNHOLT

Gentofte

1.184

9

Tobias GALSKOV

Lyngby

1.528

10 Olga HELMI

Birkerød

1.155

10

Andreas BJERREHUS

Århus 1900

1.500

11

Esbjerg

1.116

11

Mads ENGSTED

Århus 1900

1.480

Gentofte

1.112

12

Benjamin HANNESTAD

KB

1.358

Holte

1.090

13

Christian SIGSGAARD

Gentofte

1.328

14 Rebecca LA COUR HILLINGSØ

KB

1.072

14

Alexander KØNIGSFELDT

HIK

1.290

15 Ida Emilie STILLING KRAUSE

KB

989

15

Søren BORUP WEDEGE

Hillerød

1.242

16 Karina I. JACOBSGAARD

KB

984

16

Magnus IBH

17 Malene STRIPP

Birkerød

960

17

Thomas KROMANN

KB

1.004

18 Sille TRANBERG

Hvidovre

882

18

Oliver BENNEWEIS PRAMMING

HIK

1.000

HIK

784

19

Rasmus MØLLER

HIK

992

Hillerød

784

20

August HOLMGREN

Gentofte

966

Amina HADZIC

12 Maria JESPERSEN
13 Frederikke UHRSKOV STØCHKEL

19 Emma VESTEN HÅKANSSON
20 Sofia NAMI SAMAVATI

01341707 Tennisavisen tekstside banner.indd 2

KLUB

POS.

NAVN

LAND/KLUB

POINTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mai GRAGE
KB
83
Cecilie LUNDGAARD MELSTED
HIK
60
Karen BARBAT
Birkerød
50
Simone MICHAEL ALIPIEVA
HIK
50
Frederikke SVARRE
KB
34
Karina I. JACOBSGAARD
KB
33
Frederikke UHRSKOV STØCHKEL Holte
30
Karoline LAURSEN
Greve
28
Amina HADZIC
Esbjerg
24
Hannah VILLER MØLLER
HIK
20
Sofie AAMOT MØNSTER		20
Sille TRANBERG
Hvidovre
18

POINTS

GPS RANGLISTE
HERRER 2015 PR. 8/6
POS.

NAVN

LAND/KLUB

POINTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Simon FRIIS SØNDERGAARD
Philip ØRNØ
Søren BORUP WEDEGE
Frederik NYMANN
Alexander KØNIGSFELDT
Mohamed SHABIB
Nikolaj KATIC
Johannes INGILDSEN
Frederik ØRVAD
Jesper KORSBÆK JENSEN
Rasmus MØLLER
Christian SIGSGAARD

KB
Gentofte
Hvidovre
Birkerød
HIK
ATK
KB
KB
Gentofte
Birkerød
HIK
Gentofte

51
50
50
47
43
33
31
30
21
21
21
20

Virum/Sorgenfri 1.000

30/10/14 15.17

SEJLEREN 200x131.indd 1

LinA
MuReL
J A RdoR f

Lina@LinaSmil.dk

www.LinaSmil.dk

www.linasmil.dk

Besøg Linas store atelier i Allerød

Jeg lever i tæt symbiose med min kunst, mine heste og ikke mindst naturen her på stedet og når jeg
træner hestene eller rider ud i skovens dybe stille ro
giver det mig en stor dyb glæde, og når jeg ligger på
jorden med mit ansigt ned til Moder Jord og høre
hendes hjerteslag, bliver jeg rolig og tryg….. det giver
mig ro som jeg kan ta med mig ind i kunsten og
formidle hendes blide budskab. Jeg glæder mig til at
vise min kunst frem til netop dig.

En af de helt store inspirations kilder er naturen og
mine heste som går frit foran atelieret og på min
plantage, der er 12 tønder land som giver liv til en
lille sø, 150 æbletræer, grantræs lund, levede hække
og tonsvis af fugle, små som store, harer og andet
vildt.

privat bestilling af
torben Kaufmann andersen
Det var Torbens drøm igennem mange år at få sin dygtige
dressurhest Thor og sig selv i bronze. Jeg er taknemmelig
for at jeg fik opgaven og skabe denne smukke
skulptur til ham. se videoen om thor og torben på

Det største budskab i mIn kunst er en hyldest og
kærlighed til Moder Jord, den fantastiske natur, og
de væsner som lever på og i hende, mit budskab om
kærlighed, glæde og omsorg.

21/08/14 09.45

Ring for aftale +45 23 99 18 99

se nyeste video www.linasmil.dk

Kunstneren, inspirationsKilden og mennesKet lina murel jardorf

k u n St n e R
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Vin

PIEMONTE
ITALIENS BEDSTE GOLFOMRÅDE - OGSÅ UDEN FOR GREEN’EN
Er du vild med trøfler, Barolo og 5-stjernet golf ? Piemonte er en af Italiens bedst bevarede turisthemmeligheder.
Her kan du spille verdensklasse golf om dagen og nyde egnens gastronomiske delikatesser om aftenen.
A F KIR S T E N F I C H
F O T O : S H U T T E R S T O C K .C O M

E

n ferie i Piemonte
giver dig en enestående
mulighed for at kombinere golf på nogle af
Italiens bedste baner med afslapning og gastronomi, der er
på niveau med Toscanas, men
til en langt mere rimelig pris.
Området i Norditalien er en
overset perle og meget langt fra
turistfælderne i andre af Italiens
mere populære områder. Her er
bakker og bjerge, smukke slotte, historiske byer og en befolkning, som nok er mere reserveret end mange andre steder i
Italien, men hjertevarme og
gæstfrie når de lærer dig at kende. Og så er det hjem for så berømte vine som Barolo, Brunello og Spumante, for slet ikke at
tale om den hvide trøffel, som
har sin egen festival i Alba
hvert år i oktober.
Golf på topniveau
Med Piemonte som din næste
golfdestination, kan du vælge
mellem en unik variation af
landskaber: Fra bjergene hvor
den XX Vinterolympiade forgik
i 2006 til Langhe, Maggiore-søen, Torino, Novara, Alessandria eller Asti. Piemonte kan
prale med over 40 klubber på
forskellige niveauer, inklusive 4
af de 10 bedst rankede klubber i
Italien. Med 9, 18, 27 og 36
huller er disse greens omgivet af
fantastiske landskaber, som vinmarkerne i Langhe og Asti eller
bjergene i nærheden af Biella og
Cuneo. Ikke så mærkeligt at
magasinet ”Il Mondo del Golf ”
(Golf Verdenen) rater regionen
som ”Excellent” eller at det
amerikanske golfsite Leadingcourses.com giver området 8,5
point ud af 10 mulige, hvilket
gør det ”...very suitable as a golf
destination”.
5 stjerner i Asti
I hjertet af Monferrato’s bakker,
få minutter fra Asti’s center finder du ”Feudo di Asti” en femstjernet bane designet af den
berømte golfarkitekt Graham
Cooke. Dette var Grahams sidste projekt, indviet i 2005 og
2006: en bane, der strækker sig
over 680.000 kvadratmeter med
18 huller par 70, beliggende
mellem byerne Settime og Asti.
Feudo di Asti er omgivet af
tætte skove og prydet af flere
villaer – Le Residenze, med 5
charmerende hoteller, restau-

Golfbanerne i Piemonte ligger ofte i en fantastisk og varieret natur.

natur. Mange af disse serverer
fantastisk, hjemmelavet mad og
er ikke specielt dyre.
En anden mulighed er at bo i
en af de nærliggende landsbyer,
f.eks. Govone, som tilbyder et
væld af gode overnatningsmuligheder og dertil mulighed for
at gå på opdagelse i dens historiske bymidte og det lokale barokslot.

Piemonte har over 40 golfklubber
med 9, 18, 27 og 36 huller.

ranter og en spaklub der har
specialiseret sig i vinterapi (udvortes!)
Agriturismo
Du behøver imidlertid ikke at
bo på selve banen, men kan
f.eks. benytte dig af en af de
mange såkaldte ”Agriturismo” i
området, ofte en gård eller jagthytte der er bygget om til et
mindre hotel midt i den skønne

Læs mere:
B&B i Govone, anbefalet af
The Guardian:
Sogni e Tulipani
Sognietulipani.it
-”Feudo di Asti”
5-stjernet golfbane og hotel
Golffeudoasti.it
-Asti’ turistbureau
Astiturismo.it
-Festival for Den Hvide Trøffel
finder sted i Alba fra d. 10. oktober 2015. Se mere her:
Fieradeltartufo.org
-Oversigt over Agriturismo i
Italien:
Agriturismo.it

Baronello
Årets Golfvin

Produttori di Govone har i samarbejde med
Holte Vinlager produceret årets golfvin.
Baronello er lavet på druerne Barbera og
Nebbiolo. Druerne kommer fra vinstokke,
der er over 35 år gamle. Efter fire måneders
fadlagring fremstår vinen fantastisk fyldig
og blød. Der er kun produceret 6.000 flasker af denne specielle vin.
Farven er lys rubinrød med en frisk og
frugtrig bouquet af kirsebær, lavendel
og lakrids. I smagen er der jordbær, blå
blommer, og lidt lakridsrod som afsluttes af
saftige fløjlsbløde tanniner. Vinen kan nydes
til en god bøf, pasta eller modne oste, men
kan også sagtens drikkes alene.

Pris:
Pr. fl. 75,6 fl. 330,Spar v/6 fl. 120,Se mere på Holtevinlager.dk

VELKOMMEN TIL
DANMARKS NYE TENNISPORTAL
WWW.TENNISAVISEN.DK

TENNISAVISEN.DK
www.facebook.com/Tennisavisen

@Tennisavisen

Vi bringer nyheder, billeder, analyser, debat
og aktuelle opdateringer fra tennisverdenen
– både fra Danmark og internationalt.
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DH stilling udendørs

HERRER
ELITEDIV. grundspilspulje 1

ELITEDIV. grundspilspulje 2

ELITEDIV. grundspilsspulje 3

HOLD

HOLD

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

KAMPE

V

U

T

POINT

KB

3

3

0

0

14

Gentofte

3

2

0

1

Birkerød

3

1

0

Lyngby

3

0

0

KAMPE

V

U

T

POINT

Hvidovre

3

3

0

0

17

HIK

3

3

0

0

16

11

Århus 1900

3

1

1

1

8

Fruens Bøge

3

2

0

1

13

2

6

HRT

3

1

1

1

8

Hillerød

3

1

0

2

5

3

5

ATK

3

0

0

3

3

Helsingør

3

0

0

3

2

Mesterholdet fra KB vandt puljen i sikker stil, og mellemspilelt børheller ikke give holdet store problemer. Lyngby
har haft det svært og stille stærkt op i mellemspilelt,
såfremt slustspillet skal nås.		

Hvidovre har været helt suveræn og bliver farlige i mellemspillet. På blot ét sæts difference går Århus-holdet
i mellemspillet, men kan holdet finde forstærkninger til
august iform af hejmvendte college-drenge, så kan de
blive svære. HRT og ATK går i nedrykningspuljen.

HIK vandt puljen i et tæt opgør med Fruens Bøge, men
begge hold er i mellemspillet med henholdvis 4 point til
HIK og 2 til Fruens Bøge. Der venter større udfordringer
i mellemspillet. Helsingør fik lidt oprejsning i den sidste
kamp, men får meget svært ved at blive i elitedivisionen.

1. DIV. Vest pulje 1

1. DIV. Vest pulje 3

1. DIV. Øst pulje 1

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

Sønderborg

3

2

1

0

14

ALTS

3

3

0

0

18

Skovbakken

3

2

1

0

14

Horsens

2

2

0

0

Aalborg Østre

3

1

2

0

10

Århus 1900 2

2

1

0

Randers

3

1

0

2

8

Risskov

3

1

Hasle

3

1

0

2

7

TC Odense

2

Herning

3

0

0

3

1

AGF

2

De to hold i toppen mødes i august og her afgøres oprykningen formentlig. Aalborg Østre skal håbe på at de to
foranliggende hold kikser. Herning ligner en sikker nedrykker.

1. DIV. Øst pulje 2
HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

KB 2

3

3

0

0

15

Virum/Sorgenfri

3

3

0

0

KFUM

3

1

0

Vanløse

3

1

Lyngby 2

3

Farum

3

KAMPE

V

U

T

POINT

Gentofte 2

3

3

0

0

17

10

HIK 2

3

2

1

0

13

1

7

TK Ryvang

3

2

0

1

10

0

2

5

Kløvermarken

3

1

1

1

9

0

0

2

1

HVT

3

0

0

3

4

0

0

2

1

Holte

3

0

0

3

1

ALTS har taget tre overbevisende sejre og oprykningsspillet kan kun forpurres af Horsens, men bliver det næppe. I
bunden slås TC Odense og AGF om at undgå nedrykning.

Et suverænt Gentofte 2, men de kan ligesom HIK 2 ikke
rykke op, så den plads skal udkæmpes mellem Ryvang og
Kløvermarken. Holte kan næppe bevare 1. divisions status.

2. DIV. Vest pulje 1

2. DIV. Vest pulje 2

KAMPE

V

U

T

POINT

Aalborg Østre 2

3

2

0

1

11

12

Skovbakken 2

2

2

0

0

2

8

TPI

3

1

1

0

2

8

Kolding

3

1

0

1

2

6

Hammel

3

0

1

2

5

Randers 2

2

Da førerholdet fra KB ikke kan rykke op, så ligger oprykningen til Virum/Sorgenfri. Nedrykningen synes stadig et
åbent spørgsmål, da fire hold ligger tæt.		

KB's forsvarende mestre hos herrerne

HOLD

HOLD

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

Skanderborg

3

3

0

0

15

10

Århus 1900 3

3

2

1

0

13

1

9

Give

3

1

2

0

10

0

2

8

Viborg

3

1

1

1

9

1

0

2

6

Nyborg

3

0

0

3

4

0

1

1

4

TC Odense 2

3

0

0

3

3

Aalborg Østre 2 og Skovbakken 2 kan ikke rykke op, med
mindre de to klubbers førstehold rykker op i Elitedivisionen.
Det er nok ikke sandsynligt, så oprykningen kan derfor gå
til TPI. Hammel og Randers 2 kæmper mod nedrykning

Skanderborg ligger godt til, men skal i august op mod
både Århus 1900 og Give. Nedrykningen afgøres mellem
Nyborg og TC Odense 2				

2. DIV. Øst pulje 1

2. DIV. Øst pulje 2

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

B 93

3

3

0

0

15

Holbæk

3

3

0

0

ATK 2

3

2

0

HIK 3

3

1

Greve

3

Kløvermarken 2

3

KAMPE

V

U

T

POINT

Hvidovre 2

3

2

1

0

15

15

Skovshoved

3

3

0

0

15

1

13

Birkerød 2

3

2

0

1

14

0

2

5

Køge

3

1

1

1

8

0

0

3

5

Brøndby Strand

3

0

0

3

2

0

0

3

1

NTK Amager

3

0

0

3

0

Oprykningen bliver et tæt race mellem B 93 og Holbæk
og det bliver nok det indbyrdes opgør i august som afgør
striden. Nedrykning er nok sandsynlige for Kløvermarken 2.

Har du boligen, så har vi lejeren...
Ring 70 2004 70 - og få en uforpligtende og GRATIS boligvurdering!

HOLD

Tre hold byder kraftigt på oprykningspladsen, og det
bliver tæt mellem de tre. NTK Amager og Brøndby Strand
er i nedrykningsfare.					
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DAMER
ELITEDIV. grundspilspulje 1

ELITEDIV. grundspilspulje 2

ELITEDIV. grundspilspulje 3

HOLD

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

KAMPE

V

U

T

POINT

KB

3

3

0

0

17

HRT

3

2

1

0

13

HIK

3

3

0

0

14

Birkerød

3

1

2

1

8

Hvidovre

3

2

1

0

12

Fruens Bøge

3

2

0

1

10

Gentofte

3

0

2

1

7

Lyngby

3

1

0

2

9

Holte

3

1

0

2

8

Esbjerg

3

0

1

2

4

ATK

3

0

0

3

2

Skovbakken

3

0

0

3

4

KB har vundet grundspillet i overbevisende stil, og det er
svært at forstille sig at mellemspilelt vil give favoritterne sved på panden. Birkerød og Genofte vil også være
gode bud til slutspillet. Esbjerg vil i mellemspillet blive
udfordret af deltagerholdene fra de to andre puljer.

HRT og Hvidovre spille uafgjort i deres indbyrdes opgør,
og tager således 3 point hver med i mellemspillet.
Lyngby og ATK skal spille i nedrykningspuljen.		
				

1. DIV. Vest pulje 1

1. DIV. Vest pulje 3

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

Århus 1900

3

3

0

0

11

TC Odense

3

2

0

1

Fruens Bøge 2

3

1

0

Skovbakken 2

3

1

Silkeborg

3

Hadsten

3

HOLD

1. DIV. Øst pulje 1

KAMPE

V

U

T

POINT

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

Esbjerg 2

3

3

0

0

11

KB 2

3

2

1

0

10

7

Aalborg Østre

3

3

0

0

10

Gentofte 2

3

2

1

0

9

2

6

Kolding

3

2

0

1

8

Roskilde

3

1

2

0

8

1

1

6

Randers

3

1

0

2

6

Hillerød

3

1

2

0

7

1

0

2

4

Aars

3

0

0

3

1

Birkerød 2

3

0

0

3

2

0

1

2

2

Herning

3

0

0

3

0

Kløvermarken

3

0

0

3

0

Århus 1900 har kurs mod oprykningsspillet, og kan
vel næppe stoppes af de øvrige hold. I bunde kæmper
Hadsten en hård kamp.					
			

Esbjerg 2 fører, men kan ikke rykke op, så Aalborg Østre
ligger nu godt ift oprykningsspil. For Herning og Aars bliver
den indbyrdes kamp i august afgørende for nedrykning.

1. DIV. Øst pulje 2

2. DIV. Vest pulje 1

HOLD

HIK vandt som forventet puljen og skal sammen med Fruens Bøge spille mellemspil; HIK tager 4 point med fra det
indbyrdes opgør, Fruens Bøge 2 Holtes førstesingle Frederikke Uhrskov Støchkel vandt alle sine kampe i grundspillet, men må alligevel tage til takke med nedrykningsspil.

KAMPE

V

U

T

POINT

Virum/Sorgenfri

3

2

0

1

8

HIK 2

3

2

0

1

Farum

2

2

0

Hvidovre 2

3

1

Lyngby 2

2

ATK 2

3

HOLD

Det er tæt i toppen, men da både KB 2 og Gentofte 2 ikke
er oprykningsberettigede, så ligner det et oprykningsspil
for Roskilde. Kløvermarken ligner en nedrykker.		
			

2. DIV. Vest pulje 2

KAMPE

V

U

T

POINT

Risskov

2

1

1

0

6

8

Hasle

2

1

1

0

0

6

ATS

2

0

2

0

2

5

AGF

2

0

1

0

1

4

TC Odense 2

2

0

0

0

3

1

KAMPE

V

U

T

POINT

Århus 1900 2

3

3

0

0

12

6

Vester Skerninge

3

3

0

0

11

0

4

Fruens Bøge 3

3

2

0

1

8

1

1

2

Fredericia

3

1

0

2

5

0

2

0

ALTS

3

0

0

3

0

Bye

Aalborg Østre 2

3

0

0

3

0

Virum/Sorgenfri og Farum vil afgøre oprykningen. ATK 2
har det svært i i puljen og ligner en nedrykker		
						
			

Oprykningen ser til at blive et mellemliggende mellem
Hasle og Risskov.						
						
		

Flere hold kan sandsynligvis ikke rykke op (afhænger af
klubbens hold i de højere divisioner). Vi tipper ALTS til
at rykke op Fredericia og Fruens Bøge 3 må nok kæmpe i
bunden

2. DIV. Øst pulje 1

2. DIV. Øst pulje 2

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

KB 3

3

3

0

0

10

Greve

3

3

0

0

10

Skovshoved

3

3

0

0

10

HVT

2

1

0

1

4

Team Øresund

3

1

0

2

6

Helsingør

2

1

0

1

4

B 93

3

1

0

2

5

HIK 3

1

0

0

1

1

NTK Amager

3

0

1

2

3

Kløvermarken 2

2

0

0

2

1

Bye						

Bye

Skovshoved er stærke og da KB 3 ikke kan rykke op, så
ligger oprykningen til “skovserne”. I bunden er det tæt
mellem NTK Amager og Farum 2. 				
			

Greve og HVT vil kæmpe om oprykningen idenne pulje,
som kun har fem hold.
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HOLD

KB's forsvarende mestre hos damerne
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Kultur
SET AF MORTEN BUCKHØJ

Alle fotos på siden: Pressefoto

MASSER AF REVY

Tv-serie bliver biograffilm
Tv-stationen HBO har stor succes med tv-serien ”Entourage”. Så stor, at man nu har lavet en spillefilm
baseret på serien. Kevin Connolly har hovedrollen som tv-stjernen Vincent Chase, der sammen med
sine venner, får mulighed for at lave en stor Hollywood-film. Hollywood viser sig dog at være en benhård
verden. Stjerner som Billy Bob Thornton, Liam Neeson, Mark Wahlberg og Pharell Williams medvirker
i mindre roller.

Den kommende tid byder på masser af premierer på
sommerrevyer. Ikke færre end fire for at være helt præcis. 11. juni fejrer revychef Flemming Krøll sit 25. år i
spidsen for Nykøbing F. Revyen. Revyen dernede bliver
bedre og bedre for hvert år. Dagen efter i Hjørring vender Trine Pallesen tilbage til Vendelbohus, hvor hun
trådte sine barnesko, da hendes far var direktør for revyen. Nu er det som stjerne i selskab med bl.a. den lokale
Hans Holtegaard. Paw Henriksen og Laura Bach debuterer begge som revyskuespillere, når Græsted Revyen
har premiere 20. juni. Paw afløser sygemeldte Robert
Hansen. Og endelig kan man opleve bl.a. den tidligere
Grand Prix vinder Anne Herdorf på den lille revy-scene
på Ganløse Kro, med premiere 14. juni.
Bonusinfo; alle fire steder er der glimrende golfmuligheder indenfor få kilometer fra spillestedet.
GANLØSE
REVYEN,
premiere
14. juni.

”ENTOURAGE”. Premiere 18. juni.

Stjernebesøg
på Skodsborg
Den amerikanske krimiforfatter
Karin Slaughter besøger 15.
juni Danmark, når hun er
Sara Blædels gæst på
Skodsborg Kurhotel i
samtaleserien Nordic Noir.
44-årige Karin Slaughter er
vokset op i Atlanta, Georgia,
hvo r h un s ta dig b o r. H un
debuterede i 2002 og har gennem de seneste 13 år
og foreløbigt 15 romaner skabt sig et stort navn over
det meste af verden. Også i Danmark, hvor aftenens
arrangement blev udsolgt på rekordtid. Slaughter
har især haft succes med sin serie om Linton og
Trent, men både hendes seneste roman ”Hævntørst”
fra 2014 og ”Pretty Girls”, der udkommer til efteråret,
er enkeltstående historier uden for serien. Sara
Blædel og Karin Slaughter har været nære venner
i årevis, og der venter det store publikum en
underholdende aften. Arrangementet starter kl. 20.
SKODSBORG KURHOTEL: NORDIC NOIR MED SARA
BLÆDEL OG KARIN SLAUGHTER. 15. juni.

RÅT DRAMA
Filmen ”A Most Violent Year”, udspiller sig
i New York i 1981. Netop det år, hvor der
statistisk set blev begået mest kriminalitet
af voldelig karakter i storbyen. Man følger
immigranten Abel og hans familie, der
forsøger at udnytte volden og forfaldet til
at udvide deres forretning. Men de bliver
selv trukket ned i byens mørke underverden.
Jessica Chastin, Oscar Isaac og Albert
Brooks spiller hovedrollerne i et råt og
intenst drama..

HJØRRING
REVYEN,
premiere
12. juni.

”A MOST VIOLENT YEAR”. Premiere 11. juni.

22 ÅR EFTER
Det er 22 år siden, at Steven Spielberg lavede den første ”Jurassic Park”-film. Siden er der kommet
yderligere to film i serien, og nu kommer nummer fire. Den udspiller sig præcis 22 år efter den første
film, i en ny, velfungerende dinosaurpark, Jurassic World, der ligger på en afsides ø. Men selvfølgelig
sker der er et genetisk uheld, der sætter gang i et stort drama. Med Bryce Dallas Howard, Chris Pratt
og en hulens masse avanceret computeranimation .
”JURASSIC WORLD”. Premiere 11. juni.

NYKØBING F.
REVYEN,
premiere
11. juni.

GRÆSTED
REVYEN,
premiere
20. juni.

Rangliste

WTA RANGLISTE
DAMER 2015 PR. 8/6

POS.

NAVN

1

Serena WILLIAMS

2

ATP RANGLISTE
HERRER 2015 PR. 8/6

LAND

POINTS

USA

11.291

Petra KVITOVA

Tjekkiet

6.870

3

Simona HALEP

Rumænien

6.130

4

Maria SHARAPOVA

Rusland

5.950

5

Caroline WOZNIACKI

Danmark

5.000

6

Ana IVANOVIC

Serbien

4.305

7

Lucie SAFAROVA

Tjekkiet

4.055

8

Ekaterina MAKAROVA

Rusland

3.620

9

Carla SUAREZ NAVARRO

Spanien

3.345

10

Angelique KERBER

Tyskland

3.120

11

Eugenie BOUCHARD

Canada

3.118

12

Karolina PLISKOVA

Tjekkiet

3.010

13

Agnieszka RADWANSKA

Polen

2.785

14

Andrea PETKOVIC

Tyskland

2.660

15

Timea BACSINZKY

Ungarn

2.628

16

Venus WILLIMAS

USA

2.586

17

Elina SVITOLINA

Rusland

2.405

18

Madison KEYS

USA

2.395

19

Sabine LISICKI

Tyskland

3.185

20

Sara ERRANI

Italien

2.140

199

Julia BOSERUP

USA/Danmark

263

661

Karen BARBAT

Birkerød

29

864 Mai GRAGE

KB

13

1043 Julie NOE

KB

7

POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
259
762
1381
1407
1419
1636
1739
1739
1850

NAVN

31

ITF RANGLISTE
DAMER 2015 PR. 8/6

LAND

Novak DJOKOVIC
Serbien
Roger FEDERER
Schweiz
Andy MURRAY
Storbrittanien
Stanislas WAVRINKA
Schweiz
Kei NISHIKORI
Japan
Tomas BERDYCH
Tjekkiet
David FERRER
Spanien
Milos RAONIC
Canada
Marin CILIC
Kroatien
Rafael NADAL
Spanien
Grigor DIMITROV
Bulgarien
Jo-Wilfried TSONGA
Frankrig
Gilles SIMON
Frankrig
Feliciano LOPEZ
Spanien
David GOFFIN
Belgien
Gael MONFILS
Frankrig
Kevin ANDERSON
Sydafrika
John ISNER
USA
Richard GASQUET
Frankrig
Tommy ROBREDO
Spanien
Frederik L. NIELSEN
Lyngby
Martin PEDERSEN
KB
Philip ØRNØ
Gentofte
Mohammed SHABIB
ATK
Søren HESS-OLESEN
Århus 1900
Simon FRIIS SØNDERGAARD
KB
Andreas BJERREHUS
Århus 1900
Benjamin HANNESTAD
KB
Johannes INGILDSEN
KB

POS.

NAVN

LAND/KLUB ÅRG. POINTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Marketa VONDROUSOVA
Shilin XU
Dalma GALFI
Anna KALINSKAYA
Katie SWAN
Usie MAITONE ARCONADA
Charlotte ROBILLARD-MILLETTE
Miriam KOLODZIEJOVA
Marie BOUZKOVA
Sofia KENIN

51
462
622
916
940
973
1446
1553
1602
1731
2002
2054

Emilia FRANCATI
Olga HELMI
Rebekka LA COUR HILLINGSØ
Sofia NAMI SAMAVATI
Emma RØNHOLT
Hannah VILLER MØLLER
Mathilde TRANBERG
Frederikke SVARRE
Sofie BJERRINGGAARD
Ida EMILIE Stilling Krause
Simone ALIPIEVA
Helena FRANCATI

CZH
CHI
HUN
RUS
ENG
USA
RUS
CZH
RUS
USA

Gentofte
Birkerød
KB
Hillerød
KB
HIK
HRT
KB
B 93
KB
HIK
Gentofte

99 1.225
98 1.140
98 938
98 908
99 856
98 851
99 838
97 833
98 790
98 786
97
0
0
0
97
1
0
97
99
99
98
0

490
111
78
40
38
35
15
13
10
9
4
3

POINTS

13.845
9.415
7.040
5.834
5.570
5.050
4.490
4.440
3.450
2.930
2.760
2.585
2.300
2.245
1.915
1.885
1.880
1.845
1.715
1.710
190
27
4
4
3
2
1
1
1

Fra liggetid til lejekontrakt...
Ring 70 2004 70 - og få en uforpligtende og GRATIS boligvurdering!

ITF RANGLISTE
HERRER 2015 PR. 8/6
POS.

NAVN

LAND/KLUB ÅRG.

POINTS

1

Taylor FRITZ

USA

97 1.314

2

Orlando LUZ

BRA

98 1.253

3

Corentin DENOLLY

FRA

97 1.058

4

Michael MMOH

USA

98 1.041

5

Seong CHAN Hong

KOR

97

979

6

Andrey RUBLEV

RUS

97

941

7

Marcelo TOMAS Barrios Vera

CHI

97

880

8

Akira SANTILLAN

JAP

97

875

9

William BLUMBERG

USA

98

845

10

Stefan KOZLOV

USA

98

835

73

Benjamin HANNESTAD

KB

97

391

138

Johannes INGILDSEN

KB

97

264

235 Christian SIGSGAARD

Gentofte 97

180

362 August HOLMGREN

Gentofte 98

126

619

Philip HJORTH

KB

99

71

673

Nikolaj KATIC

KB

98

63

Skovb. 99

41

853 Patrick KRISTENSEN
1021 Kasper ELSVAD

KB

98

28

1799 Sean ELLINGSEN

KB

98

5

1901 Julius GORMSEN

KB

97

3

1901 Peter KAMPEN

KB

98

3

Skovb. 98

3

1901 Tobias LENTZ
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TV GUIDE
D I N O V E R S I G T T I L T E N N I S PÅ T V
FREDAG 19 JUNI
12:00 LIVE:

14:00 LIVE:

16:00 LIVE:

18:00 LIVE:

20:00

Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour
Der er ikke længe til, at verdens største tennisturnering,
Wimbledon, løber af stablen
i London, og tenniseliten er
gået i fuld krig med forberedelserne. Deltagerlisten til
dette års AEGON Classic
Birmingham ser særdeles
stærk ud. Turneringen blev
skudt i gang allerede den 15.
juni, og der er lagt op til flere
gode kampe, når navne som
Ana Ivanovic, Victoria Azarenka, Svetlana Kuznetsova,
Simona Halep, Andrea
Petkovic, Angelique Kerber
og Sabine Lisicki stiller til
start i Edgbaston Priory
Club, Birmingham. Den tidligere verdensetter Ana Ivanovic er forsvarende mester.

Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour
Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour

Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour

00:00

Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour

LØRDAG 20 JUNI
09:00

11:00

Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour
		

Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour

13:00 LIVE:

ATP Tournament
in Nottingham,
United Kingdom
EUROSPORT

13:00 LIVE:

ATP Tournament
in Nottingham,
United Kingdom
EUROSPORT

21:00

Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour

14:00 LIVE:

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

14:00 LIVE:

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

09:00

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour

16:00 LIVE:

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

16:00 LIVE:

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

13:00 		

Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour

18:00 LIVE:

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

18:00 LIVE: Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

Wimbledon 2014 Novak DjokovicRoger Federer
Genudsendelse
Vi genudsender sidste års
Wimbledon-finale mellem
Novak Djokovic og Roger
Federer. Den første turnering fandt sted i 1877, og
blev overværet af blot et
par hundrede tilskuere. I dag
er Wimbledon den mest populære tennisturnering i verden, og den tiltrækker hvert
år over en halv million besøgende og millioner af tv-seere. Varm op til Wimbledon
2015 ved at se eller gense
sidste års herre finalebrag.

14:30		

MATS POINT
EUROSPORT
INTERNATIONAL

17:30

Wimbledon 2014 Petra KvitováEugenie Bouchard
Genudsendelse
Vi genudsender sidste års
hæsblæsende Wimbledonfinale mellem Petra Kvitová
og Eugenie Bouchard. Den
første turnering fandt sted i
1877, og blev overværet af
blot et par hundrede tilskuere. I dag er Wimbledon den
mest populære tennisturnering i verden, og den tiltrækker hvert år over en halv million besøgende og millioner
af tv-seere. Varm op til Wimbledon 2015 ved at se eller
gense sidste års kvinde finalebrag.

		

Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour

12:00

		

14:00 LIVE:

18:05

		

MANDAG 22 JUNI
09:00

Optakt til
Wimbledon
Magasin
Vi byder i uge 27 på tennis i
verdensklasse, når den 129.
udgave af den prestigefyldte
og traditionsrige Grand
Slam-turnering Wimbledon,
spilles fra den 29. juni til den
12. juli på The All England
Lawn Tennis and Croquet
Club i London. Den første
turnering fandt sted i 1877
og blev overværet af blot et
par hundrede tilskuere. I dag
er Wimbledon den mest populære tennisturnering i verden, og den tiltrækker hvert
år over en halv million besøgende og millioner af tv-seere. Vi varmer op til turneringen med højdepunkter,
gamle finaler, og magasiner
om gamle Legender som Billie Jean King og Björn Borg.
Se med, og kom i den helt
rigtige Wimbledon-stemning.

Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour

Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour

22:00

SØNDAG 21 JUNI
10:00

10:00

		

12:00 LIVE:

Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour
Aegon International
Eastbourne
WTA Tour
Oplev verdens bedste kvindelige tennisstjerner, når
WTA Touren lægger vej
forbi Devonshire Park Lawn
Tennis Club i Eastbourne
den 20.-27. juni. Den prestigfulde turnering Aegon International Eastbourne afholdtes første gang i 1974, og har
siden tiltrukket nogen af af
de aller største stjerner. Caroline Wozniacki vandt i
2009 turnerningen, og også
i år er hun til at finde på deltagerlisten, der blandt andre
tæller amerikanske Madison
Keys, der sidste år tog sejren
i Eastbourne.

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

SØNDAG 28 JUNI

TIRSDAG 23 JUNI
09:00

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

12:00 LIVE:

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

13:00 LIVE:

ATP Tournament
in Nottingham,
United Kingdom
EUROSPORT

14:00 LIVE:

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

16:00 LIVE:

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

18:00 LIVE:

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

20:00

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

ONSDAG 24 JUNI
09:00

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

12:00 LIVE: Aegon International
Eastbourne
WTA Tour
13:00 		

14:00 LIVE:

ATP Tournament
in Nottingham,
United Kingdom
EUROSPORT
Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

16:00 LIVE:

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

18:00 LIVE:

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

20:00

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

22:00

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

00:00

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

FREDAG 26 JUNI
09:00

Optakt til
Wimbledon
Magasin

10:00

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

12:00

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

13:00 LIVE:

ATP Tournament in
Nottingham, United
Kingdom Live
EUROSPORT

14:00 LIVE: Aegon International
Eastbourne
WTA Tour
16:00 LIVE: Aegon International
Eastbourne
WTA Tour
18:00

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

20:00

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

LØRDAG 27 JUNI
09:00

Optakt til
Wimbledon
Magasin

10:30

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

12:30
20:00

13:00 LIVE: Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour
22:45
15:00 LIVE: Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour

		

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour
14:30 LIVE:

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

15:00 LIVE:

ATP Tournament in
Nottingham, United
Kingdom
EUROSPORT

16:30

Optakt til
Wimbledon
Magasin

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

TORSDAG 25 JUNI
20:00

Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour

09:00

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

00:00

Aegon Classic
Birmingham
WTA Tour

12:00 LIVE:

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

		

		

19:00

Aegon International
Eastbourne
WTA Tour

21:00

Optakt til
Wimbledon
Magasin

Se komplette oversigter på kanalernes websider

Quiz 33

Test din viden om
WIMBLEDON

SPØRGSMÅL 6:
Hvor mange baner spilles der på
under Wimbledon turneringen?

A: Bjørn Borg
B: Boris Becker
C: Fred Perry

A: 18 baner
B: 20 baner
C: 22 baner

SPØRGSMÅL 2:
Tredje gang var lykkens gang for den
kvindelige tennisspiller, som slog Nathalie
Tauziat i finalen i 1998, efter at hun tidligere havde tabt til Steffi Graf og Martina
Hingis

SPØRGSMÅL 7:
Hvilken begivenhed så dagens
lys for første gang på Centre
Court i 1981?

A: Monica Seles
B: Lindsay Davenport
C: Jana Novotna
SPØRGSMÅL 3:
Hvilken ulykke ramte Wimbledon anlægget
i oktober 1940, som ødelagde 1.200 siddepladser og tog ni år at reparere?
A: Ildebrand som startede i et
ammunitionslager
B: En bombe som ramte Centre Court
C: Et jagerfly styrtede ned i anlægget
SPØRGSMÅL 4:
Hvilken spiller har vundet flest singletitler
gennem tiderne?
A: Martina Navratilova
B: Pete Sampras
C: Rod Laver
SPØRGSMÅL 5:
Denne spiller pressede Bjørn Borg ud i
fem sæt i en Wimbledon-finale, og måtte
senere i livet i fængsel for bedrageri.
Hvem var han?
A: Roscoe Tanner
B: Vitas Gerulaitis
C: Jimmy Connors

A: Medical Timeout
B: En kvindelig dommer
C: Gule tennisbolde
SPØRGSMÅL 8:
Ud over tennis, hvilken sport var
også omfattet af the All England Club da
den blev grundlagt i 1868?
A: Kroket
B: Cricket
C: Hestevæddeløb
SPØRGSMÅL 9:
Denne otte-dobbelte Wimbledon vinder fik
tilnavnet “Lille Miss Pokerface” og døde
nytårsdag 1998. Hvem var hun?
A: Lottie Dodd
B: Dorothea Douglas Chambers
C: Helen Wills Moody
SPØRGSMÅL 10:
Da Jacco Eltingh og Paul Haarhuis vandt
mændenes doubletitel i 1998, brød de en
femårig sejsrstime for dette par.
A: Jonas Bjørkman & Thomas Johansson
B: Mark Woodforde & Todd Woodbridge
C: Paul McNamee & Peter McNamara

SE SVAREN E H ÉR

1: B, 2: C, 3: B, 4: A, 5: A, 6: B,
7: B, 8: A, 9: C, 10: B

QUIZ!

SPØRGSMÅL 1:
Hvem er den yngste vinder af mændenes
singletitel nogensinde?

>>>

?
?
?
VIDSTE DU..?
HVILKEN SPILLER
ER UBESEJRET I FLEST KAMPE
I TRÆK?
Tager man alle registreringer, dvs også tiden før Open Era (1968), som
markerer da man tillod professionelle tennisspillere at deltage i alle tur-

neringer, så er der nogle fantastiske rekorder at notere. Amerikanske HeSer vi på rekorden i Open Era, som mange rekorder regnes fra, så er det
len Wills Moody præsterede i en periode fra 1927 - 1933 at forblive ubepå kvindesiden Martina Navratilova, som har rekorden. I 1984 spillede
sejret i 158 kampe i træk, og dermed overgik hun franskmanden Suzanne
hun 74 kampe i træk uden at tabe!!!
Lenglen som havde rekorden på 153 kampe, og som var sat i perioden
Hos mændene er det Bjørn Borg som har rekorden, han spillede i 1978 49
1921 - 1927. 						
kampe uden at tabe.
Mændene kan ikke præstere lignende rekorder, men amerikaneren Bill Tilden formåede dog i perioden 1924 - 1925 at spille 95 kampe i træk uden
nederlag; den rekord står stadig hos mændene.
Herunder ses Top 10 listen for henholdsvis kvinder og mænd.		

DAMER

HERRER

Spiller

Land

Kampe

Periode

Spiller

Land

Kampe

Periode

1

Helen WILLS Moody

USA

158

1927–33

1

Bill TILDEN

USA

95

1924–25

2

Suzanne LENGLEN

FRA

153

1921–27

2

Don BUDGE

USA

92

1937–38

3

Suzanne LENGLEN

FRA

116

1918–21

3

Roy EMERSON

AUS

55

1964

4

Martina NAVRATILOVA

USA

74

1984

4

Bill TILDEN

USA

50

1930

5

Steffi GRAF

GER

66

1989–90

5

Björn BORG

SWE

49

1978

6

Martina NAVRATILOVA

USA

58

1986–87

6

Björn BORG

SWE

48

1979-80

7

Margaret COURT

AUS

57

1972–73

7

Guillermo VILAS

ARG

46

1977

8

Chris EVERT

USA

55

1974

8

Ivan LENDL

CZE

44

1981–82

9

Martina NAVRATILOVA

USA

54

1983–84

9

Novak DJOKOVIC

SER

43

2010–11

10

Steffi GRAF

GER

46

1988

10

John MCENROE

USA

42

1984

34

Int. talent

HYEON CHUNG
KOMETEN FRA SYDKOREA
Sydkorea er ikke
ligefrem kendt for at
avle store tennisspillere, men en 19-årig
knægt har tænkt sig
at lave om på det

PROFIL
HYEON CHUNG
Land: Sydkorea
Født: 1996
Bopæl: Bradenton, Florida
Pengepræmier: $ 131,631
Højeste rangering: 69 (maj. 15)
ATP tiltler: -

AF ASGER HESS - OLESEN
F O T O : G E T T Y IM A G E S

N

avnet er Hyeon Chung,

og den unge sydkoreaner
er det første koreanske
navn til at dukke op på
touren siden Hyung-Taik Lee nåede en rangering som nummer 36
i verden tilbage i 2007. Chung
har i den grad sat sit præg på snakken om de fremtidige stjerner, og
med en sæson, hvor det indtil nu
er blevet til 40 sejre og bare 12
nederlag, så er det måske ikke så
underligt.
Intet pres og ingen familie
Men Chungs store succes har også
sin pris, ligesom det har for mange andre unge talenter. Kontakten til familien er ofte begrænset
til telefonsamtaler, da Chung har
sin base på IMG´s akademi i Bradenton, Florida, mens familien er
tilbage i Sydkorea. Men sådan har
det været siden Chung flyttede til
USA i en alder af bare 13 år, og
det har ikke set ud til at påvirke ham ret meget, hvis man kigger på resultaterne. På lidt mere
end et år er Chung rykket 300
pladser på verdensranglisten, fra
nummer 379, til en placering solidt inde i top 100 takket være en
sæson med hele 3 Challenger-titler, blandt andet på hjemmebane
i Busan, hvor blandt andre Frederik Løchte fik lov at se prøver
på Chungs talent.
Men den store succes er ikke
noget der giver ekstra pres, ikke
hvis man skal tro hovedpersonen
selv.
”Tennis er ikke specielt populært i Sydkorea, så det er kun folk
som følger meget med i tennis,
der kender til mig, så jeg mærker
ikke rigtig noget øget pres”, fortæller han i et interview med atpworldtour.com.
Young guns
Generelt har 2015-sæsonen budt
på en række spillere, der for alvor banker på til at blive de næste
helt store navne på touren. Spillere som Nick Kyrgios, Borna Coric og Thanasi Kokkinakis har al-

På lidt mere end et år er
Chung rykket 300 pladser
på verdensranglisten,
fra nummer 379, til en
placering solidt inde i
top 100 takket være en
sæson med hele 3
Challenger-titler

lerede etableret sig, og Chung er
ikke bleg for at erkende, at han
har lært meget fra spillere, som
han selv slog, da han i 2013 nåede finalen i junior Wimbledon.
”Jeg har lært meget af dem. De
har gjort det rigtig godt, og er
nået hurtigt op ad ranglisten, så
dem holder jeg helt sikkert øje
med”, fortæller Chung.
Selv forsøger han at være ydmyg i forhold til den succes han
ganske unægtelig oplever indeværende sæson, og forsøger blot

at fokusere på sin tennis. Selvom
det måske kan lyde som en kliché, så er der noget om snakken,
for den unge koreaner har en ganske ydmyg tilgang til sin sport og
sin succes, og vil faktisk helst ikke
tale om det. Det gælder også hans
far, der helt bevidst undgår at tale
om sin søns tennis og succes.
”Han undgår det. Han taler
hverken om min tennis eller ret
meget tennis generelt. Han ønsker ikke at øge presset på mig,
og vil bare have at jeg nyder at

spille”, fortæller Chung om sin
far, der til daglig dog har en del
med sporten at gøre, som tennistræner hjemme i Suwon.
Lærer fra sin forgænger
Når Chung en sjælden gang imellem er tilbage i Sydkorea, så træner han med den nu 39-årige Hyung-Taik Lee. Den tidligere topspiller er en erfaren herre, og kan
om nogen lære sin unge efterfølger hvad der er vigtigt at have for
øje når man er på vej frem.

”Han har fortalt mig en del om
hvordan det er at være ude på
touren, hvilke ting der er vigtige
at have fokus på, og hvordan man
bedst undgår den stress der for
mange følger med”, fortæller
Chung, og fortsætter.
”Jeg tror nøglen er ikke at stresse og bare nyde hele den oplevelse det er at være ude og lave det
man elsker”.
Selv drømmer Chung om engang at vinde en Grand Slam-titel, og kigger man på hans sæson
i en alder af 19 år, så virker det
måske ikke som et helt urealistisk
scenarie, selvom han er en del af
en generation med mange store
talenter. Han må dog vente til
Wimbledon med sit første skud i
hovedturneringen, efter det ikke
lykkes at kvalificere sig til French
Open. Her tabte han til en af de
andre store talenter, amerikanske
Jared Donaldson, efter en sejrsstime på 14 sejre, inden japanske
Go Soeda satte en stopper for
denne i finalen i en Challenger i
Seoul, umiddelbart inden French
Open.
Men med en alsidighed sjælendt set, og en stor fysik i en ung
alder, så er det langt fra det sidste vi har set til koreaneren, der
går en stor fremtid i møde. Med
en nuværende rangering som nummer 70 kommer han primært til
at begå sig på højeste niveau, og
skridtet op fra Challenger-touren
bliver næste store udfordring – en
udfordring som han dog virker
mere end klar til at tage op, og
det skal blive særdeles interessant
at følge ham i resten af 2015.

Flagship
Chrono
Herre. Chronograf.
Safirglas. 10 atm.
Swiss Made
2.900-

Flagship
Lady
Dame. Safirglas.
10 atm. Swiss Made
2.200-

Forhandler oplyses på tlf 45269100 og på www.swissmilitary.dk
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Hvorfor ikke vælge
den sjoveste karrierevej?
Audi A3 Limousine. Beskatningsgrundlag fra 277.926 kr.*

Kig ind til din Audi forhandler og oplev,
hvordan du kan skræddersy dit mobile kontor.

Audi A3 er blevet rost meget for bl.a. køre
egenskaber, teknologi og glæden ved at
sidde bag rattet i en bil, der kører langt
på literen uden at være kedelig. Det er alt
sammen vigtige kriterier for en firmabil,
og her får du altså en særlig en af slagsen.
Uanset om du sidder i Audi A3 Limousine,
Sportback eller Cabriolet, byder cockpittet

A++

på høj komfort og lækre detaljer. Det eneste
minus er køreglæden, for du kommer hur
tigt til at tage en længere tur hjem. Men
det betyder måske ikke så meget, for i Audi
A3 Limousine 1.6 TDI ultra kan du køre op
til 30,3 km/l. Se modellerne, der matcher
dit beskatningsgrundlag og book en prøve
tur på audi.dk/firmabil.

* Audi A3 Limousine 1.6 TDI ultra 110 HK. Lev. omk.: 3.780 kr. Halvårlig grøn ejerafgift: 580 kr. Engangsydelse: 25.000 kr.
ekskl. moms. Månedlig ydelse 3.192 kr. ekskl. moms. Løbetid: 36 mdr. 20.000 km/år. Forbrug v/bl. kørsel: 30,3 km/l.
C02: 88 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

