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Korte nyheder

SERENA MED
HISTORISK SEJR
Da Serena Williams slog Caroline Wozniacki i finalen ved US
Open blev hun endnu engang historisk, for med sin 18. Grand
Slam titel rykkede op på siden af Chris Evert og Martina Navratilova på listen over dem som har vundet flest Grand Slam titler
– Steffi Graf ligger nr. 1 med 22 titler. Gennem hele turneringen
viste Serena stor styrke og alle, inklusiv Caroline i finalen, var
chanceløse – Serena afgav ikke et sæt på vejen til den attende titel.

KB VINDER HOLD-DM FOR MÆND OG KVINDER
KB genvandt det danske holdmesterskab for både mænd og kvinder. Hos
kvinderne stod finalen mellem KB og Gentofte, og det blev en spændende dyst, som KB vandt med 4-1. Hos herrerne stod KB og Lyngby
igen overfor hinanden, men modsat forrige års knappe afgørelse i Golden Match Tiebreak, så var KBs herrer helt suveræne i finalen og vandt
4-0 uden at afgive sæt. Det skal dog nævnes at Lyngby var uden Frederik Løchte Nielsen i sin holdopstilling.

STEPHENS MED NY
TRÆNER
Den unge amerikaner Sloane Stephens, har haft svært
ved at finde formen på det
seneste, og nu har hun så
valgt at skifte træner. Stephens nye træner er Thomas Högstedt, som i en
meget kort periode arbejdede med Caroline Wozniacki

CILIC OVERRASKENDE
US OPEN VINDER
Ikke mange havde nævnt kroaten Marin Cilic når snakken gik på
favoritkredsen til sejren i US Open, men Cilic spillede sin karrieres
bedste tennis, og især i de tre sidste kampe, kvartfinalen mod
Thomas Berdych, semifinalen mod Roger Federer og finalen mod
Kei Nishikori, var han helt urørlig – al modstand blev sat grundigt
til vægs. Cilic er en af de største overraskelser i nyere tid.

HINGIS I DOUBLEFINALE

10 Piger:
Guldkamp: HIK - KB
Bronzekamp: Team
Nordsjælland - B.93
U10 Drenge:
Guld: HIK
Sølv: Gentofte
Bronze: KB
U12 Piger:
Guld: HIK
Sølv: Farum
Bronze: Birkerød .
U12 Drenge:
Guld: HIK
Sølv: Helsingør
Bronze: Team Aarhus

Mange syntes at Martina Hingis sluttede sin karriere for tidligt i 2007,
men siden 2013 har hun stillet op i
doublerækken ved en række turneringer. Således spillede schweizeren
sammen med Flavia Pennetta i US
Open og det fungerede overordentlig
godt, og de spillede sig helt frem til
finalen, hvor de dog tabte i tre sæt
til Makarova/Vesnina.

U14 Piger:
Guld: Gentofte
Sølv: HRT
Bronze: HIK
U14 Drenge:
Guld: KB
Sølv: Team Nordsjælland
Bronze: Lyngby

FREDERIK VANDT
BÅDE SINGLE OG
DOUBLE
Frederik Løchte Nielsen har
ikke leveret konstante resultater
i en periode, men fra tid til anden, så viser han prøver på sin
tenniskunnen. Således deltog
Frederik for nylig i en $ 15.000
turnering i London, og her tog
Frederik ikke alen titlen i single, men også i double, hvilket
resulterede i et tiltrængt hop op
ad verdensranglisten.

VINDERE AF
JUNIOR-HOLD
MESTERSKABER

SIMON MØDTE HÅRD MODSTAND
Simon Friis Søndergaard, KB, formåede som eneste danske juniorspiller at kvalificere sig til hovedturneringen i US Open for juniorer. Her
stod Simon i første runde overfor verdensranglistens nr. 2 , Orlando
Luiz fra Brasilien. Det blev en uhyre tæt affære, som endte med at
Simon tabte med 7-6 og 7-6.

U18 Piger:
Guld: HIK
Sølv: Lyngby
Bronze: KB
U18 Drenge:
Guld: KB
Sølv: Lyngby
Bronze: Greve/Hvidovre

INEX COLLECTION MED SAFIRCOATED GLAS.
A69468S0P. A69468S5P. A69468D4P. 798-.
FORH. OPLYSES +45 45269100
FINE WATCHES SINCE 1952

“BLAND SELV” TENNIS/SKIUDSTYR*
VÆLG 2 PRODUKTER FOR KUN 998,- SPAR OP TIL 85%
Før 1900,-

!"#$%&'%()"*+,'"

-./00102%#+(%3456%2738976%:7;%:7<73%24=364.

Før 1900,-

Før 2100,-

>,?*@A%B?C%*,C%@A"%DE

-./00102%3456%2738976%F%G65<3%/H%:/=<7%#+(%0I1..767J%

Før 2000,-

B#B@?#+%(O)"%*+@)&%+"#&%'+%KLMN
*5I76%I4I5.P6%356=761=<02738976J

Før 1298,-

!"#$%*(""$%()@

-7389767=F%$Q424R18%9/6%2P:I73%01<%31.%34II7=%/H%#+(%34567=%:7;

!7667%37==10024J

+7==10%7.G4T%I64378314=%3789=4.4<UJ

B#B@?#+%(O)"%$),V")*%C%MK.

?P2276%;/:702103XR.7%:7;%/=;7;5=%1%1=;7603XR.7= +976:4%/534<6/H3/027=%:7;%I./;0%31.%MK%27389767J

Før 898,-

*36J%N`aZDJ

#$,$#*F%B#B@?#+%\%]@&#%

!"#$%()@+"S+@)%@*%&,S)@S!,(

Før 998,-

!"#$%*(""$%)"V@?+%W+1..%03X667%Q5=1460I1..767Y ?#A'"%S@&(%MLL%(1=1H/61=/%7[72.501R7

Før op til 1400,-

"20367:%34I0I1=02738976%:7;%:7<73%24=364.

Før 3200,-

Før 3000,-

$Q424R18%27389767=%1%7=%.733767%5;</R7%WKZE<Y%

B#B@?#+%#")@%*+@)&%'+%KLMN

Før op til 898,*36J%NbaZKJ

>,?*@A%()@%*+#^^%S@O)+%$#&"_]OA,@)*-@J
O364.1<%24:H463/G7.%37==10024J

*VÆLG FRIT MELLEM PRODUKTERNE.

Fx. 2 ketchere, 1 ketcher og 1 par sko, 1 taske og 1 par sko,
eller en anden kombination. 2 valgfri produkter til ialt 998,Forbehold for udsolgte produkter og trykfejl.

*36J%NMaNDJ

B#B@?#+%]_)%+"AA,**-@J

Z & MATCH
(64I5.07%NF%$61R7%K%\%+7/:J

Bernstorffsvej 127 · 2900 Hellerup Tlf: 39 62 13 14 · Se www.ZogMATCH.dk

Alle tilbud kan købes via postordre

Før 2000,-

6

Davis Cup

DAVIS CUP I KOLDING:

DANMARK BÅRET FREM
TIL OPRYKNING
AF RALPH ELM HANSEN
F O T O : P E T E R T V E RM O E S

F

or a n e t e n t usi a s t isk

og medlevende publikum
sikrede Danmark sig oprykning til Europa/Afrika
gruppe 1 i Davis Cup ved at besejre Moldova med 3-2. Det blev
afgjort da jurastuderende Martin
Pedersen i en intens og hæsblæsende femsæts match slog Maxim Dubarenco med 3-6,7-6(1),64,3-6,7-5. Det var nøjagtig så tæt
som cifrene antyder.
Moldova var favorit
Moldova kom til Davis Cup kampen som favoritter. Deres førstesingle, Radu Albot kom til Kolding
som nr. 187 på verdensranglisten
og andensinglen, Maxim Dubarenco var nr. 387 på verdensranglisten da matchen blev spillet. Derimod var Danmarks førstesingle
Frederik Løchte Nielsen placeret som nr. 658 på verdensranglisten og Martin Pedersen som nr.
758. og som nævnt tidligere spiller han slet ikke tennis på fuld tid,
men studerer jura. Danmark havde valgt at spille på det ekstremt
hurtige underlag i Bramdrupdam
Hallerne i Kolding for at udjævne forskellen. Det er hjemmeholdets fordel, at man har lov at vælge underlaget.
Moldova – Europas fattigste
land
Radu Albot og Maxim Dubarenco kommer fra et land hvor der er
udbredt fattigdom. Statistikkerne afslører at det rent faktisk er
Europas fattigste land. Landet har
lidt under 3,6 millioner indbyggere og har ingen nogen nævneværdig industri og dog. Vinproduktion er meget stort i Moldova
og udover den imponerende produktion så har de verdens største
vinkælder, Milestii Mici. Gangene i vinkælderen er hele 200 km
lange, det er dog kun de 55 km
der er i brug. Det er uanset hvad
verdensrekord. Vinkælderen indeholder 2 millioner flasker vin,
hvilket også er verdensrekord. Mon
ikke det fattige land gerne ville
have vundet Davis Cup matchen
og dermed kunne vise sig selv og
deres spændende og fremragende
vinproduktion frem. Men det satte Danmark altså en stopper for.

Radu Albot – matchens
bedste spiller
Moldovas bedste spiller, Radu Albot kom til Kolding med selvtilliden tanket op. Han havde netop spillet sig gennem kvalifikationen til US Open og selvom han
tabte i første runde til en seedet
spiller, så har det uden tvivl givet ham et positivt boost. Han
skrev samtidig moldovisk historie idet han var den første moldoviske tennisspiller der spillede
i hovedturneringen i en grand
slam turnering. Hans kælenavn
er ”machine” og det beskriver
meget godt hans spil. Han spiller taktisk klogt fra baglinien og
laver ikke ret mange fejl. Han er
meget let til bens og bevæger sig
klogt på banen. Hans kondition
virker nærmest fænomenal og man
havde indtrykket af at han kunne løbet de 200 km i vinkælderen hjemme i Moldova uden ophold. Det fik Martin Pedersen at
mærke i den første kamp fredag.
Martin fik ikke helt sin førsteserv til at fungere og Radu Albot
pillede klogt danskerens spil fra
hinanden og han vandt ubesværet 7-5,6-3,6-2. I søndagens første kamp mod Frederik Løchte
Nielsen var der næsten tale om en
gentagelse. Løchte nielsen servede ikke optimalt og Radu Albot
spillede igen med en meget lav
fejlprocent og vandt forholdsvis
ubesværet 7-5,6-3,6-3. Begge de
danske spillere var naturligt nok
utilfredse med deres præstation
efter kampene mod Radu Albot.
Og på en rigtig god dag kunne
de måske have vundet over ham.
Men han spiller utrolig konstant
med et meget højt bundniveau,
så hans sejre kan der ikke pilles
ved. Han var fortjent matchens
bedste spiller.
Dansk verdensklasse i doublen
I den sidste singlekamp fredag
havde Frederik Løchte Nielsen
slået Moldovas andensingle Maxim Dubarenco med 6-2,6-2,63 og den danske double osede
af selvtillid straks fra starten af
kampen. Sammen med Thomas
Kromann fandt Frederik Løchte Nielsen storspillet frem mod
Radu Albot og Maxim Dubarenco. Danskerne var bedst fortrolig med underlaget og konsekvent hurtigt over boldene. Og så

Efter at have vundet den afgørende kamp fik Martin Pedersen en lufttur af
holdkammeraterne

Det succesrige danske Davis Cup hold: F.v.: Landstræner Kenneth Carlsen,
Thomas Kromann, Frederik Løchte Nielsen, Søren Hess-Olesen, massør Jeppe
Anker Sindal, assistenttræner Morten Christensen og Martin Pedersen

servede begge danskere virkelig
godt. Specielt var det overraskende
at Thomas Kromann fulgte med
på det meget høje doubleniveau
som Frederik Løchte Nielsen er
kendt for at have. Kampen blev
aldrig rigtig spændende. Dertil
var danskerne alt for suveræne og
de vandt til stor jubel med 6-2,64,6-4. Thomas Kromann fortalte efter kampen at doubletriumfen var resultatet af en intensivt
træningsindsats der startede 2 ½
måned før Davis Cup matchen. I
den periode havde Thomas Kromann og Martin Pedersen (som

til daglig er klubkammerater i KB)
to daglige træningspas for at være
helt skarpe til Davis Cup. Thomas Kromann er ligesom Martin Pedersen studerende og spiller altså ikke tennis på fuld tid.
Efter kampen boblede det danske
hold af optimisme, selvom holdkaptajn Kenneth Carlsen advarede: ”En 2-1 føring må ikke blive
en sovepude.”
Dramaet der endte i dansk
triumf
Som nævnt tidligere tabte Frederik Løchte Nielsen i søndagens

første single til Radu Albot og
der var udlignet til 2-2. Nu var
det op til amatøren Martin Pedersen. Men i starten af kampen
var der ikke meget der tydede på
dansk triumf. Maxim Dubarenco startede som lyn og torden og
på ingen tid var han foran 3-0 i
første sæt. Selvom Martin Pedersen stille og roligt arbejdede
sig ind i kampen kunne han ikke
hindre Dubarenco i at vinde sættet 6-3. Det så også ud til at gå
skidt i andet sæt, da Dubarenco
brød til 6-5 og nu ”bare” skulle
serve andet sæt hjem. Men Martin Pedersen hev storspillet frem
og han brød tilbage. Break bolden var kampens smukkeste duel,
måske hele matchens. Martin fik
momentum og vandt tiebreaken
7-1 og tredje sæt 6-4. I starten
af fjerde sæt så Martin Pedersen
træt ud og han tabte sættet med
3-6. Hvad der skete mellem fjerde og femte sæt er svært at forklare. Martin Pedersen kom ud til
det afgørende sæt med frisk bluse og frisk spil og førte hurtigt
4-1 og alle troede nu at triumfen
ville komme i hus. Det var ikke
lige planen fra Dubarenco’s side.
Den unge moldover bryder tilbage og udligner til 4-4, det bliver
også 5-5. Martin Pedersen virker så træt at man aner katastrofen. Med stort besvær holder han
serv til 6-5. Den dødtrætte dansker finder nogle kræfter frem og
i en uvirkelig afslutning fighter
han sejren hjem, 7-5 i femte sæt.
Da TennisAvisens reporter
skulle interviewe Martin Pedersen bagefter, spurgte han om ikke
han måtte sidde ned til interviewet. Han var for træt til at stå op.
”Jeg ved faktisk ikke hvad der skete i de sidste partier, men det var
godt at jeg vandt.” Det danske
hold havde leveret en ny fantastisk præstation. Det virker som
det danske kollektiv altid leverer
noget særligt i Davis Cup.
Resultatet betyder at Danmark
som nyoprykker i Europa/Afrika gruppe 1 kan møde eksempelvis Spanien der måtte lide den
tort at rykke ned efter nederlag
til Brasilien. Det bliver spændende for både holdet og publikum.

Læs mere næste side >>
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Davis Cup

EFTER DAVIS CUP SENSATION:
DISSE NATIONER VENTER DANMARK
Oprykningen til Europe/Africa Group 1 for Davis Cup-drengene er ikke bare en sensation
– det er også et møde med nogle af de helt store tennisnationer der er i vente i 2015.
A F J O H N K RIS T E N S E N
F O T O : G E T T Y IM A G E S

D

a martin pedersen søn-

dag sikrede dansk oprykning betød det samtidig,
at man i 2015 kan se frem
til et møde med nogle af de helt
store tennisnationer. For selvom
det ”kun” er den næsthøjeste række, så er der adskillige stærke nationer, der må tage sig til takke
med en plads i samme gruppe som
de danske drenge.
Et kostbart sats
For flere nationer har det kostet
dyrt, at man ikke har kunnet bruge sine bedste spillere i de afgørende kampe. Derfor finder man
også en af de helt store nationer,
nemlig Spanien, i samme gruppe. De tidligere Davis Cup-vindere kom nemlig i massiv modvind mod Brasilien, hvor Thomaz Bellucci med to sejre, sikrede
lidt af en sensationssejr. Og hvem
kan Danmark så møde, når der
skal trækkes lod til første runde,
der afvikles den første weekend i
marts næste år? Og ikke mindst
hvorhenne. Der er nemlig flere
ting der skal tages i betragtning
når spillested og underlag skal
bestemmes.
De seedede
Group 1 består i 2015 af 13 hold,
hvoraf de første 4 hold er seedede. Topseedet er Spanien, der som
skrevet, måtte se sig slået af Brasilien i playoff til World Group.
Spaniernes dukseplads betyder
også, at Danmark ikke kan tørne sammen med giganterne i
1. runde, og derfor vil det kræve en sejr til Danmark, hvis der
skal være mulighed for et potentielt møde med nogle af de bedste spillere i verden. Spanierne
har ikke altid så stor kontinuitet
i deres Davis Cup-trup, hvilket i
denne omgang kostede dyrt. Dog
må man forvente, at nedrykningen til Group 1 betyder, at man
vil satse stort på at vende tilbage til det fineste selskab i World
Group i første forsøg.
Det andet af to hold der har
bye i 1. runde er Ukraine. På
”hjemmebane” i Estland måtte
Ukraine se sig slået af Belgien,
der med en David Goffin i storform missede chancen, da man

tabte lørdagens double i fem sæt.
De sidste to seedede hold, som
Danmark til gengæld kan møde,
er Israel og Holland. Begge hold
kommer med nederlag i World
Group playoff til henholdsvis Argentina og Kroatien, og er nationer der i Davis Cup-regi, har
flotte meritter. Skulle Danmark
tørne sammen med en af de to,
så vil det i begge tilfælde foregå
på udebane, da man senest har
mødt de to på hjemmebane.
De øvrige
Kigger man på resten af holdene i Danmarks gruppe, så er det
måske ikke hold man vil betegne som giganter, men så sandelig hold med spillere der tilhører
den absolutte top i verden. Her
kan man blandt andet ryge ind i
Rusland, der på linje med Spanien, også har haft mangel på kontinuitet i truppen. Men tager man
et kig på hvilke spillere de har
til rådighed, så er det tydeligt,
at Danmark får hænderne fulde.
Således råder man over fire spillere i top 100 i form af Mikhail
Youzhny, Teimuraz Gabashvili, Dimitry Tursunov og Andrey
Kuznetsov. Og skulle man støde
ind i russerne, så venter en tur til
Moskva i marts, da man senest
mødte Rusland på hjemmebane
i København. Det kan også blive til endnu et opgør mod Sverige. Svenskerne måtte se sig slået
af Rumænien, hvilket betyder, at
man skal ud i en nedrykningskamp
mod Letland. Vinder man denne,
så forbliver Sverige i Group 1, og
kan dermed potentielt møde Danmark endnu engang. Denne gang
vil det dog være på dansk jord, og
efter en publikumsmæssig succes
i Kolding hersker der ingen tvivl
om, at en kamp mod de svenske
ærkerivaler vil være mere end interessant, set i flere perspektiver.
Hvad skal man satse på?
Som Kenneth Carlsen udtalte efter den samlede sejr over Moldova, så hører Danmark slet ikke til
i Group 1. Uanset hvad har Danmark spillet sig selv i en position, hvor enhver af de kommende
modstandere bliver en stor mundfuld. Men hvad skal man så håbe
på? Skal man kigge på avancement, så må man igen rette øjnene mod Sverige, som ikke har

samme styrke som for nogle år
tilbage. De har et ungt hold, der
ikke har så meget erfaring, og det
kan blive en fordel, som det også
var tæt på at blive sidst de mødtes, hvor Danmark førte 2-0 efter fredagens singler. Flere af de
andre hold kommer meget an på
hvilke spillere man har til rådighed. Litauen kan være sårbare
uden Ricardas Berankis, hvilket
også gælder Rumænien og Polen.
Men skal man kigge på det i
oplevelsesmæssigt perspektiv, så
er der ingen tvivl om, at hold som
Holland og Rusland appellerer til
stor tilskuerinteresse. Uheldigvis
ser det ikke ud til at nogen af de
to vil blive på hjemmebane, hvorfor det primært vil være for spillerne, at oplevelsen bliver en af de
helt store. 2015 bliver under alle
omstændigheder et spændende
Davis Cup-år for Danmark, der
starter den første weekend i marts.

Såfremt Rafael Nadal melder sig klar til at spille for Spaniens Davis Cup hold,
så er der mulighed for at det danske publikum kan opleve verdensstjernen på
dansk grund

Noget overraskende er det stjernespækkede spanske Davis Cup hold havnet i
samme gruppe som Danmark

Som Kenneth Carlsen
udtalte efter den
samlede sejr over
Moldova, så hører
Danmark slet ikke
til i Group 1.
Uanset hvad har
Danmark spillet sig
selv i en position,
hvor enhver af de
kommende
modstandere bliver
en stor mundfuld.

INEX COLLECTION MED SAFIRCOATED GLAS.
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FORH. OPLYSES +45 45269100
FINE WATCHES SINCE 1952
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ROBERT LINDSTEDT & HORIA TECAU

ONSDAG DEN 19. NOVEMBER 2014 KL. 19.00, HERNING
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US Open

WOZNIACKI OVERRASKEDE ME
Med finalepladsen ved US Open leverede Caroline Wozniacki en gigantisk overraskelse. Men også en præstation, der giver helt nye perspektiver for danskerens muligheder de kommende sæsoner.

den over, og så håbe på fejl mod
hende. Se kvartfinalen mod Errani, Caroline knuser en dygtig
spiller, der ikke kan spille offensivt, det var et vigtigt signal at
sende,” forklarede Piotr Wozniacki efter opgøret.
Han og datteren kunne dagen
efter glæde sig over, at Caroline
Wozniacki igen er at finde i verdensranglistens top 10, efter i en
periode at have været helt udenfor top-20. Det endda efter en sæson, hvor det ”kun” blev til et enkelt godkendt Grand Slamresultat – New York. I Australien blev
det til nederlag i tredje runde, I
Paris i første runde og Wimbledon fjerde runde. Ikke godt nok,
hvis man vil rykke fra udkanten
af top-10 op i den bedste halvdel.

mærket af de store internationale tenniseksperter. Her har man
i de seneste sæsoner sat spørgsmålstegn ved, om Caroline Wozniacki nogensinde ville komme
tilbage til fordums styrke. Det er
man ikke længere i tvivl om hun
vil, spørgsmålet er nærmere, hvor
god hun vil blive, og hvor mange
Grand Slams hun vil vinde. Sådan
lyder det fra den svenske tennislegende Mats Willander.
”Jeg var blandt tvivlerne, det
indrømmer jeg blankt, men det
er jeg ikke mere. Caroline har understreget i turneringen her, at
hun har evnen til at udvikle sig
som spiller, at tilføje nye facetter
i spillet. Det følte jeg mig ikke
sikker på før, men hun har virkelig rykket. Når hun kan det, så er
der i princip ingen øvre grænse
for, hvor god hun kan blive. Efter at se hende her i New York føler jeg mig sikker på, at hun er en
af dem der gang på gang vil gå
dybt i Grand Slamturneringerne
de kommende år og også meget
vel vinde dem,” forklarer Mats
Willander.
Indtil videre er der stadig kun
blevet til to andenpladser ved
Grand Slamturneringer for Caroline Wozniacki. Udover dette
års finale ved US Open i New
York nåede hun også finalen i
USA for fem år siden. Perspektiver i dette års finale er dog, som
Mats Willander beskriver, nogle
ganske andre af, end da Wozniacki som 19-årig senest nåede
finalen i 2009.

Willander tror på mere
Den danske optur er blevet be-

Singapore og sæsonfinalen
Det forsømte forår, hvor både

A F P E R C O L S T RU P V INK E L
F O T O : G E T T Y IM A G E S

H

u n stor med et k æm -

pe smil på, Caroline Wozniacki. Selvom hun lige
havde tabt klart i finalen
ved US Open til Serena Williams
kunne hun ikke skjule, hvordan
finalen i sig selv var en tilfredsstillelse at nå. Det berettede danskeren også yderligere om, da hun
efter kampen mødte den samlede verdenspresse.
”Jeg er selvfølgelig skuffet over
ikke at vinde, men jeg må bare
erkende, at Serena var en bedre
spiller end mig. Min lidt nervøse start var der ikke råd til, når
man møder en klassemodstander
som hende. Dog vil jeg se tilbage på de seks sejre, jeg har fået
her i New York og klappe mig
selv på skulderen over at have vist
overfor mig selv, at jeg har niveauet til at spille med om de store trofæer,” sagde Caroline Wozniacki efter finalen i US Open
i New York.
Hendes far og træner Piotr
Wozniacki virkede også ret afklaret, set i forhold til, hvordan
hans datter blev kørt rundt på banen i finalen. Han mener nemlig, at datteren allerede har sendt
et tydeligt budskab til rivalerne
på WTA-touren.
”De andre spillere har set, hvad
Caroline har præsteret her i New
York. Hun har genvundet den respekt hun havde, da hun var nummer 1 i verden. Faktisk vil jeg sige,
at hun har endnu mere respekt
nu, da hun kan mere end dengang. Du kan ikke bare slå bol-

Caroline med sølvtrofæet for sin
fornemme finaleplads

Verden står åben for Wozniackis 2015-sæson
Serena Williams er eneste store forhindring
på Wozniackis vej mod en Grand Slamtriumf
i 2015. Danskeren har med nye redskaber
igen hentet de rivaler, der de kommende år
må forventes at være konkurrenter til titlerne
i Grand Slamturneringerne.
A F P E R C O L S T RU P V INK E L

D

er var en god grund til, at
Caroline Wozniacki stod
med det store smil fremme,
da hun efter finalenederlaget til
Serena Williams modtog det knap
så prestigefyldte sølvfad. Selvom
nederlag i finaler i sagens natur
sjældent tæller højt på store spil-

leres meritlister, så peger præstationen ved US Open i den grad
fremad for Caroline Wozniacki.
Det gjorde den i den grad også
for fem år siden, da danskeren senest stod som tabende finalist ved
en Grand Slam. Dengang havde
man en fornemmelse af, at præstationerne fra den danske tennisspiller kunne blive endnu bed-

re. I en ung karriere, der aldrig
havde mødt modgang, var det dog
svært at vurdere, hvor kurven ville knække og modgang indfinde
sig. For uagtet hvilken atlet du er,
så er modgang en nærmest uundgåelig ting i elitesport. Den mødte Wozniacki først efter små 70
uger på verdensranglistens førsteplads. Her høstede hun millioner
af dollars i præmiepenge og sponsorater, hvilket har gjort hende
til en af de højest betalte danske
idrætsatleter i historien.
Samtidig med den store fokus
udefra fulgte også et pres på præstationerne. Præstationer der i
tennis måles på ugebasis og direkte aflæst på den verdensrangliste, der udkommer på ugentlig

basis. Sidstnævnte havde danskeren held til at opretholde i næsten
to år, men kvart- og semifinaler

i Grand Slamturneringerne var
ikke nok til at tilfredsstille sportens analytikere. Via medierne

US Open
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ED FINALEPLADS VED US OPEN

Caroline siger tak for kampen
efter sit klare nederlag i finalen til Serena Williams

et forlist forhold og flere skader
kom i vejen for danskerens evne
til at levere gode resultater på banen gør, at der med optimisme i
sindet kan kigges frem mod sæsonens sidste etape, Asien. Her
sker der ofte det, at flere spillere

PROFIL
CAROLINE WOZNIACKI
Land: Danmark
Født: 11. juni 1990 i Odense
Bor: Monte Carlo, Monaco
Professionel: 2005
Pengepræmier: $ 19.276.314
Højeste rangering: 1 (okt '10)
ATP titler: 22

Caroline i en vild glædesjubel efter
sejren over Maria Sharapova

voksede et pres på danskeren for
at retfærdiggøre førstepladsen.
Selvom hun aldrig selv indrømmede, at hun følte sig presset, så
var det tydeligt for enhver omkring den danske tennisspiller, at
de konstante spørgsmål til mangelende mesterskaber blev en pestilens.
I ly af danskeren, der som den
første i en generation havde fået
det store gennembrud på de internationale tennisarenaer, kom
en stribe dygtige spillere frem.
Viktoria Azarenka, Petra Kvitova og Agnieszka Radwanska. Alle
leverede de både store præstationer, men i modsætning til Wozniacki mest af alt ustabile af slagsen. Derfor hang de efter rent
ranglistemæssigt, hvilket igen
gjorde at forventningerne og kravene fra omgivelserne var marginale. Det passede disse spillere

ganske godt, de havde tid, ro og
fred fra medier og fans til at udvikle og eksperimentere i en verden, der fortsat var ganske ny og
ukendt for dem. Det arbejde har
vi de senere sæsoner set produktet af. Petra Kvitova har to gange vundet Wimbledon, mens Viktoria Azarenka to gange har vundet Australian Open i
Melbourne. Radwanska har fortsat den første Grand Slamtitel til
gode, men den polske kontraspiller har ved flere lejligheder vist,
hvordan hun kan slå sportens store stjerner og vinde store turneringer.
Wozniacki fra baghjul
Fra januar 2012, hvor Wozniacki
mistede førstepladsen, forsvandt
også det enorme fokus på danskeren. Topper du ikke verdensranglisten og har du ikke vundet

Grand Slams, så falmer du hurtigt i nyhedsværdi. Danskeren forsøgte over de næste to år at ansætte trænere, der skulle ny inspiration og motivation til i jagten
på de rivaler, der nu havde overhalet hende indenom i jagten på
at indtage rollen som arvtager til
Serena Williams.
Ricardo Sanchez, Thomas Johansson, Sven Groeneveld, Thomas Högstedt og Michael Mortensen forsøgte på bedste vis, men
ingen af dem havde evnerne eller viljen til at bryde båndet mellem Piotr- og Caroline Wozniacki.
Nok stod de udadtil på banen og
dirigerede, men det var spildte
kræfter. Caroline lyttede efter,
men hun havde svært ved pludselig at blive fyldt med nye input
fra andre øjne. Øjne, der ikke
kendte hendes tanker ned til mindste substans, det gjorde kun far

Piotr. Han var da heller aldrig for
alvor kørt ud på et sidespor. Kun
ved ganske få lejligheder var han
ikke med ved turneringerne.
Derfor har han også løbende
fået input, lært hvordan forskellige trænere lærer forskellige ting
fra sig. Denne viden og inspiration har faderen til Danmarks
bedste tennisspiller kogt ned til
en Wozniacki-tryllesuppe. En
formel på træning, der fungerer
lige præcis for Caroline Wozniacki. Næppe for mange andre
tennisspillere i verden, men den
var heller ikke møntet på andre
end lige præcis Piotr Wozniackis´ datter.
Sammen har de fundet formlen på, hvordan datteren kan diktere mere. Ikke ved at gøre forhånden signifikant bedre, selvom den er blevet skarpere. Mere
ved at flytte spillet rundt, så dan-

er slidte eller skadet efter en lang
sæson med mange kampe. Selvom Wozniacki på det seneste har
spillet meget, så virker hun endog ekstrem sulten på at slutte året
godt af og kravle yderligere et par
pladser op på verdensranglisten.
Det vil hun uden tvivl gøre,
hvis det lykkedes hende at kvalificere sig til sæsonfinalen, der i
år for første gang spilles i Singapore. Eftersom Wozniacki ikke
har været med de seneste sæsoner, så vil der her være en god
chance for at høste de point der
skal til for at slutte året i top-8.
En sådan placering vil give en
ekstra favorabel seedning, når der
i starten af det nye år spilles Australian Open i Melbourne.
”Singapore er mit helt store
mål for resten af året, det er der
man gerne vil være efter hver sæson. At kvalificere sig i år vil blot
være en ekstra understregning af,
at jeg er tilbage på det niveau jeg
tidligere havde,” forklarede Caroline Wozniacki om resten af
sæsonen.
Danskeren spiller tre turneringer forud for en potentiel sæsonfinale i Singapore. Tokyo, Wuhan og Beijing.
skeren i højere grad bygger spillet op omkring de gode slag, der
er blevet endnu skarpere. Flere
træningstimer efter ikke længere at have et kærlighedsliv har
uden tvivl også hjulpet til. Dedikationen og viljen er som genfødt, uden den så Wozniacki for
bare et par måneder siden ud som
en, der mest af alt havde lyst til
at stoppe før tid.
Nu ligner hun en, der er på vej
til at overhale de spillere, der nød
godt af Wozniackis tidlige succes. Nu er det tilbagebetalingstid, Wozniacki har haft ro til at
udvikle sig, da interessen forsvandt. Serena Williams bliver
33 i denne måned, hun holder
ikke evigt. I 2014 floppede hun
i tre af fire Grand Slamturneringer. Gør hun det igen i 2015, så
vinder Wozniacki en af de tre Serena ikke vinder.
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CILIC FULDENDTE
SENSATIONEN I NEW YORK
For første gang siden 2005 stod en finale i en Grand Slam uden deltager fra the big four. Et tegn på nye tider i toppen
af international herretennis, måske.
A F P E R C O L S T RU P V INK E L
F O T O : G E T T Y IM A G E S

D

e er blev et afskrev et

flere gange, i særdeleshed
de ældste af medlemmerne. Hver gang det sker er
det dog som om, at der sker noget. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic og Andy
Murray har igennem et årti haft
nærmest monopol på de prestigefyldte pokaler. Selvom der er
rigeligt med potentielle arvtagere til tennistronen, så har de fire
samlet så meget frygt hos modstanderne, at tronskiftet gang på
gang er blevet udskudt.
2014-sæsonen kan, med risiko for endnu engang at tage grueligt fejl, meget vel blive sæsonen,
hvor tingene for alvor gik galt for
de fire etablerede spillere. I januar slog Stanislas Wawrinka Rafael Nadal i finalen ved Australian Open i Melbourne. Derpå
sikrede Nadal sig planmæssigt
French Open, mens alt var ved
det gamle ved Wimbledon, hvor
Novak Djokovic og Roger Federer tørnede sammen i en legendarisk finale.
Ved US Open lignede det længe en gentagelse af den kamp,
men i semifinalerne gik det ganske anderledes end forventet. Japanske Kei Nishikori og kroatiske Marin Cilic tog på hver deres måde bråden af de to forhåndsfavoritter. Væk var drømmefinalen for det amerikanske
publikum, i stedet en af de mest
opsigtsvækkende finaler i mange år. Mest af alt fordi de fire store IKKE var repræsenteret.
Hvem er de så, disse nye spillere, der ikke altid er blevet nævnt
forrest, når talen falder på mor-

gendagens stjerner. Her er bulgarske Grigor Dimitrov og canadiske Milos Raonic de to hyppigst anvendte navne. På mange
måder ligner Nishikori og Cilic
de to, og så alligevel ikke. Fælles
for de to finalister er, at de igennem de seneste sæsoner har bygget på den gode base ved at arbejde sammen med en legende,
der netop besad egne spidskompetencer. Marin Cilic med landsmanden Goran Ivanisevic, Kei
Nishikori med amerikaneren Michael Chang.
Cilic har som nærmest alle kroater i moderne tennis en sublim
serv. Den har gjort det svært for
så godt som alle spillere på touren,
men har også haft det svært mod
de langsomme spiloverflader. Derfor var det næppe heller nogen
tilfældighed, at når kroaten skulle levere sensationen, så måtte det
næsten blive på de lidt hurtigere
hardcourtunderlag i USA. I foråret så vi de første tegn på, hvordan arbejdet med den tidligere
Wimbledonmester bar frugt. Cilic var mere angribende på den
store serv, hvilket han efter år med
nederlag på den strategi før samarbejdet med Goran ellers var
holdt op med. Tydeligt er det at
se, hvordan Ivanisevic tjener som
en inspiration for Cilic, der server mere varieret. På den måde
belaster han kroppen mindre,
samtidig med uforudsigeligheden
for modstanderen er større.
”Goran føles lidt som en far
for mig. Som en, der har oplevet
alle de problemer, jeg går igennem. Vi er kommet så langt og
dybt i vores samarbejde, at han
har formået at se udfordringerne, inden de opstår. Han ved,
hvad der som servespiller kræves

Fælles for de to finalister
er, at de igennem de
seneste sæsoner har
bygget på den gode base
ved at arbejde sammen
med en legende, der
netop besad egne spidskompetencer. Marin Cilic
med landsmanden Goran
Ivanisevic, Kei Nishikori
med amerikaneren
Michael Chang.

rent mentalt, det har vi arbejdet
meget på. At få kontinuiteten af
store server op, hvilket ikke udelukkende handler om power. Det
er bittesmå detaljer, som kun en
mand der selv har prøvet det kan
hjælpe en som mig med,” forklarer Marin Cilic.
Den japanske himmelstormer
Selvom Kei Nishikori endte med
at tabe finalen ved US Open, så
var han længe inden det skete blevet ”Breaking News” hjemme i
Japan. Som den første asiat til at
nå en Grand Slamfinale i herresingle har den teknisk begavede
spiller allerede opnået kultstatus
i hjemlandet. Det har han mest af
på grund af de mange sejre, men
også måden hvorpå han er kom-

PROFIL

PROFIL

MARIN CILIC

KEI NISHIKORI

Land: Kroatien
Født: 28. sep 1988 i Jugoslavien
Bor: Monte Carlo, Monaco
Professionel: 2004
Pengepræmier: $ 10.722.989
Højeste rangering: 9 (2010 + '12)
ATP titler: 12

Land: Japan
Født: 29. dec 1989 i Japan
Bor: Bradenton, Florida
Professionel: 1997
Pengepræmier: $ 6.891.044
Højeste rangering: 8 (sep '14)
ATP titler: 5

met til dem.
Som de fleste japanere har Kei
Nishikori ikke den store fysik at
byde ind med, men lidt som Marin Cilic har også Nishikori, der
til dels er opvokset hos Nick Bolleteri, lært at gøre begrænsninger
til muligheder. Med et lynhurtigt fodskifte og en finfølt teknik
evner han at vende defensiv til offensiv og konstant kigge modstanderen ud. Godt træf giver
bedre power, men det er evnen til
at placere bolden der, hvor det gør
mest ondt på modstanderen, der
gør Nishikori unik.
Hans træner Michael Chang,
der også har rødder i Asien, har
hjulpet Nishikori på det mentale
plan. For med kun 168 centimeter, så kommer der perioder, hvor
løbepensum og spilforståelse ikke
er nok. Hvor en stor spiller som
Cilic, Karlovic eller Isner bare
brager server forbi. I de perioder
er en person som Michael Chang
altafgørende, forklarer Kei Nishikori.
”Når jeg kigger ud i boksen,
sidder Chang der, han virker som
en indpisker. Hvis jeg er lidt nede,
så står han op og råber. Jeg ved
han tænker det samme som mig,
han har selv stået der. Selvom det
er mig, der skal afgøre det på banen, så er han alligevel en ekstra
hjælp, der betyder meget,” forklarer Kei Nishikori.
Ved at nå finalen ved US Open
er begge spillere nu placeret i top10 i verden med gode muligheder for at nå sæsonfinalen i London.

Tillykke til Marin
Tillykke til Martin

Prestige vandt US OPEN
Prestige vandt Davis Cup
oprykning til Danmark
Danske HEAD Specialister:
København: White Sport (39 20 35 71) - Z & Match (39 62 95 14) - Transocean Sport (45 88 68 33) Odense: Ketshop (65 90 66 90) Århus: In
Sport (86 19 86 66) Aalborg: Ketcher-Sport (98 16 42 00). Se også www.head.com eller web-shoppen www.coolsport.dk, der ER åben.
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Portræt

Tennisspilleren Maria Jespersen var netop begyndt på det hun troede var den ultimative
drøm, tennis på fuld tid. Det varede dog kun kort tid, før hun fandt ud af, hvor kold og kynisk
tennisverdenen kan være, når man som ene dansker rejser rundt.

MARIA BLEV

MODLØS
MIDTVEJS
A F P E R C O L S T RU P V INK E L .
F O T O : S P O R T S F O T O G R A F.C O M

I

dag er hu mør et tilbage

i top og Maria Jespersen har
genfundet glæden ved at spille tennis. Det bliver dog først
og fremmest til kampe i Danmark, der kan passes ind med det
nye liv som studerende på Københavns Universitet. Den lige
vej gennem systemet, men drømmen om at leve af tennis var der
for Gentoftespilleren.
”I ungdomsårene trænede jeg
og levede tennis. Det var hele mit
liv. Når man har så dybfølt en passion for noget, bruger så forholdsvis meget tid på det, så er det i

min verden kun naturligt at se,
hvor langt det kan bære. Som
idrætsudøver må det ultimative
være at måle sig med de bedste i
verden, det var det jeg gerne ville give et skud,” fortæller Maria
Jespersen, da Tennisavisen møder hende i forbindelse med DM
i Tennis, et af årets højdepunkter på Jespersens gamle hjemmebane i Helsingør.
Som alle andre måtte Maria
Jespersen starte fra bunden, da
hun for første gang ville forsøge
sig på internationalt niveau. Det
betyder, at der ingen garantier er
for, at man kommer ind i turneringer. Det kræver en enorm fleksibilitet og mobilitet at få sat et

optimalt turnerings- og træningsprogram sammen. Som kvindelig spiller kræves der at man opnår point i tre turneringer, før
man bliver optaget på WTA-ranglisten. Og først når det sker, kan
adgangen til turneringen blive en
anelse lettere og man kan planlægge bedre.
En mur af modstand
Det der hjemmefra lignede det
sværeste, at komme ind i turneringerne, skulle dog vise langtfra
at være den eneste forhindring på
vejen. Som et socialt menneske ynder Maria Jespersen at have folk
omkring sig, og tale med de folk
hun møder på sin vej, også selv-

om det er potentielle konkurrenter. Den tilgang til tilværelsen som
tennisspiller er det dog langtfra
alle der har.
”Jeg har oplevet at gå rundt på
et anlæg en hel dag for at forsøge at finde nogen at træne med,
men det var nærmest umuligt. Jeg
spurgte en seedet spiller, da hun
kom til anlægget og så ligeså alene ud som jeg, hvilket hun var.
Hun spurgte så, om jeg var i hovedturneringen, hvilket jeg ikke
var. ”Nej, så ville hun lige se, om
hun kunne finde en anden at spille med først,” slam, lige op i ansigtet, det var ikke sjovt,” fortæller Maria Jespersen.
På de fleste rejser var hun tvunget til at rejse alene afsted. Ofte
med korte afstikkere hjem, da
træningsmulighederne som beskrevet sjældent var optimale. Så
vidt muligt forsøge Maria Jespersen at koble sig på det team af
svenske pigespillere, der ofte rejste sammen i en stor gruppe. Spillere der for manges vedkommende var på samme niveau som Gentoftespilleren, men blev støttet af
klubber og forbund til at rejse ud.
”I Sverige har man en kultur,
hvor man anerkender folk, der
forsøger at rejse ud og spille internationalt. I Danmark er det
lige omvendt. Jeg kunne konstant

mærke, hvordan folk så skævt til
mig. ”Hvorfor spiller du internationalt, når du ikke engang kan
vinde DM”, var attituden ofte.
Det ramte mig, fordi jeg følte jeg
skulle forsvare noget, i stedet for
at fokusere på det jeg egentlig gerne ville, tennis,” fortæller Maria
Jespersen.
Den mur af skepsis hun mødt
blev ikke bedre af, at den omsorgsfulde pige fra Helsingør havde det dårligt med at bruge løs af
mor og fars penge. Det koster
penge, mange penge, at gøre sig
erfaringer som professionel tennisspiller. Alle de udfordringer
lagt sammen blev for meget for
Maria Jespersen, der så sig selv
ændre adfærd.
”Jeg låste mig inde på hotelværelset, bestilte roomservice og
isolerede mig fra den verden jeg
drømte om skulle være min fremtid. Det hele blev for meget, alt
det der ikke handlede om tennis.
På banen gik det egentlig godt
nok, resultaterne blev gradvis bedre, men hvis du ikke har det godt
som menneske, så er det bare ikke
det værd i længden,” forklarer
Maria Jespersen.
Hun bruger i dag masser af tid
på tennis, når det ikke er studiebøgerne der kalder. Igennem egne
erfaringer håber hun at kunne
hjælpe unge piger med ambitioner frem i verden. Opfordringen
fra Maria Jespersen lyder til både
forældre og klubber at nedbryde
grænser. Det med ikke at ville
rejse sammen med spillere, fordi
de er for andre klubber, holder
ikke, det er Danmark alt for lille til. I stedet skal spillerne se hinanden som ressourcer. Uden hinanden bliver rejser udenlands alt
for hårde og opslidende. En ting
er man står alene med ansvaret
på banen, udenfor er det vigtigt
at stå sammen. Ellers ender man
som Maria, der desværre langtfra er en enkeltsående dansk historie.

PROFIL
MARIA JESPERSEN
Land: Danmark
Født: 3. dec 1991
Klub: Gentofte Tennisklub
Tidl. klubber: Helsingør
Tour start: 2011
Int'l kampe: 43 (23 v / 20 t)
Nuvær. DK rangering: 6

Tennis træningslejr i Tyrkiet
KB TENNIS (2 ÅR I TRÆK), HVIDOVRE TENNIS
FARUM TENNIS HAR REJST MED HH SPORT

30 tennisbaner

● Fly - tur/retur
● Direkte transport til/fra
Antalya Lufthavn
● 7 dages overnatning
***** 5 stjernet hotel
All inklusive koncept
● Mulighed for VIP værelse
til cheftræneren

●
●
●
●
●
●

Vand/frugt til træning og kampe
Frugt om aftenen
Mulighed for mødelokale på hotel
Fitnessrum på hotellet
Guide under hele opholdet
Medlem af Rejsegarantifonden

PRIS pr. person i triple værelse

● Fuld forplejning
(morgemad, frokost og
aftensmad inkl. drikkevarer øl/vin kun til træner/ledere)
● 2 x 2 timer baneleje hver dag
(5 dage ved 4 pers. pr. bane)

/HHSPORT

fra kr.

4.446,-

Pr. person i dobbeltværelse fra kr. 4.996,Pr. person i enkeltværelse fra kr. 5.296,● Mulighed for tilkøb af udflugter

* Raftingtur, Gokart, bytur i Antalya,
Tyrkisk bad, ridning, m.m

HH SPORT rejser ApS | Lindevej 2, Hareskovby, 3500 Værløse | CVR nr. 36028238

www.HHSPORT.dk

●

+45 25 72 60 02 +45 40 26 30 74

●

info@HHSPORT.dk
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Klubtennis

NÅR TENNIS ER
MEGET MERE
END
STJERNEDRØMME
Allan Theils fortæller om succesfuld tennisskole
i Ribe Tennisklub:
T E KS T O G F O T O : R A L P H E L M H A N S E N

A

l l a n t h e i l s si dde r

og kigger i sine billeder
fra tennisskolen: ”Jeg har
haft med tennisskolen i
Ribe Tennisklub at gøre i 5 år nu.
I 2009 kan jeg se at der er 12 spillere på billedet og her i 2014 er
der ca. 35. Så det har været et
kæmpehit, hvor det gode rygte er
blevet spredt. Efterhånden er der
begyndt at komme spillere med
fra Bramming, Gredstedbro og
f lere andre steder. Det spredes
fordi børnene er glade for at være
med og fortæller om det og det
skaber lysten og interessen hos
andre. Det kan siges enkelt, det
gode rygte spredes.”
Allan Theils slår til daglig sine
folder i Esbjerg Tennisklub, så
hvordan er han havnet i tennisskolen i Ribe Tennisklub? ”Jeg
blev kontaktet af Ribe Tennisklub, der spurgte om jeg ville være
træner i tennisskolen og det sagde jeg straks ja til. Det har været
fantastisk, i dag er det sådan at
jeg glæder mig til uge 27.”
Der er sikkert mange der spekulerer på hvordan tennisskolen
er blevet så stor en succes. Hertil siger Allan Theils: ”Baggrunden for successen er helt sikkert
det store arbejde mange i Ribe
Tennisklub selv lægger i det. F.
eks. Signe Sørensen der laver foldere om tennisskolen der deles
rundt og hun samler det hele sammen og gør det klar til tennisskolen. Under skolen er der fuld opbakning fra klubben til skolen og
det har været vigtigt for succesen. Men børnenes måde at være
på er en succes. De er gode sammen socialt. De finder selv i udstrakt grad sammen. På trods af
at der er stor niveauforskel er det
i høj grad børnene selv der styrer
det. Man behøver ikke råbe højt,
for børnene klarer tingene selv.
Nogle gange har de næsten ikke

Børnenes måde at være
på er en succes.
De er gode sammen
socialt.

tid til at holde pause fordi de er i
gang med at spille. Den første
dag ser vi lige børnene an, derfor
lægger vi ikke et fast program lige
med det samme. I det hele taget
er spil/leg og det sociale utrolig
vigtige for at det fungerer godt.
Overordnet set har det egentlig
været sådan at trænerne bare har
været der og så er spillerne gået i
gang selv.”
Umiddelbart synes nogle måske at det lyder meget løst. Hertil siger Allan Theils dog: ”Der
er selvfølgelig et overordnet program. Tennisskolen varer 4 dage,
hver dag fra 9-15. Første dag træner vi forhånd, anden dag er det
baghånd, tredje dag er det så flugt/
smash og sidstedagen er det så
kampe der er på programmet.
Alle trænerne kommer velforberedte. Det er det mindste vi kan
gøre. De betaler trods alt 450 kr.
for skolen og vi skal være der for
børnene. At børnene så klarer så
mange ting selv betyder at vi kan

taler for sig selv at mange af børnene på tennisskolen i Ribe Tennisklub er gengangere. Det fortæller at de har haft det godt. Så
det er godt at deltage i en tennisskole.”
Man kan ikke lade være at spekulere på om Allan Theils får noget ud af det selv. Det gør han,
for han fortæller: ”Det er sådan
en positiv uge. Og som sagt så
glæder jeg mig til uge 27 hvert
år. Udover det så bruger jeg meget af det jeg oplever på tennisskolen i mit arbejde som lærer.
Børn er dejlige at arbejde med.
Jeg lærer også meget ved at skul-

koncentrere os om alt det positive ved tennis. På sidstedagen slutter vi så af med en opvisningskamp mellem en fra Esbjerg Tennisklub og så mig. Der bliver
grillet sammen med børnene, forældrene, bedsteforældrene, hunde og katte. Så det hele ender ligesom det startede. Rigtig hyggeligt.”
Er det godt for børn/unge at
deltage i en sådan tennisskole?
Det mener Allan Theils. Han
siger: ”Jeg synes det er vigtigt at
sige at man skal ikke deltage i en
tennisskole for at blive en ny Caroline Wozniacki eller Kenneth
Carlsen. Det skal være andre ting
der driver en. Det skal være det
sociale, det at være sammen med
andre børn og også være sammen
med voksne der driver det. Det
at bevæge sig, bruge sin krop skal
motivere en. Når børnene er glade for disse ting så bliver det godt
at deltage. Jeg synes jo også det

Allan Theils

le planlægge træningen på tennisskolen, jeg lærer at strukturere mit arbejde. Jo, så det giver
også mig meget.”
Tennisavisen spørger direkte hvordan Allan Theils synes det
går i dansk tennis i al almindelighed. Der kommer et meget ærligt svar fra Allan: ”Jeg er nødt
til at sige, elendigt. Medlemstallet falder i mange klubber og det
lader til at Wozniacki effekten er
væk. Jeg er måske nok præget af
at det i vores del af landet er gået
meget stærkt nedad med medlemstallet. Og jeg kender ikke
svaret og mirakelkuren. Og kigger vi på eliten, så ser det heller
ikke godt ud. Der er næsten ingen stjernefrø, i hvert fald kun
ganske få. Måske en Christian
Sigsgaard kan gøre det godt internationalt. Der er måske også
andre, men det er få. Vi er nok
bagud i forhold til Sverige og
Tyskland hvor man hører at der
er en helt anden mentalitet på eliteplan. Så jeg er desværre ikke så
positiv når vi taler om det.”
Men så er det jo dejligt at vi
har de små solstrålehistorier som
den om tennisskolen i Ribe Tennisklub der kan lyse lidt op i dansk
tennis. Og når man hører den begejstring Allan Theils har omkring tennisskolen kan man ikke
lade være at spekulere på om ikke
det er selve glæden ved tennis der
skal fremmes, om ikke det er glæden ved at være sammen med andre der skal fremmes. Det er måske slet ikke stjernedrømme der
skal drive det. Måske kommer
stjernerne af sig selv når glæden
ved tennisspillet er i højsædet.

En stor del af succesen
med tennisskolen bygger
på det fantastiske sociale samvær

Baneanlæg

Kunstgræs

Entreprenør

Rødgrus

• Tennisbaner
• Multibaner
• Fodboldbaner
• Atletikbaner
• Ridebaner
mm.

Kan leveres til
alle banetyper.
Kan fås i farver:
Grøn, Rød, Blå,
Gul, Hvid, Mix.

Alt i jordarbejde
• Dræning
• Afretning
• Vandingsanlæg
mm.

Egen produktion
af rødgrus!
Flere typer med
og uden ler.
Levering over
hele landet!

NYHED

Vi har fået mange nye samarbejdspartnere,
som gør at vi nu er leveringsdygtige i stort
set alle mærker indenfor bolde og ketsjere.
Bl.a. TRETORN – DUNLOP – HEAD
Også STORT udvalg i udendørs ure
EFTERÅRS UDSALG
STORE rabatter på udvalgte produkter
– ring og hør nærmere

Tingstedvej 29 · DK-4350 Ugerløse · Telefon 59 18 62 85
www.hptennis.dk · info@hptennis.dk

Træner vilkår
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EN FULDTIDSTRÆNERS

udfordringer!

Der har aldrig været så mange sportschefer og cheftrænere i dansk tennis som nu, men de sportslige
resultater følger ikke helt med og det er der måske en meget simpel grund til.
T EKS T O G F O T O : B O M O R T E N S E N

S

om u dga ngspu nkt

tænker man, at fuldtidstrænere i dansk tennis arbejder struktureret og meget individuelt med den enkelte
spiller. Det vil sige, at træneren
løbende har en tæt kontakt med
spilleren og forældrene i forhold
til træningsplan, turneringsplan,
test, fastsættelse af målsætninger
samt supervision under holdkampe og turneringer.
Men er virkeligheden sådan?
Næppe ret mange steder, men
hvad skyldes, at trænerne ikke har
mulighed for gøre det de er uddannet til?
I dagens tennis klub har trænerne fået en mere central rolle i
klubben end tidligere. Det skyldes, at det frivillige arbejde ikke
længere er den bærende faktor i
de større klubber, hvor der er ansat fuldtidstrænere til at løse opgaverne. Der har aldrig været så
mange sportschefer og cheftrænere i dansk tennis som nu, men
de sportslige resultater følger ikke
helt med og det er der måske en
meget simpel grund til.

hænder er blevet færre, men den
organiserede træning er også blevet langt mere intensiv end tidligere. Tidligere var det helt normalt, at børn og unge kun fik to
til tre gange træning om ugen,
selv om de var de bedste i klubben. I dag tilbyder de store klubber træning næsten hver dag til
de bedste samt fysisk træning og
morgentræning. Når der skal organiseres mere træning, kræver
det man bruger mere tid på det
og at der også skal stå en træner
på banen i de ekstra timer.
Nye arbejdstider
Arbejdstiderne er også blevet ændret i og med klubberne i dag tilbyder mere træning samt morgen
træning og fysisk træning. Et eksempel på en lang dag på banen
i Lyngby Tennis Klub består af
morgentræning kl. 6.15 – 7.15,
eftermiddagstræning kl. 14.30 –
18.00 og aften træning kl. 18.00
– 20.00. Derudover skal det administrative arbejde også passes
ind. Selvfølgelig ser ikke alle dage
sådan ud, men tendensen er, at timerne er placeret spredt på dagen

og giver selvfølgelig udfordringer i forhold til at få balanceret
arbejdsliv og privatliv.
Trænere der har små børn har
virkelig en udfordring i dagens
tennisklubber. Ud over de sene
træningstider på hverdage, er der
også mange møder. Det er tit sådan, at sportschefen eller cheftræneren skal med til bestyrelsesmøder, juniorudvalgsmøder og
seniorudvalgsmøder som placeres, når de frivillige har fri fra arbejde.
Oven i det skal første holdet
også passes. Derfor skal sportschefen eller cheftræneren ud og
dække holdkampene. Det er heller ikke blevet lettere, da herre og
damer er blevet delt op. Det betyder, at der er dobbelt så mange
holdkampe, der skal dækkes end
tidligere. En cheftræner der både
skal agere holdkaptajn og træner
for et herre seniorhold i Elitedivisionen indendørs og udendørs,
vil alene på disse opgaver bruge
det, der svarer til en måneds arbejde på 160 timer.
Argumentet man tit hører er,
at trænere så har fri når børnene

har skoleferier, men i de f leste
storklubber, skal sportschefen og
cheftræneren dække UM for juniorer i sommerferien, Senior DM
i sommerferien og træningslejr i
påskeferien. Det betyder, at der
kun er efterårsferien, juleferien,
vinterferien og uge 29 og 30 i
sommerferien. Det vil sige 6 uger,
hvor træneren med sikkerhed kan
placere sin ferie.
Større udfordringer
Ovenstående er selvfølgelig ikke
et 100% retvisende billede af, hvad
den enkelte træner har af arbejde,
da det er meget individuelt. Men
tendensen er, at udfordringerne
er blevet større igennem de sidste 20 år og med den nye skolereform står trænerne med endnu
en stor udfordring og det kommer
helt sikkert til at betyde noget for
deres arbejdsforhold.
I de senere år har vi set erfarne trænere stoppe helt og begynde i andre brancher. Det er en
tendens klubberne bør tage meget alvorligt, da det er trænerne,
der skal sælge varen i klubberne.
Klubberne burde give trænerne

de samme gode rammer som de
gerne vil give spillerne. Det hele
hænger jo sammen. Hvis trænerne ikke trives i deres dagligdag,
går det ud over kvaliteten. Det
tager utrolig mange år at blive en
god træner, så det vil være langt
bedre at beholde dem, der er i tennis branchen i stedet for hele tiden at starte forfra.
Når samtalen næste gang kommer ind på, hvorfor der ikke bliver udviklet så mange top 100
spillere i Danmark, så kunne det
være man først skulle gennemgå,
hvor meget tid træneren egentlig
har til at holde en tæt kontakt
med spilleren og forældrene i forhold til træningsplan, turneringsplan, test, fastsættelse af målsætninger samt supervision under
holdkampe og turneringer. Der
skal nemlig bruges meget tid, hvis
man skal konkurrere med f.eks.
de evner dette års US Open vindere Marin Cilic og Serena Williams besidder.

Frivillige forsvinder
De frivillige kræfter er sammensat på en anden måde end tidligere. De mange ildsjæle, der tidligere brugte al deres fritid i den
lokale tennis klub er en døende
race. Den er blevet afløst af fastansatte trænere, der så skal udfylde det tomrum, der er skabt
og det er en svær opgave, da opgaverne der blev udført tidligere
ligger langt ud over, hvad en person kan klare alene.
Helt konkret betyder det, at
trænerne i dag skal løse opgaver,
der ikke tidligere var deres ansvar. I stedet for at fokusere på
selve spillerne, er fokus i mange
klubber i højere grad end tidligere på klubopgaver. Opgaverne er
mange - alt fra afholdelse af turneringer, arrangere drop in, holdkaptajn for første holdet, standerhejsning, opkrævning og rykke
for betalinger osv. Listen er lang
og til sidst kan man nok med god
begrundelse kunne argumentere,
at ansættelsestitlen burde være en
anden i mange tilfælde.
Ikke nok med at de frivillige

Vild med tennis? Klik på...

TENNISAVISEN.DK

Flytter du til
udlandet, er det
godt at kende
nogen

At købe bolig i Spanien eller Frankrig og flytte væk for en kortere eller længere periode
er et stort skridt. Hos Nykredit sørger vi for, at det bliver et skridt i den rigtige retning.
Først og fremmest låner vi dig penge til at finansiere den bolig, du drømmer om – og vi
gør det på samme måde, som du finansierer et boligkøb i Danmark.
Det kan vi, fordi Nykredit arbejder lokalt i udlandet, og det kommer dig til gavn, når du
har brug for rådgivning om forholdene i dit nye land.

Vi giver dig råd i dit nye land
Læs mere på nykredit.dk/udland

Nykredit International
Under Krystallen 1, DK-1780 København V
Telefon +45 44 55 15 35
udland@nykredit.dk

Lene Ratzer
Account Manager

Rasmus Larsen
Account Manager
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Davis Cup

KOLDING - VELEGNET TIL
Den 12.-14. september
stod det danske Davis
Cup-hold klar på
banen, da de tørnede
sammen mod Moldova i den afgørende
oprykningskamp. Et
opgør der denne gang
var rykket til det
jyske, nærmere bestemt Bramdrupdam
Hallerne i Kolding.

A F RIK K E S T O K H O L M Q V IS T R A S M U S S E N
FOTO: DTF OG RALPH ELM HANSEN

F

orud for opgøret blev

der i Kolding talt om at
Davis Cup holdet kom til
byen. De sidste to opgør har
været spillet på Sjælland. Første
runde i Hørsholm Rungsted, mens
anden kamp blev spillet i Hillerød Tennisklub. Men denne gang
rykkede arenaen for det danske
herrelandshold vest på. Det er noget, som især Koldings borgmester, Jørn Pedersen, gav positivt
udtryk for:
”Det jeg ser frem til, det er top
tennis. Det er at få lov til at se
nogle af de kampe på højt niveau
og så selvfølgelig, at de bagefter
siger, det var der bare styr på, både
for udøverne og dem omkring
hele arrangementet. Og selvfølgelig en masse god omtale og forhåbentlig en dansk sejr, fordi det
er jo det, der altid giver mest omtale,” sagde Jørn Pedersen.
Det er ikke første gang Bramdrupdam Hallerne lagde gulv til
et landskampopgør. I 2011 vandt
Danmark 3-2 over Monaco i netop de samme haller i Kolding.
Det at byen har været vært før,
har da også være med til at hive
opgøret dertil, vurderede Koldings
borgmester.
”Vi har vist, at vi kan håndtere afviklingen og håndtere de rammer, der også skal være omkring
det. Blandt andet har vi også Kolding Hus (red. stedet hvor den officielle middag bliver afholdt). Så
det er ikke kun de sportslige rammer, men også det vi kan pakke
uden om dem,” sagde Jørn Pedersen.
Treenighed
Dansk Tennis Forbund ser frem
til oprykningsbraget i Kolding.
Udover at det er tid til, at Davis
Cup-karavanen kommer til Jyl-

Der er ofte flot opbakning når Danmark spiller Davis Cup.

land, er der mange andre grunde til, at Kolding er den helt rigtige værtsby.
”Kolding er en by som ligger
geografisk godt placeret, de har
et godt opland med tennisinteresserede klubber, og så har de, både
inden for tennis og håndbolden,
en sportslig profil som gør, at man
også fra Kommunes side har en
interesse i at lave et samarbejde,”
siger Sune Irgens Alenkær, direktør i Dansk Tennis Forbund.
Det er især samarbejdet med
kommunen, der har gjort byen attraktiv.
”Jeg vil sige, at det er et særligt

kendetegn for Kolding, at de altid har været villig til at investere i sportsbegivenheder herunder
også tennis. Det er en velvilje, som
jeg oplever i højre grad, end jeg
gør hos f lere af de sjællandske
kommuner,” siger Sune Irgens
Alenkær.
Det er forbundet, Kolding Kommune og Kolding Tennis Klub,
der sammen står for afviklingen
af det store arrangement. Dansk
Tennis Forbund står for de fleste
af opgaverne blandt andet Kids
Day, invitere samtlige klubber og
servicering af sponsorer. Kolding
Kommune bidrager med facilite-

"Det er jo en sportsgren, som altid vil have en del bevågenhed, og det er jo noget som også haft interesse blandt idrætsudøverne i Kolding for at komme og
se. Det er jo altid fantastisk at få lov til at kigge lidt på stjernerne", sagde Koldings borgmester Jørn Pedersen

Klumme

L DAVIS CUP
tiveret til at sige, at det er lige præcis
den sportsgren, at vi skal bide skeer med.
Det er jo når stjernerne er der,” fortsatte han.
Fra den lokale klubs side håber man
også på flere tennisinteresserede medlemmer, og flere der vil prøve kræfter
med turneringstennissen.
”Vi gør det for at skabe interesse omkring tennissporten. Så vi vil jo også
gerne skabe nogle nye medlemmer, og
det gør man jo kun ved at vise det bedste. At vi får nogle af de gode herover
og spille, det vil altid tiltrække noget
opmærksomhed, man får noget i avisen,
det er jo altid med til at flytte lidt,” siger Kim Demant Andersen, formand
for Kolding for Tennis Klub.

Bramdrupdam haller i Kolding lagde
gulv til Davis Cup kampen

ter og økonomisk støtte til Dansk Tennis Forbund, mens Kolding Tennis Klub
har ansvaret for alle de frivillige og har
en stor del i få tilskuere til Bramdrupdam Hallerne.
Samlet vurderer DTF’s direktør, at
hele arrangementet kommer til at koste
i omegnen af 200.000 kroner, hvor Kolding Kommune støtter med 60.000 kroner.
Gevinst på begge sider
Ved at være med i samarbejdet om at
arrangere Davis Cup, håber både kommunen og tennisklubben at skabe mere
opmærksomhed omkring tennissporten.
Det er nemlig ikke kun de danske herre, med landstræner Kenneth Carlsen i
spidsen, der håber på at få den helt store gevinst.
”Det har fungeret super i Bramdrupdam Hallerne, hvor det er blev afviklet
tidligere. Det har givet noget opmærksomhed til Kolding. Det er jo en sportsgren, som altid vil have en del bevågenhed, og det er jo noget som også haft interesse blandt idrætsudøverne i Kolding
for at komme og se. Det er jo altid fantastisk at få lov til at kigge lidt på stjernerne,” sagde borgmester Jørn Pedersen,
om hvorfor Kolding gerne bidrager tennissporten.
”At slå helt igennem på topplan har
vi (red. Kolding) ikke gjort endnu, men
det er jo netop det, at nogle bliver mo-

Tilskuerne skal tiltrækkes
Kan Frederik Løchte Nielsen, Martin Pedersen og resten af holdet hive
en samlet sejr hjem til Danmark, betyder det oprykning til Europa/Afrika Group l. En plads danskerne mistede i et tæt opgør mod svenskerne sidste
år. Derfor har Dansk Tennis Forbund,
Kolding Tennis Klub og Jyllands Tennis Union sat en række nye tiltag i gang
for at sikre sig størst mulig opbakning
til landsholdet.
Kolding Tennis Klub og Jyllands Tennisunion har, med støtte fra forbundet,
stablet en camp på benene, hvor tennisinteresserede børn har mulighed for at
se alle kampene, spille en masse tennis
og bo sammen med andre spillere fra
hele landet. Der vil være overnatning på
en lokal skole med fuld forplejning og
ikke mindst en masse tennisoplevelser.
”Vi vil skabe en camp, hvor vi kan
trække nogle unge mennesker med, så
vi kan få fyldt hallen. Det er ideen bag
campen. Det er ikke en elitecamp på nogen måde. Vi skal hygge omkring dem
, og de skal ind og se noget god tennis,
og se hvad tennissen kan flytte sig til,”
siger Kim Demant Andersen.
Dansk Tennis Forbund har desuden
indgået et samarbejde med Billetnet om
salg af billetter, i håb om, at det vil skabe en større og bredere interesse.
Alle de nye tiltag er nogen, der ligger i uden for Dansk Tennis Forbunds
normale Davis Cup-budget. Men hos
Sune Irgens Alenkær er der ingen tvivl
om, at de ekstra udgifter er givet godt
ud.
”Der er en investering, vi er villige til
at tage, netop fordi vi forsøger at sikre,
at der kommer så mange tilskuere, og
opbakningen bliver så stor som mulig.”
For opbakningen skal være stor, når
der en vigtig oprykning på spil. Hos
Kolding Tennis Klub har man meget at
se frem til.
”Vi ser frem til, at det hele bare kører, og man ligesom kan sige nu er kampene i gang, og kan se det fungerer . Det
bliver da en fed oplevelse,” siger formand
Kim Demant Andersen.
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T E N N I S T A N K E R

BO MORTENSEN TENNIS COACH SKRIBENT OG DEBATTØR

HOLD DIG SKADESFRI
OG FÅ SUCCES!

T

ennisskader er desværre blevet en
helt almindelig ting i de dansk tennis klubber. Hvad det helt præcist
skyldes er svært at sige, da det er
meget individuelt, men man kan selv gøre
meget for at undgå skader.
Det rigtige udstyr
Mange tennisskader opstår i forbindelse med, at en spiller skifter til nyt spilleunderlag eller udstyr, såsom ketsjer, bolde, strømper og sko. Det er vigtigt, at du
forsøger at holde dit udstyr i god stand,
og at du undersøger det regelmæssigt, så
du er sikker på, at det ikke trænger til en
udskiftning. Mange gange er en udskiftning af dine sko nok til at forbedre eller
forværre smerter i ankler, knæ eller ryg,
særligt hvis skoen ikke passer eller støtter foden og anklen korrekt. Det er også
vigtigt, at dine sko har den rigtige sål til
det underlag du spiller på. Hvis du eksempelvis spiller på tæppe, så er det vigtigt,
du ikke har dybe riller i sålen, da din fod
så ikke har mulighed for at rotere ved løb
på banen. Det vil belaste dine knæ ekstra meget og derved vil du risikere at få
en knæskade.
Nyt underlag
Det er vigtigt, at du forbereder dig på at
skifte til et nyt spilleunderlag, når du går
fra indendørs til udendørs og omvendt.
Det kan gøres med noget styrketræning.
De områder det er vigtigst at styrke, er
kroppens muskelkorset, skulderbæltet og
bækkenet, men det er også vigtigt, at de
perifere muskler i eksempelvis knæ og
arme er stærke og fleksible.
Opvarmning
I den daglige træning er det vigtigt du
oparbejder nogle gode rutiner i forhold
til opvarmning og udstrækning.
Når musklerne er i hvile, befinder muskelvævet og bindevævet omkring musklerne sig i en lettere forkortet tilstand.
Varmer du op klogt og langsomt, vil du
gradvist begynde at smidiggøre muskler
og sener. Efter en grundig opvarmning
kan musklerne være op til 10 procent længere, end når du hviler. Den øgede smi-

dighed og generelle muskelopvarmning
mindsker risikoen for at overstrække og
beskadige muskel- og senevæv, når du går
i gang med at træne.
Derudover øger opvarmning også blodcirkulationen og temperaturen i kroppen
stiger - i særdeleshed i de aktive muskelgrupper. Temperaturstigningen vil få alle
de kemiske processer i musklerne til at
foregå hurtigere – og det gælder også aktiviteten i nervebanerne.
Det giver en hurtigere reaktionsevne
og en bedre koordination. Det gør dig
ikke kun i stand til at yde en bedre indsats på tennisbanen fra starten, men er
også vigtigt for at undgå fx forvridninger
og forstrækninger.
Styrketræning
Styrketræningen er en vigtig grundsten i
forebyggelse af skader, men den skal være
planlagt og systematiseret for at være optimal. Det kræver, at der trænes efter et
program, og at de gængse træningsprincipper følges. Den løbende styrketræning
er afgørende for at knogler, sener og muskler bliver styrket. Træningen skal bygges
op stille og roligt, så man undgår overbelastning.
Hvile
Hvile er måske en af de vigtigste områder
inden for skadeforebyggelse, men bliver
desværre tit undervurderet. Tennisspillere der træner mandag til fredag og spiller turneringer eller holdkampe i weekenden glemmer tit at holde pause om mandagen. Det vil sige, at kroppen på ingen
måde når at blive genopbygget og det ender i en skade på et tidspunkt.
Hvis du undgår skader vil du kunne
blive ved med at bygge din krop stærkere løbende. Derimod hvis du hele tiden
er småskadet, vil du hele tiden skulle starte forfra og derved vil din udvikling blive langsommere end hvis du var skadesfri. Husk derfor hele tiden at lytte til din
krop, få din søvn, spis noget sundt, varm
godt op samt træn med omtanke og du
vil opnå langt bedre resultater.
”Everything needs a break” Toba Beta
-bo mortensen
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Profil

SUPERSTJERNEN
MED DEN DYSTRE FORTID

Ikke alt har været let på vejen mod den internationale tennistop for serberen Ana Ivanovic, der til november gæster
Herning for at spille opvisningskamp mod Serena Williams.
A F P E R C O L S T RU P V INK E L
F O T O : G E T T Y IM A G E S

D

et stor e smil og den

positive tilgang til livet.
Det er sådan de fleste tennisfans har lært Ana Ivanovic at kende. I dag lever serberen et liv på første klasse med
masser af præmiepenge og kun
ganske få grunde til at bekymre
sig om livet i al almindelighed.
Sådan har det dog langtfra altid
været. Født i 1987 i den serbiske
hovedstad Beograd gik der ikke
mange år før hverdagen ændrede
sig radikalt. Borgerkrigen i Jugoslavien betød, at livet blev mere
besværligt for familien Ivanovic.
Det var slut med at lege frit på
gaden og ture i beskyttelsesrum
blev til en daglig rutine. På en
måde en grufuld oplevelse, men
også en oplevelse, der har givet
serberen gode minder med videre i livet.
”At blive indskrænket på din
frihed, det tror jeg ikke nogen
mennesker vil føle som en god
ting. Særligt ikke, når det sker på
grund af krig, hvilket i sagens natur skaber utryghed. Isoleret for
os som familie skabte det dog også
glæder. De mange timer, hvor vi
var tvunget til at blive inde i vores lejlighed, gav børn og voksne
mulighed for at komme tættere
på hinanden, end mange familier ellers i dag gør i en travl hverdag,” fortæller Ana Ivanovic.
Hun har allerede mange år på
bagen som professionel tennisspiller, så hun i en alder af 27 år
i manges optik virker som en veteran. I 2008 slog Ivanovic igennem, da hun som bare 18-årig
vandt French Open og kort tid
efter indtog førstepladsen på verdensranglisten. Verden virkede
til at kunne indtages i rekordtempo af serberen, præcis som hun
selv fra tv-skærmen derhjemme
havde oplevet spillere som Martina Hingis og Steffi Graf gøre
det.
Modgang modner
Så let skulle det dog ikke gå,
langtfra faktisk. Bedst som alle
ting virkede til at gå op i en højere enhed kom krisen. Folkene omkring Ivanovic blev flere,
mange forsøgte at lave penge på
de stadig flere sponsorkontrakter,
der blev indgået. Disse krævede
tid og kræfter af serberen i form
af fotoshoots og andre gøremål.
Kræfter der gik direkte fra at fokusere og koncentrere sig om det,
der havde bragt hende berømmel-

sen, tennis.
”Jeg er opdraget på en meget
gammeldags måde af mine forældre. Jeg har lært dyder som at
respektere andre mennesker, uanset hvem de er. Aldrig sætte mine
egne ambitioner foran andres, sådan har det altid været. Jeg måtte bare sande, på den barske måde,
at den tilgang i tennissporten
kommer du ikke langt med. Her

Ivanovic kan opleves på dansk
grund når hun 19. november spiller
mod Serena Williams i Herning

er der så mange, der tror de ved,
hvad der er bedst for dig, men
kun har en agenda, der går ud på
at skabe egenprofit,” forklarer Ana
Ivanovic.
Nedturen kostede førstepladsen på verdensranglisten og evnen til at spille med om de store
trofæer ved årets fire Grand Slamturneringer. Respekten om den
serbiske stjerne forsvandt, hvilket gjorde den næste generation
af unge spillere endnu mere sultne for at besejre serberen. Det var
lige, hvad der skete, da yngre spillere som Radwanska, Azarenka,
Kvitova og Wozniacki overhalede Ivanovic indenom.
Vigtigere værdier
Krisen var tæt på at koste Ana
Ivanovic karrieren. Smilet var
forsvundet fra serberens læber
og hverdagen som tennisspiller
føltes ikke så legende let som for
år siden. Sammen med familien
og nære venner hankede hun op i
sig selv i et sidste forsøg på at finde ud af, om karrieren som tennisspiller skulle fortsætte eller en
gang for alle begraves.
”Min store respekt for andre
mennesker blev udnyttet. Jeg var

nødt til at lære, hvordan jeg selv
skulle prioriteres først, hvorefter
jeg kunne tage mig af andre. Det
lyder egoistisk, men det er det
egentlig ikke. Det handler om, at
hvis jeg skal være noget for andre, så skal jeg først have det godt
med mig selv, hvilket jeg i en periode ikke havde,” forklarer Ana
Ivanovic.
De senere sæsoner har Ana
Ivanovic lagt på sit spil i en tennisverden, hvor konkurrencen efter den suveræne mester, Serena
Williams, er benhård. I år er det
blevet til tre turneringssejre og
en enkelt Grand Slamkvartfinale. Pladsen i top-10 er blevet generobret, men endnu mangler der
lidt, før serberen igen kan spille
med om de store titler. Når hun
ser på karriereforløbet, så kan hun
ikke lade være at sammenligne
sig en smule med Caroline Wozniacki.
”Jeg er dybt imponeret over,
hvordan hun er på vej tilbage. Det
viser karakter, den er jeg lidt misundelig over, hvor meget Caroline har af. Hun er meget stærk i
troen på sig selv, det kunne jeg
nok have lært lidt af,” forklarer
Ivanovic.

Serberen fortæller hun glæder
sig enormt til 19.november. Her
skal hun i Herning spille opvisningskamp i Jyske Bank Boxen
mod verdens nummer 1, Serena
Williams fra USA.

PROFIL
ANA IVANOVIC
Land: Serbien
Født: 6. nov 1987 i Jugoslavien
Bor: Basel, Schweiz
Professionel: 2003
Pengepræmier: $ 12.234.306
Højeste rangering: 1 (jun '08)
ATP titler: 14
Grand Slam: 1 (French Open 2008)
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TENNIS ALL INCLUSIVE I TYRKIET
HH Sport Tour tilbyder rejser for grupper op til 200 til priser under markedets gennemsnit

E

t spændende nyt samarbejde
kan blive til en stor fordel for
mange danske sportsfolk, der
vil sydpå for at træne under varmere betingelser i vinterhalvåret.
Huseyin Teksan har i seks år
gennem Turcia Travel sendt grupper til Tyrkiet, især på fodboldrejser, hvor han bl.a. har haft
Brøndby IF som fast kunde.
Efterhånden fik han så mange kunder, at det var nødvendigt
med en samarbejdspartner, og det
blev Hayryttin Uzunel, der har
drevet Tennis Akademiet. Med
forenede kræfter udvider de nu
rejsemulighederne, så de ikke bare
dækker fodbold, men også andre
sportsgrene, hvor faciliteterne i
Tyrkiet er lige så ideelle: Håndbold, golf, svømning … og tennis. Det betyder fx, at HH Sport
Tour er ideel for sportsefterskoler, som jo typisk har elever med
en række forskellige discipliner.
Tennisspillerne kan vælge mellem Antalya og Kusadasi. Hotellerne har fire eller – de f leste –
fem stjerner, og man bor all inclusive, dvs. med alle mad- og
drikkevarer, på dem alle.
Antallet af baner varierer fra
fire til 30, så man kan tage sig af

grupper af størrelser fra fire til
200. Indtil videre har den mindste gruppe bestået af fire, der ville til Tyrkiet og cykle, mens den
største gruppe har været på 180,
og HH Sport Tour har haft grup-

per af tennisspillere fra KB, Farum og Hvidovre af sted allerede
- Man skal ikke kun rejse med
os, fordi vi er af højeste kvalitet,
men især, fordi vi giver ekstra va-

lue for money. Afhængigt af sæsonen kan vi tilbyde rejser til en
pris helt ned til omkring 4.400
kr., fortæller Hayrettin Uzunel,
der i øvrigt er revisor. Ikke ueffent, når man skal kalkulere så
sikkert som muligt.
- Hvis man har lyst til andet
end bare at dyrke sport, kan man
tilkøbe forskellige former for udflugter og aktiviteter, fortsætter
Uzunel.
- Ønsker man andre former for
fysisk udfoldelse og måske prøve
at sætte adrenalinen i fuld fart,
kan vi tilbyde gokart-kørsel eller
rafting på en rivende tyrkisk flod;
men er man mere interesseret i

verdens kulturarv, så er der mange ruiner fra den græske oldtid.
Kusadasi ligger fx ikke langt fra
Efesos lige syd for Smyrna. Her
stod et af oldtidens syv underværker, Artemistemplet, som man i
dag kan studere resterne af sammen med andre fascinerende minder om den græske storhedstid.
Skulle man have lyst, er det
naturligvis muligt at kombinere
flere sportsgrene. Det vil fx være
meget bekvemt at spille såvel golf
som tennis fra samme hotel, og
det er intet problem at sørge for,
at rejsen også omfatter en golfbag.

GOLF VED VESTERHAVET
SPIL PÅ NORDJYLLANDS
BEDSTE GREENS
OG BO PÅ BANEN

VI HAR MEGET AT BYDE PÅ:
• Tre altid velholdte baner

• To putting greens

• 18 huller, der er åbne 12 måneder om året

• Golfstore Flagship Store

• Pay & Play-bane med huller i normal længde

• Golfstore Fitting Studio

• 9 huller par 3-bane

• Scotty Cameron Trial Centre

• Nordjyllands bedste greens

• Tre PGA-uddannede golftrænere

• Overdækket driving range med udslagsmåtter

• Populær café med populære priser

• Udslag fra græstee på driving range

• 10 velindrettede ferielejligheder

• Indspilsgreen

EFTERÅRSGOLF
VED VESTERHAVET
•
•
•
•

Fri golf 2 dage
1 overnatning
Middag
Morgenmad

995,v/4 person
er 795,
v/2 person

er

Ekstra overnatning 500,-/person
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DE FØRSTE
M E STERSK ABER
Endnu et DM-jubilæum af format passeres her i 2014 - 125 år siden der blev spillet om det
første danske mesterskab - Et fættertræf på en eksercerplads afgjorde DM...

Nættet op,” skrev forfatteren til
tennisartiklen i KB’s første jubilæumsbog. Den udkom i 1901,
og allerede da var forholdene forbedret i en grad, så han kunne
tilføje: ”...altsammen Ting, som
nuværende udøvere af Spillet er
fuldstændig forskaanede for.”
Tennissportens udvikling fra
1889, da den første mesterskabsturnering blev holdt, skete nærmest i raketfart. KB havde således 24 baner ‹i spil› på to forskellige anlæg allerede i jubilæumsåret
1901 (kilde: ‹Danske Tennisklub-

A F J Ø R G E N S C H O UB O E
F O T O : A RKI V F O T O

E

t histor isk j u bil æu m

gik upåagtet hen, da Dansk
Tennis Forbund i sommer afviklede Danmarksmesterskaberne for året 2014. I
år er det nemlig 125 år siden, at
den første danske mesterskabsturnering fandt sted.
Finalen stod mellem to fætre,
som begge var børnebørn af en
stor forretningsmand, godsejer og
senere etatsråd Andreas Nicolai
Hansen, grundlæggeren af en
fremtrædende dansk familie hvoraf en del hedder Grut, fordi
et par af de 11 børn valgte at tage
moderen Emma Eliza Gruts efternavn.
I dag kendes Hansen-navnet
nok bedst fra en vej i Hellerup/
Gentofte: A. N. Hansens Allé.
Det er den med Danmarks vel
nok dyreste villa, som i år er sat
til salg for 68.000.000 kroner.
Vinderen af den første finale
i KB›s åbne mesterskab, datidens uofficielle DM, hed imidlertid Hansen. Han var student,
blev læge og sluttede karrieren som
dansk konsul i Stockholm. Hans
modstander hed Grut og var løjtnant, men steg i graderne og endte sin karriere som generalmajor.
DM længe før DTF
Da der for 125 år siden blev spillet om det første mesterskab i
Danmark, fandtes der ikke noget Dansk Tennis Forbund (DTF
blev dannet i 1920 som en underafdeling i Dansk Boldspil-Union).
Og de første officielle DM-titler
blev uddelt i 1904 af DBU (mens
DTF’s lister over Danmarksmestre først begynder med 1921).
Der er imidlertid ingen tvivl
om, at de årlige åbne turneringer,
som Kjøbenhavns Boldklub (KB)
arrangerede længe inden 1904 og endnu længere inden 1920/21
- blev vundet af landets bedste
tennisspillere og følgelig må anses som reelle mesterskabs-stævner, fuldstændig som The All
England Championships i Wim-

Om vinderen Folmer
Hansen vides det,
at han primært spillede
på en privat bane på
Østerbro, der var anlagt
i hans fars have.

Tavlen med de historiske mestre
hænger i KB's tennislokaler på
Peter Bangs Vej

bledon i årtier ansås som verdensmesterskaber i tennis, selv uden
et uofficielt forbundsstempel.
Der nævnes ingen klubnavne
ved spillerne i 1889, selv om flertallet nok var fra Kjøbenhavns
Boldklub, der stod for banerne. Men der var tale om en åben
turnering ”... med Adgang for enhver Tennisspiller...”, som det
pointeres i indbydelsen. Og om vinderen Folmer Hansen vides det,
at han primært spillede på en pri-

vat bane på Østerbro, der var anlagt i hans fars have.
De første mesterskaber foregik på Rosenborg Eksercérplads.
Dér - på en grusdækket f lade i
den ene ende af Kongens Have i
København – blev de første bolde uden for privat regi sendt over
nettet på et par ’baner’ uden permanente linjer. Før spillerne kom
i gang med at slå bolde, skulle de
ridse firkanterne (linjerne) op med
streger i gruset. Og så lige sætte

et net op nogenlunde midt på banen...
Derimod var der ikke noget
net bagved baglinjerne, hvilket
gav spillerne en hel del ekstra motion... «Man skal lede længe efter en Bane, hvor Boldene triller
saa velsignet langt væk som dér,
og skal man blive ved med at løbe
efter dem (...) kan det jo nok tilsidst tage Pippet fra én. Hertil
kom ogsaa, at spillerne selv først
maatte ridse Banen af og stille

bers Historie›, 1934). Først i 1901
tog to andre kendte, gamle københavnerklubber tennis på programmet: B93 og HIK. Derimod
var en række tennisklubber i den
danske provins kommet i gang
noget tidligere med Esbjerg som
den første i 1888 (‹Den Danske
Idræts Bog›, 1935).
Fra barndommen
Mesterskabet for 1889 blev afviklet i løbet af kun to søndage.
29. september spilledes de to
første omgange på fire baner, der
ikke alene var forsynet med de
dengang sædvanlige linjer ridset
i gruset. Der var sandelig også
klart og tydeligt afsatte hvide linjer, altså malet på underlaget. Det
fremgår af Dansk Sportstidendes
referat, som dog også indeholdt
kritik af arrangementet:
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«De 2 af Banerne havde maattet lægges i Alléen, hvilket maaske helst burde være undgaaet,
da Jorden dér ikke overalt er tilstrækkelig fast, og Træerne af og
til gjøre det umuligt for Spillerne at tage en Bold...”.
Altså ingen tvivl om, at dette foregik i tennisspillets barndom!
De to afsluttende runder fandt
sted søndag 6. oktober 1889, hvor
Folmer Hansen «...efter en yderst
hårdnakket og interessant Kamp...”
(iflg. Danske Sportstidende) besejrede T. Grut med 18 Partier
mod 16 (7-5, 6-4, 5-7).
Resultatet ser forkert ud, men
det er godt nok. Det skyldes et
særpræget reglement. Der skulle spilles tre sæt (ikke bedst-aftre), og at de vundne partiers antal - og ikke sættenes - var afgørende! Det fremgår af den
nævnte jubilæumsbog, som viser
alle lodtrækninger fra 1889 til og
med mesterskaberne i 1900. Der
blev først spillet double fra og
med 1890.
Begge finalister fik en ‹civil›
karriere, der bragte dem ind i
Kraks Blå Bog.
Folmer Hansen (1872-1958)
var blevet student tidligere i 1889,
læste medicin og praktiserede som
læge i både Sydafrika og Argentina og gjorde tjeneste som Røde

Kors-læge under Første Verdenskrig, men endte professionelt som
handelsattaché og konsul ved den
danske ambassade i Stockholm.
Ind imellem nåede Hansen,
der altså var 17 år, da han vandt
KB›s første åbne mesterskab, at
erobre hele syv titler i denne turnering. Dermed blev han en af
de mest vindende i dansk tennis›
historie.
Grut og ’Caro’
Torben Grut (1865-1952) valgte
en militær karriere, men var også
ingeniør og dansk pioner i projekter, hvor man anvendte jernbeton. Han blev også Den internationale olympiske komité IOC›s
repræsentant i Danmark 1906-12.
Det sidste har været med til
at skabe et ‹benspænd› for bl.a.
internetleksikon’et Wikipedia,
der ’udnævner’ en anden Torben
Grut til IOC-medlem. Det giver
os heldigvis chance for at binde
en temmelig aktuel sløjfe på denne tennishistorie.
Der fandtes nemlig i årene
omkring 1900 to idræts-personligheder ved navn Torben Grut,
én i Sverige og altså én i Danmark. For at gøre det endnu sværere, så var de (også) fætre . Den
svenske Torben Grut var endda
også en eminent tennisspiller svensk mester 1896-97.

Ketcher fra 1889

Han blev kendt som arkitekt
på begge sider af Øresund, tegnede bl.a. Magleås i Nordsjælland og Nordens første tennishal
i Stockholm, indviet 1900.
Hovedværket var dog et byggeri, som hvert år dukker op på
tv under den svenske afdeling af
Diamond League i atletik. Det

SKUMTENNIS STÆVNER!
U10, U12 OG U14+ SPILLERE!
STÆVNER OG CAMPS:
Lørdag d. 18. oktober
Lørdag d. 25. oktober
Lørdag d. 22. november
Lørdag d. 6. december
Lørdag d. 20. december
Pris: kr. 50,Sted: Uvelse Fritids Center
Tilmelding: www.tennischallenge.dk

TEMAER:
Pink Girls Challenge
Blue Boys Challenge
Davis Cup Challenge
10 Minutes Challenge
New Beginner Challenge

www.tennischallenge.dk

er Stockholm Stadion, der opførtes til OL 1912 og har været i
brug lige siden. Den århundredgamle arena har endda en plads
i nyere dansk tennishistorie.
Den dannede ramme om en
vis Caroline Wozniackis første
turneringssejr på WTA Tour, da
det danske talent i august 2008

på én dag slog både sin topseedede ‹landsmand›, polske Agnieszka Radwanska, og i finalen russiske Vera Dushevina, begge uden
tab af sæt (YouTube har ni fine
minutter fra den fantastiske slutkamp).

BE PART OF THE
TENNIS CHALLENGE!
- INTENSE KAMPE
- FLOTTE PRÆMIER
- MUSIK OG GOD STEMNING
- LÆR AF DINE SEJRE OG NEDERLAG
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Vin

Barbera, Barolos
ukendte fætter
På Piemontes bakker vokser den oversete drue Barbera, som giver
fantastiske, fyldige vine med masser af frugt. Vinen er god til både
pasta, charcuterie og modne oste – og så er den en af de få rødvine
Regionen Piemonte ligger i det nordvestlige hjørne af Italien i en naturskøn egn fyldt med bakker og gamle
slotte. Hovedbyen er Torino, som var
Italiens første hovedstad, idet det
italienske kongehus, der samlede
Italien i 1861, stammer herfra. Indbyggerne i Piemonte er kendt for at
være aktive og effektive mennesker,
der værner om deres traditioner,
langt fra Sydens iltre temperament.

drue og er med til at sikre, at vinen
har en robust struktur og lang holdbarhed. Længere lagring på egetræsfade gør sit til at dæmpe syren og øge
kompleksiteten.

Asti og Alba

d’Alba, som kommer fra byerne Alba
og Asti i Piemonte. Sidstnævnte er
også kendt for Moscato d’Asti, en sød
mousserende vin som smager fantastisk til desserter og aperitif.
Midt imellem de to byer ligger
landsbyen Govone, hvis landbrugskooperativ Produttori di Govone
rummer 200 medlemmer, der alle bor
på egnen omkring landsbyen. Govone
er så heldig at ligge lige der, hvor de
tre kendte vinområder Langhe, Roero
og Monferrato mødes – det gør det
til et oplagt sted for vinproduktion,
og Govone er da også kendt for sine
fantastiske kvalitetsvine, specielt
deres Barbera d’Alba.
En gang om året kan alle komme op
på det smukke 1800-tals slot, der
ligger midt i Govone og smage sidste
års høst – en oplagt udflugtsidé,
hvis man alligevel er i Piemonte den
første eller anden søndag i maj.

Barbera er bedst kendt som druen
bag Barbera d’Asti og Barbera

Se mere på:
www.produttorigovone.com

Barbera d’Alba Superiore 2007

Barbera d’Alba Superiore 2004

Barbera d’Asti 2013

Moscato d’Asti - Terre Imperiale

Denne Barbera d’Alba har en smuk,
rubinrød farve og dufter behageligt
af krydderier, vanille og frugt. Smagen er tør med fine tanniner, harmonisk og insisterende.
Passer godt til kød og ost, men også
til en kraftig fiskeret, med f.eks. tun.
Serveringstemperatur: 18°C.

Jorden omkring Govone består af
en særlig slags mergel, som holder
på fugten og er specielt velegnet til
vinproduktion. Druerne får en høj
sukkerprocent, hvilket giver stærke
og aromatiske vine. Denne vin er
mindre fed end 2001-årgangen, god
til f.eks. charcuterie.

En frisk vin med en dyb rød farve og
blød garvesyre. Frugten er intens og
vinen smager af modne mørke bær.
God til kraftige kødretter, fordi den
virker læskende.
Serveres i store glas ved 16 - 18°C.

Vinen fremstår med en strågul farve,
duften er aromatisk, smagen sød,
aromatisk og stærk.
Smager godt til et lille stykke
chokolade eller til en sød dessert.
Drik den ved 10°C.
100% Moscato-druer.

Usædvanlig varmklima drue
De bedst kendte rødvine fra egnen
er Barolo og Barbaresco, som begge
laves på druen Nebbiolo. Man kan
imidlertid få en uovertruffen kvalitet
til prisen, hvis man går efter de
mindre kendte og eftertragtede vine
lavet på druen Barbera. Barbera er
den tredje mest plantede druesort i
Italien. Den giver et godt udbytte og
forlener vinen med en dyb, rød farve,
lav garvesyre og høj syre. Det sidste
er usædvanligt for en varmklima rød

Ung Barbera har en intens aroma
af friske røde bær og brombær, men
der findes også Barberavine som har
noter af kirsebær, hindbær og blåbær.
Barbera er mere åben i sin unge
alder end f.eks. vin af Nebbiolo-druen
og kan derfor med fordel drikkes
som hverdagsvin til maden. Det, at
den er rig på syre, mere end Nebbioloen, gør den meget velegnet som
supplement til mad, ikke mindst til
fiskeretter såsom tun og helleflynder,
dog går den ikke til de mere delikate
skaldyrsretter.

Vinene kan købes på www.holtevinlager.dk

Barbera d’Asti og
Barbera d’Alba:
Hvad er forskellen?
Asti-vinene har en tendens
til at være mere frugtige
og ligefremme og mindre
syreholdige end fætteren fra
Alba, som er mere tilbageholdende og elegant.
Dette gør Barbera d’Asti
særlig velegnet til lidt mere
fede retter som charcuterie,
mens Barbera d’Alba går
specielt godt til retter med
tomat, som pasta, pizza og
fisk med tomatbaserede
sovse.
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Biler

DET ER IKKE EN BIL
DET ER EN FØLELSE

Biler 29

Joachim Boldsen er en lige-til mand
med et glimt i øjet og sine meningers
mod. Også når det kommer til biler:
”Livet er for kort til kedelige biler.
Du får aldrig proppet mig ind i en af
de der firkantede familie-containere.
Så vil jeg hellere gå”, skraldgriner den
tidligere landsholdsspiller.

Karrieren, som netop er afsluttet med et dansk mesterskab
for KIF, bød på 185 landskampe med 405 mål og tre EMbronzemedaljer, en VM-bronze- samt en europamestertitel i
2008. Samt nationale og internationale titler med europæiske
storhold som Flensburg Handewitt og Barcelona. ”Fordi jeg har
haft en karriere i udlandet, har jeg haft mulighed for at dyrke
min passion for biler. Jeg aner ikke, hvor mange biler jeg har haft
gennem tiden. Men det er satme mange!”
HAR PRØVET LIDT AF HVERT
”Jeg har haft alt fra frække små bybiler til store autobahnfræsere, cabriolet´er og sportsvogne. Men når man så kommer
hjem til det danske afgiftssystem, så indsnævrer mulighederne
sig jo desværre noget” fortsætter Joachim Boldsen med et skævt
smil. ”Og da vi så fik børn og min kone gjorde mig opmærksom
på, at der altså også er noget der hedder praktik, når man skal
vælge bil som familiefar, ja så blev jeg sgu´ helt ked af det” siger
den store mand. Og ligner et kort øjeblik en lille dreng, hvis
bedste legetøj blev taget fra ham.
KOMPROMISLØS I JAGTEN PÅ DET PERFEKTE
Som spiller blev Joachim Boldsen kaldt for ”traktoren” på grund
af hans uimodståelige power som gjorde, at han ene mand fysisk
og mentalt kunne trække et helt hold frem til sejr.
Kompromisløs overfor både medspillere, modspillere og sig selv.
Det er dette billede, som han helt bevidst har bygget videre på
i medierne. Men kommer man tættere på, ser man nuancerne.
”Det er en forbandet kliché, men det er også rigtigt: Når man får
børn ændrer livet og ens prioriteringer sig fuldstændigt. Og det
gjaldt også for mig. Jeg kan få det helt dårligt af bare at tænke
på at køre galt med ungerne – derfor kører jeg aldrig hurtigere
end jeg må. Og hvor jeg tidligere udelukkende fokuserede på
præstationer og design, så er aktiv sikkerhed og muligheden for
at smide en barnevogn ind på tværs uden at skulle kæmpe en
halv time nu lige så vigtige faktorer. Problemet er så bare,
at det er næsten umuligt at finde en bil, som både er sjov at
køre, ser godt ud og som samtidig er sikker og praktisk. Alle de
biler jeg så og prøvede, føltes som et kompromis mellem design,
anvendelighed og køreglæde. Og kompromiser har jeg altid haft
det svært med. Det kan godt være ingen er sure, men der er altså
heller ingen, som bliver rigtig glade for et kompromis.
Heldigvis var der en god ven der anbefalede mig at se nærmere
på en Mazda CX-5.” Næste dag kørte jeg ud til en forhandler,
og allerede ved første blik blev jeg begejstret.
KØREGLÆDE OG AKTIV SIKKERHED
Mazda CX-5 er en SUV skabt med udgangspunkt i det nye
teknik-koncept for Mazda; “SKYACTIV”. Resultatet er en
kombinationen af højtydende motorer, nye effektive gearkasser,
et let karrosseri og en køreglad undervogn. En Mazda CX-5 kan
desuden leveres med en lang række aktive sikkerhedssystemer.
For eksempel Lane Departure Warning System som advarer
føreren, hvis bilen er på vej til at overskride vejstriberne i begge
sider eller Smart City Brake Support, som aktiverer bremserne,
hvis bilen kommer for tæt på det forankørende i myldretiden.
Sidst men ikke mindst har nogle modelvarianter af Mazda CX-5
det nyskabende Rear Vehicle Monitoring System, hvor bilen
aktivt gør opmærksom på overhalende bilister, så man slipper for
ubehagelige overraskelser,. ”Jeg er faktisk en ret forsigtig bilist
og kører aldrig stærkere end jeg må – men specielt på autobahn
er det virkelig behageligt at vide, at bilen også selv bidrager til
familiens sikkerhed” tilføjer Joachim.
FRIHEDEN BETYDER ALT
”Mazda CX-5 er kort sagt en bil lige efter mit hjerte og
familiens behov. Jeg kan losse tonsvis af bagage, babystole og
kufferter ind i den, sikkerheden er i top, designet er gennemført
og motoren og firehjulstrækket giver masser af plads til
køreglæde. Normalt synes jeg, at SUV´er har en tendens til at
være klodsede at se på og for klodsede at manøvrere rundt med
på grund af størrelsen. Men vores Mazda CX-5 fungerer lige
godt, uanset om jeg skal aflevere unger i morgentrafikken, eller
jeg har brug for at komme ud af en mudret skovvej og væk fra
det hele. Og det bedste er, at min kone er helt enig. Vi elsker
simpelthen vores bil.”
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Tennis i japan

JAPANSK TENNIS KÆMPER
FOR ANERKENDELSE
Japansk tennis kæmper en hård kamp for
at opnå anerkendelse i
hjemlandet, hvor en
række andre sportsgrene løber med opmærksomheden
A F J O H N K RIS T E N S E N
F O T O G E T T Y IM A G E S

T

rods skuffelsen ov er

ikke at vinde US Open var
Kei Nishikoris finaleplads
i turneringen en indikator på, at japansk tennis er på vej
frem. Sporten kæmper dog en
hård kamp i hjemlandet, hvor
baseball, fodbold og golf løber
med det meste af opmærksomheden, men det kan der måske ændres på.
En folkehelt
For Nishikoris finale i US Open
var på mange måder også en indikator på, hvor populært tennis
kan gå hen at blive. I Japan følger man trenden, og Nishikoris
run i US Open var så absolut en
trendsætter, hvis man kigger på
det japanske folk.
”Japan er på mange måder et
land, hvor få kan sætte trenden,
hvis de betragtes som ansigter udadtil for landet. Det er måske i
virkeligheden ikke så anderledes
fra så mange andre lande, men
det vægtes endnu højere”, forklarer Stephen Duckitt, der tidligere har arbejdet ved både ATP såvel som China Open og den nylancerede WTA-turnering i Hong
Kong.
Efter flere års arbejde i Asien
ved han hvordan succes påvirker
folket, og derfor er det heller ikke
utænkeligt, at Nishikori kan blive det helt store ansigt udadtil,
for det stolte folkefærd. Tendensen er der – således så man hvordan tog ind til det centrale Tokyo
var mindre fyldte end normalt på
dagen hvor finalen skulle spilles.
De fleste blev hjemme for at følge finalen.

Ved hjemkomsten til Japan
blev Nishikori hædret for sin
flotte finaleplads

selvom de ikke kan måle sig med
de europæiske ligaer. Landsholdet har også en stor stjerne hos
det japanske folk, og det er derfor det er så svært for nye sportsgrene at slå igennem. Èn sejr betyder noget – men hvor længe?
Derfor er det essentielle også, at
japansk tennis fortsætter med at
levere resultater af de helt store”,
forklarer Duckitt.
Men US Open-finalen er på
mange måder en god start. Det
er en af de resultater man vil huske. Ingen anden japansk spiller
har været i en Grand Slam-finale tidligere – selvom man i form
af Ichiya Kumagae, Jiro Sato, Kazuko Sawamatsu og Kimiko Date
Krumm har haft semifinalister,
der har været særdeles tæt på.
En levende legende
Men selvom der måske er et stykke vej for Nishikori og resten af
japansk tennis til at bide sig fast
som den mest populære sport i
hjemlandet, så er Nishikori et
stort navn uanset hvad. I hjembyen Matsue var mere end 900
mennesker samlet for at se finalen, mens flere hundrede måtte
opgive at komme ind. Det fortæller ganske godt, at man i Japan nærer en stor beundring for
dem der bringer stolthed til nati-

onen – og her er der ingen kompromiser.
”Det er et godt eksempel på
hvilken tilgang man har til sport
i Japan. Måske er Nishikori ikke
stemplet som nationalhelt endnu,
men hans popularitet er steget
gevaldigt, og det er værd at understrege, at succesen i New York
utvivlsomt har fået flere til at interessere sig for tennis og spille
tennis. Samtidig skal vi også huske, at tennis ikke er en ubetydelig sport i Japan. Kimiko (date
Krumm red.) har været et stort
navn i Japan gennem mange år,
og hendes løbende succes har været med til at holde tennis´ popularitet oppe, og samtidig også styrket ønsket om, at man på herre-

Vild med tennis? Klik på...

Traditioner fastholdes
Tennis´ hårde kamp for at nå toppen af interesselisten hos japanerne
skyldes i høj grad også tradition.
”Som så mange andre steder,
så er det svært at konkurrere med
tradition. Fodbold i Japan har altid været stort, selv på klubplan,

Japans nye tennisstjerne, Kei Nishikori

Følg de danske spillere. Klik på...

siden ville få en spiller, der
kunne opnå samme meritter”, fortæller Duckitt.

Kimiko Date var indtil Nishikoris
tilsynekomst Japans største
tennisstjerne

Post US Open
Man er nu på den anden side af
US Open. Så hvad skal der ske
nu. Går finalen i glemmebogen,
eller er det startskuddet til en ny
storhedstid for japansk tennis?
”Det er jo altid svært at sige.
Men jeg tror Nishikori er tilpas
populær til, at han med sit navn
kan holde tennissporten i Japan
oppe, også selvom han skulle ske
ikke at opnå noget på linje med
US Open-finalen de næste par år.
Men det er jo altid farligt at spå
om. For kommer der pludselig en
anden stor bedrift indenfor en anden sportsgren, så er det den der
stjæler rampelyset, og så har tennis igen brug for en stor præstation. Sådan kan det hurtigt skifte”, uddyber Duckitt, og understreger at forudsætningerne for at
tennis kan blive endnu større er
til stede.
”Man er jo godt klar over, at
man har et talent i Nishikori, og
der også er flere på vej. Samtidig
har man et forbund der forstår at
varetage dette og man har tilmed
ressourcer til at kunne udnytte
dette. Derfor er det også svært at
se, at japansk tennis ikke skulle
kunne udvikle sig i en positiv retning i de kommende år”, afslutter han.

TENNISAVISEN.DK

TENNISAVISEN.DK

Rundt om tennis
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HOUSING DENMARK ER TI ÅR
OG STØRST I DANMARK

I

2004 startede vi med 0 kunder,
1 medarbejder, 2 potteplanter
og 3 reklamekuglepenne. I dag
er vi Danmarks største boligformidler med et stærkt netværk af
kunder, samarbejdspartnere og
medarbejdere i hele landet.
Sådan indledes indbydelsen til
10 års jubilæet sidst i september,
hvor Housing Denmark har inviteret 700 gæster, bl.a. samtlige
ambassadører i Danmark.
Virksomheden har meget at
fejre. 19 medarbejdere pukler døgnet rundt i ejendommen på Strandvejen 70 nord for København. Et
domicil, der uventet er blevet for
småt, så man har indrettet et ekstra kontor på bygningens bagside. Pludselig gik det op for CEO
Steen Lundsfryd, at …
- Vores telefonnummer fortæller
historien: 70 2004 70. Vi er stiftet
i 2004 og bor to steder på Strandvejen 70!
Det er svært at få armene ned.
Børsen har kåret Housing Denmark som Gazellevirksomhed,
fordi omsætningen er mere end
fordoblet på fire år, og beviset

skal overrækkes af Kronprins Frederik.
Mere end 1000 virksomheder
er kunder hos firmaet, som hjælper, hvis man skal have et midlertidigt logi i Danmark, fordi en
opgave eller stilling nødvendiggør det; eller man som dansker
skal tidsbegrænset til udlandet
og vil udleje sin bolig så længe.
Lejemålene er typisk på tre måneder til 3-4 år.
Housing Denmark samarbejder med stribevis af firmaer, hvis
medarbejdere ofte skifter arbejdssted, og hvis ideer om et passen-

Steen Lundsfryd står i spidsen for
det jubilerende Housing Denmark

de logi er vidt forskellige. Derfor
lytter firmaet i første omgang til
de præcise ønsker, hvad enten
kunden vil have en kæmpe liebhavervilla, en stråtækt idyl ved
vandet, en standardvilla med plads
til hele familien, en gammeldags
lejlighed eller en moderne ungkarlehybel.
Man tilbyder så præcis det, der
ønskes, og det kan normalt klares i hele landet, da firmaet har
kontorer i København, Bogense
og Kolding og agenter i hele området.
Ved Korttidsleje, dvs. lejemål
under et år overtager man normalt hus/ lejlighed med møbler,
og Housing Denmark tilbyder
sågar i samarbejde med Codan
ejeren en bohaveforsikring. Der
findes andre tillægsydelser, fx kan
man leje hele møbelpakker, hvis
det er for kompliceret at medtage sine egne ting. Ved langtidsleje placeres ejerens møbler i en
container, og lejeren rykker ind
med sine egne.
- Vi tager ikke hvad som helst
ind. Vil man udleje, besigtiger en

En glad agent har netop godkendt en ejendom til udlejning

agent lejligheden/ huset, som godkendes, hvis den/det er i ordentlig
stand, evt. efter udbedring af småskavanker, forklarer CEO Steen
Lundsfryd.
På firmaets hjemmeside findes information om, hvordan man
kan udleje samt omtale af de forskellige lejemål. Typisk har firmaet mere end 100 kørende, og
det kræver hårdt arbejde 24/7 at

yde optimal service.
- Mange kunder er kun i Danmark en weekend over for at orientere sig, så vi har også åbent i weekenden, og vores medarbejdere besigtiger eller fremviser også om aftenen
og i weekenden, slutter Lundsfryd
en lang snak om glæden ved at
være 19, der arbejder dedikeret
sammen om at skabe en succesgazelle.

GOLFOPHOLD MED SUPER SERVICE
PÅ COSTA DEL SOL
GLEM DEN DANSKE KULDE OG BLÆST, SPIL GOLF PÅ SOLKYSTEN, OPHOLD FRA EN UGE OP TIL 6 MDR.
NU OGSÅ BEGYNDER OPHOLD

OGSÅ
ENNIS
GOLF & T SER!
EJ
KOMBIR
RING OG E
RMER
HØR NÆ
PRISER FRA 800€ FOR EN UGE, INKL. FRI GOLF, LEJLIGHED,
TRÆNING MED PRO OG DANSK REPRÆSENTANT I MARBELLA

For mere information info@rsb-golfrelations.com
eller ring på 0034 722 49 00 13

W W W. R S B - G O L F R E L AT I O N S . C O M
”REJS SPIL OG VÆR TRYG”
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DH stillinger udendørs

HERRER
ELITEDIVISIONEN Pulje 1
HOLD

ELITEDIVISIONEN Pulje 2

KAMPE

V

U

T

POINT

KB

3

3

0

0

15

Birkerød

3

1

1

1

Århus 1900

3

1

0

Hvidovre

3

0

1

HOLD

Playoff til ELITEDIVISIONEN

KAMPE

V

U

T

POINT

Lyngby

3

2

1

0

14

9

Gentofte

3

1

1

1

8

2

7

HRT

3

1

0

2

7

2

4

Helsingør

3

0

2

1

7

Esbjerg - TC Odense........................................... 6-0
Fruens Bøge - Hillerød ........................................1-4
ATK - Aalborg Østre ............................................4-1
Skovbakken - HIK ...............................................0-4

KB genvandt det danske holdmesterskab ved at besejre
Lyngby med 4-0 i finalen. Gentofte tog bronze med en sejr
over Birkerød.					
Semifinaler: KB - Birkerød 4-0 og Lyngby - Gentofte 3-3
(Lyngby vinder i Golden Match Tiebreak)				
			

ELITEDIV. Nedrykningspulje

1. DIVISION Vest pulje 1

HOLD

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

ATK

3

2

1

0

14

Esbjerg

3

1

2

0

Fruens Bøge

3

1

1

Skovbakken

3

0

0

KAMPE

V

U

T

POINT

Aalborg Østre

5

4

1

0

25

11

ALTS

5

3

2

0

1

9

Århus 1900 2

5

2

2

3

2

Hobro

5

1

Hasle

5

AGF

5

ATK og Esbjerg vandt deres playoffkampe og fortsætter i
elitedivisionen, mens Fruens Bøge og Skovbakken tabte deres
playoffkampe og rykker 					
						
						
					

1. DIVISION Øst pulje 1
pulje 1HOLD

1. DIVISION Vest pulje 3

KAMPE

V

U

T

POINT

HIK

5

5

0

0

30

VST

5

3

1

1

KB 2

5

3

0

Farum

5

1

TK Ryvang

5

Birkerød 2

5

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

TC Odense

5

5

0

0

26

22

Randers

5

2

2

1

19

1

18

Horsens

5

2

2

1

16

2

2

11

Sønderborg

5

2

1

2

15

1

1

3

10

Skovbakken 2

5

1

1

3

11

0

0

5

4

TPI

5

0

0

5

3

Aalborg Østre tabte sin playoffkamp mod ATK og forbliver i
1. division						
						
						
				

TC Odense tabte sin playoffkamp mod Esbjerg og forbliver i 1.
division						
						
						
				

1. DIVISION Øst pulje 2

2. DIVISION Vest pulje 1

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

Hillerød

5

3

2

0

22

19

KFUM

5

1

4

0

2

18

Kløvermarken

5

2

1

2

2

12

Gentofte 2

5

2

1

1

3

11

Holte

5

0

0

5

0

ATK 2

3

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

Århus 1900 3

5

4

0

1

23

17

Randers 2

5

4

0

1

20

2

15

Team Midtjylland

5

3

1

1

19

0

3

13

Viborg

5

2

1

2

14

1

2

2

12

Silkeborg 2

5

1

0

4

12

1

1

3

11

Støvring

5

0

0

5

2

HIK rykker op i Elitedivisionen og Birkerød 2 rykker ned i
2. division						
						

Hillerød rykker op og ATK 2 må ned i 2. division			
						
					

Randers og Århus 1900 kan ikke rykke op, da klubberne har
hold i 1. division., så Team Midtjylland rykker op.			
						
						
						

2. DIVISION Vest pulje 2

2. DIVISION Øst pulje 1

2. DIVISION Øst pulje 2

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

Risskov

5

4

1

0

25

HIK 2

5

5

0

0

25

Give

5

3

2

0

20

HVT

5

2

1

2

Kolding

5

2

2

1

18

Brøndby Strand

5

2

0

TPI 2

5

2

1

2

15

B 93

5

1

TC Odense 2

5

1

0

4

11

KB 3

5

Haderslev

5

0

0

5

1

Køge

5

Risskov rykker op og TPI 2 og Haderslev rykker ned i
Fynsserien og Jyllandsserien.

KAMPE

V

U

T

POINT

Vanløse

5

4

1

0

23

18

Lyngby 2

5

2

3

0

20

3

14

Holbæk

5

2

2

1

18

2

2

13

Hvidovre 2

5

2

1

2

16

1

1

3

10

NTK Amager

5

1

1

3

13

1

2

2

10

Birkerød 3

5

0

0

5

0

HIK 2 og HVT rykker op i 1. division, mens KB 3 rykker ned s
om følge af						
						
						
				

HOLD

Vanløse og Lyngby 2 rykker op og Birkerød 3 skal ned i
Sjællandsserien						
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DAMER
ELITEDIV. Mellemspilspulje 1

ELITEDIV. Mellemspilspulje 2

HOLD

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

KAMPE

V

U

T

POINT

KB

3

2

1

0

15

Birkerød

3

2

0

1

12

Esbjerg

3

1

2

0

10

Gentofte

3

2

1

0

11

Fruens Bøge

3

0

2

1

6

HRT

3

0

1

2

7

Hvidovre

3

0

1

2

5

Lyngby

3

0

2

1

6

Playoff til ELITEDIVISIONEN
ATK - TC Odense .................................................3-0
Holte - Hillerød ...................................................2-2
(Holte vinder i Golden Match Tiebreak).....................
Århus 1900 - HIK ................................................0-3

KB vandt det danske mesterskab, da holdet i finalen slog
Gentofte med 4-1. Birkerød vandt bronze med en 4-0 sejr over
Esbjerg		
Semifinaler: KB - Esbjerg 4-0 og Gentofte - Birkerød 4-2		
				

Skovbakken - Aalborg Østre ...............................3-1

ELITEDIV. Nedrykningspulje

1. DIVISION Vest pulje 1

HOLD

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

ATK

3

1

2

0

11

Skovbakken

3

1

2

0

Holte

3

1

1

Århus 1900

3

0

1

1. DIVISION Vest pulje 2

KAMPE

V

U

T

POINT

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

Aalborg Østre

5

4

1

0

17

TCO

4

3

1

0

14

11

Randers

5

3

1

1

13

Esbjerg 2

4

3

0

1

11

1

8

Silkeborg

5

3

0

2

12

Kolding

4

2

0

2

8

2

6

Århus 1900 2

5

2

1

2

10

Fruens Bøge 2

4

1

1

2

6

Aars

5

1

1

3

6

Team Midtjylland

4

0

0

4

1

AGF

5

0

0

5

2

ATK, Skovbakken og Holte spiller også næste sæson i
Elitedivisionen, 						
						
						
				

Aalborg Østre tabte playoffkampen mod Skovbakken og 		
						
						
						
		

TC Odense tabte playoffkampen mod ATK og må også
næste sæson						
						
						
				

1. DIVISION Øst pulje 1

2. DIVISION Øst pulje 2

2. DIVISION Vest pulje 1

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

Hillerød

5

5

0

0

16

Farum

5

4

0

1

KB 2

5

3

0

Birkerød 2

5

2

VST

5

Hvidovre 2

5

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

HIK

5

5

0

0

18

16

Kløvermarken

5

3

1

1

2

13

Helsingør

5

2

1

0

3

8

KFUM

5

1

1

0

4

6

Gentofte 2

5

0

0

5

1

ATK 2

5

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

Skovbakken 2

3

3

0

0

11

14

Hadsten

3

1

0

2

5

2

10

ALTS

3

1

0

2

4

2

2

9

Silkeborg 2

3

1

0

2

4

1

2

2

8

0

0

5

1

Hillrød tabte playoffkampen til Holte og forbliver i 1. division
						
						
						
			

HIK vandt playoffkampen mod Århus 1900 og rykker op i
Elitedivisionen						
						
						
				

Skovbakken 2 og Hadsten rykker op i 1. division. ALTS og
Silkeborg 2 						
						
						
				

2. DIVISION Vest pulje 2

2. DIVISION Øst pulje 1

2. DIVISION Øst pulje 2

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

HOLD

KAMPE

V

U

T

POINT

Hasle

3

3

0

0

11

HIK 2

5

5

0

0

17

ATS

3

1

1

1

7

B 93

5

3

0

2

Aalborg Østre 2

3

1

1

1

5

Holbæk

5

3

0

Vester Skerninge

3

0

0

3

1

HVT

5

2

KFUM 2

5

TK Ryvang

5

Hasle, ATS og Aalborg Østre 2 forbliver i 2. division; Vester
Skerninge 						
						
						
				

KAMPE

V

U

T

POINT

Roskilde

5

5

0

0

18

13

Lyngby 2

5

3

1

1

14

2

11

Skovshoved

5

3

0

2

13

1

2

11

Farum 2

5

2

1

2

11

1

1

3

8

NTK Amager

5

1

0

4

4

0

0

3

0

Dragør

5

0

0

5

0

HIK 2 rykker op i 1. division, B93 tabte playoff-kampen mod
						
						
						
			

HOLD

Roskilde og Lyngby 2 (efter sejr mod B93 i playoff) rykker
op i 1. division.						
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Ranglister

DANSK RANGLISTE
DAMER 2014 PR. 15/9

DANSK RANGLISTE
HERRER 2014 PR. 15/9

WTA RANGLISTE
DAMER 2014 PR. 15/9
POS.

NAVN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Serena WILLIAMS
USA
9.430
Simona HALEP
Rumænien
6.160
Petra KVITOVA
Tjekkiet
5.926
Maria SHARAPOVA
Rusland
5.575
Agnieszka RADWANSKA
Polen
5.380
Na LI
Kina
5.270
Eugenie BOUCHARD
Canada
4.433
Angelique KERBER
Tyskland
4.400
Caroline WOZNIACKI
Danmark
4.305
Ana IVANOVIC
Serbien
3.855
Jelena JANKOVIC
Serbien
3.655
Sara ERRANI
Italien
3.215
Dominika CIBULKOVA
Slovakiet
3.007
Ekaterina MAKAROVA
Rusland
2.845
Lucie SAFAROVA
Tjekkiet
2.715
Flavia PENNETTA
Italien
2.651
Andrea PETKOVIC
Tyskland
2.525
Venus WILLIMAS
USA
2.495
Carla SUAREZ Navarro
Spanien
2.420
Samantha STOSUR
Australien
2.110
		
Julia BOSERUP
USA/Danmark
284
Karen BARBAT
Birkerød
34
Mai GRAGE
KB
12

197
647
942

POS.

NAVN

KLUB

1

Caroline WOZNIACKI

KB

2

Karen BARBAT

3

POS.

NAVN

791.250

1

Frederik L. NIELSEN

Lyngby

10.120

Birkerød

9.750

2

Martin PEDERSEN

KB

3.620

Mai GRAGE

KB

5.500

3

Marc FERRIGNO

KB

2.172

4

Julie NOE

KB

2.012

4

Mikael TORPEGAARD

Lyngby

2.160

5

Emma RØNHOLT

Gentofte

1.978

5

Philip ØRNØ

Helsingør

2.096

6

Maria JESPERSEN

Gentofte

1.808

6

Søren HESS-OLESEN

Århus 1900

1.950

7

Karina I. JACOBSGAARD

KB

1.200

7

Mohamed SHABIB

ATK

1.842

8

Anna Signe RASMUSSEN

Birkerød

1.168

8

Simon FRIIS SØNDERGAARD

KB

1.714

9

Frederikke SVARRE

Hillerød

1.162

9

Christian SIGSGAARD

Gentofte

1.704

HIK

1.110

10

Søren BORUP WEDEGE

Hillerød

1.622

Gentofte

1.060

11

Esben HESS-OLESEN

Århus 1900

1.600

12 Frederikke UHRSKOV STØCHKEL

Holte

1.000

12

Tobias GALSKOV

Lyngby

1.528

13 Elisabeth NØRGAARD

Farum

924

13

Andreas BJERREHUS

Århus 1900

1.500

14 Simone MICHAEL ALIPIEVA

HIK

792

14

Mads ENGSTED

Århus 1900

1.480

15 Ida Emilie STILLING KRAUSE

KB

788

15

Johannes INGILDSEN

KB

1.320

16 Sille TRANBERG

Hvidovre

737

16

Benjamin HANNESTAD

KB

1.250

17 Emilie ELSVAD

KB

772

17

Andreas HOVESEN PEDERSEN

Århus 1900

1.162

Skovbakken

697

18

Anders GRINDERSELV

Esbjerg

1.052

Birkerød

688

19

Oscar JEPPESEN

KB

1.020

HIK

664

20

Frederik ØRVAD

Gentofte

1.002

10 Cecilie LUNDSGAARD MELSTED

POINTS

Vild med tennis? Klik på...

11

Emilie FRANCATI

KLUB

Følg de danske spillere. Klik på...

18 Sidsel DAHL PEHRSON
19 Caroline FRICKE
20 Hannah VILLE MØLLER

Alt om dansk tennis. Klik på...

POINTS

LAND/KLUB

POINTS

ATP RANGLISTE
HERRER 2014 PR. 15/9
POS.

NAVN

LAND/KLUB

POINTS

Novak DJOKOVIC
Serbien
12.150
Rafael NADAL
Spanien
8.665
Roger FEDERER
Schweiz
8.170
Stanislas WAVRINKA
Schweiz
5.690
David FERRER
Spanien
4.495
Milos RAONIC
Canada
4.200
Tomas BERDYCH
Tjekkiet
4.175
Kei NISHIKORI
Japan
3.865
Marin CILIC
Kroatien
3.845
Grigor DIMITROV
Bulgarien
3.710
Jo-Wilfried TSONGA
Frankrig
3.170
Andy MURRAY
Storbrittanien 3.135
Ernests GULBIS
Letland
2.615
Juan MARTIN DEL POTRO
Argentina
2.365
Roberto BAUTISTA AGUT
Spanien
1.935
John ISNER
USA
1.925
Fabio FOGNINI
Italien
1.870
Gael MONFILS
Frankrig
1.845
Kevun ANDERSON
Sydafrika
1.840
Feliciano LOPEZ
Spanien
1.770
		
Lyngby
66
520 Frederik L. NIELSEN
KB
27
758 Martin PEDERSEN
Mohammed
SHABIB
ATK
4
1387
Århus 1900
3
1417 Søren HESS-OLESEN
Lyngby
2
1593 Mikael TORPEGAARD
KB
1
1751 Benjamin HANNESTAD
Andreas
BJERREHUS
Århus
1900
1
17541
HIK
1
1751 Oliver P. BENNEWEIS
KB
1
2179 Marc FERRIGNO
Skovbakken
1
2203 Andreas MOLTKE-LETH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TENNISAVISEN.DK

TENNISAVISEN.DK

TENNISAVISEN.DK

SEB
Tennis
Camps

On Tour

SEB Tennis Camps - årets oplevelse for unge talenter
Kom på camp med Dansk Tennis Forbunds trænerteam.
SEB Tennis Camps On Tour er for alle tennisinteresserede børn i alderen 7 - 10 år (årgang 04-06)
Initiativet er udarbejdet af SEB og Dansk Tennis Forbund, og der afholdes i alt tre camps i 2014.
Formålet med SEB Tennis Camps On Tour er at identificere, vejlede og udvikle talentfulde spillere i
danske tennisklubber.
Datoer:
KTU:
SLTU:
JTU/FTU:

27. september
04. oktober
22. november

Bemærk! Begrænset antal pladser.
Tilmeld dig fra d. 7. september (efter først-til-mølle princippet) og læs mere om initiativet på

www.tennis.dk

TV guide
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TV GUIDE
MANDAG 22 SEP
07:00 LIVE: WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
Fra Optics Valley. Turneringen er en af de tre nye, som
finder sted i Kina

11:00

		

12:00 LIVE:

09:00 LIVE: WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

14:00 LIVE:

11:00

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

16:00 		

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

18:00

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

20:00

		

12:00 LIVE:

14:00 LIVE:

TIRSDAG 23 SEP
07:00 LIVE: WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
09:00 LIVE: WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
11:00 		

12:00 LIVE:

14:00 LIVE:

21:00 		

00:30

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 1

ONSDAG 24 SEP
07:00 LIVE: WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
09:00 LIVE: WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
11:00 		

12:00 LIVE:

14:00 LIVE:

00:00

		

22:00

00:30

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

		

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 1

13:00 LIVE:

15:00

		

10.30		

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

CHINA OPEN,
2 KAMPE
CANAL 8

12:30

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

13:30 LIVE:

09:00 LIVE: WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

		

15:30

		

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 1

CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

17:30

		

CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

09:00 LIVE: FINALEN I WUHAN
OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
01:00

		

12.00		

19:45

		

CHINA OPEN (K)
WTA Tour
TV3 SPORT 1

FREDAG 3 OK TOBER
08:30 LIVE: CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

FINALEN I WUHAN
OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

08:30 LIVE: CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
Fra Beijing Olympic Park.
China Open er den del af
WTA-tour, og turneringen er
en af Asiens største tennisturneringer. Forsvarende
mester: S. Williams
10:30 LIVE:

12:30 LIVE:

15:00 LIVE:

CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

SHANGHAI,
4 KAMPE
CANAL 8

14:00 LIVE: WTA-turneringen
fra Linz, Kvartfinale
EUROSPORT
NORDIC
HD
11.OK TOBER

08:30 LIVE: CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

10:30 LIVE: CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

10.30		

10:30 LIVE:

CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

10:30		

CHINA OPEN,
2 KAMPE
CANAL DIGITAL

13:30 LIVE: WTA-turneringen
fra Linz, Semifinale
EUROSPORT
NORDIC
HD

10:30		

CHINA OPEN,
2 KAMPE
CANAL 8

12:30 		

CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

12:30

		

CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

13:30 LIVE:

CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

15:30

CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

		

13:30 LIVE:

15:30

		

CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

LØRDAG 4 OK TOBER
06:30		

CHINA OPEN,
2 KAMPE
CANAL 8

TORSDAG 2 OK T
10:00 		

SHANGHAI
CANAL 8

10.OK TOBER
08.00		

ONSDAG 1 OK T

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 1

SØNDAG 28 SEP

WTA-turneringen
fra Linz, Østrig
EUROSPORT
NORDIC
HD

14:00 LIVE: WTA-turneringen
fra Linz, 1/8 finale
EUROSPORT
NORDIC
HD

CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

18:00 LIVE:

09 OK TOBER

LØRDAG 27 SEP

TORSDAG 25 SEP
07:00 LIVE: WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

TIRSDAG 30 SEP

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

12:30 LIVE: WTA-turneringen
fra Linz, Østrig
Dag 4
EUROSPORT NORDIC
HD

08:30 LIVE: CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

FREDAG 26 SEP

11:00

08 OK TOBER

CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

MANDAG 29 SEPTEMBER

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

		

10:30 LIVE:

09:00 LIVE: WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
WUHAN OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

17:00

D I N OV ER S I GT TI L
T E N N I S PÅ T V

08:30 LIVE: CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
10:30 LIVE: CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2
10:30		

12:30

		

CHINA OPEN,
2 KAMPE
CANAL 8
CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

13:30 LIVE: WTA fra Linz, Østrig
Finale
EUROSPORT
NORDIC
HD
13 OK TOBER
17:00 LIVE: WTA Luxembourg
EUROSPORT
NORDIC
HD
14 OK TOBER

10:30 LIVE: SEMIFINALE I
CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

17:00 LIVE: WTA Luxembourg
EUROSPORT
NORDIC
HD

SØNDAG 5 OK TOBER
10:00 LIVE: FINALEN I CHINA
OPEN (K)
TV3 SPORT 2
13.30 		

CHINA OPEN,
FINALE
CANAL 8

15:30

CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

12:30 LIVE:

China Open (k)
WTA Tour
TV3 SPORT 1

18:00 LIVE: WTA-turneringen
fra Linz,
EUROSPORT
NORDIC
HD

07/10

		

SHANGHAI,
FINALE
CANAL 8

17:00 LIVE: WTA Luxembourg
EUROSPORT
NORDIC
HD

CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

18:00

12 . OK TOBER
10.30		

08:30 LIVE: SEMIFINALE I
CHINA OPEN (K)
WTA TOUR
TV3 SPORT 2

13:30 LIVE:

		

SHANGHAI,
2 KAMPE
CANAL 8

WTA fra Linz,
EUROSPORT
NORDIC
HD

15 OK TOBER

16 OK TOBER
17:00 LIVE: WTA Luxembourg
EUROSPORT
NORDIC
HD
17 OK TOBER
17:00 LIVE:

WTA Luxembourg
Semifinale
EUROSPORT
NORDIC

18 OK TOBER
16:00 LIVE: WTA Luxembourg
Finale
EUROSPORT
NORDIC
Se komplette oversigter på kanalernes websider

Kunsten
& sporten

Du kan købe
min bog eller
gratis downloade
mit katalog på
LinaSmil.dk

Det er sjovt og inspirerede at få lov at arbejde
sammen med sportsfolk og deres store drive bl.a
fordi deres passion er så smittende. De har et gear
mere end os andre, som er herligt at læne sig opad.
Ud over de tre stjerner her, så har jeg også haft fornøjelsen af samarbejde med Joachim Boldsen og
Kurt Thyboe, som har skrevet i min store kunst bog
”kærlighed.....selve livet”
Jeg glæder mig til at finde endnu en stor sportsstjerne at arbejde sammen.
Bestil gratis mit flotte katalog på 23 99 18 99
eller download på www.LinaSmil.dk

Jan Pytlick modtog denne bestilte skulptur fra eBoks,
om en hyldest for hans fantastiske præstation,
som skabte landsholdets succes.

+45 23 99 18 99

k u n st n e r

Håndboldsspiller Karin Mortensen & Lina Murel Jardorf

Lina
MureL
J a rdor f

Lina@Linasmil.dk

Besøg Linas store atelieret i allerød
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www.Linasmil.dk

Svømmeren Lotte Friis har indgået en aftale med
kunstneren Lina Murel Jardorf om et usædvanligt
og spændende samarbejde. Der er tale om et
langsigtet projekt, der rækker helt frem til OL
2016 i Rio.

blog www.Linaart.dk

Åbent hver den første søndag fra 12-16.
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Int. talent

ALEXANDER ZVEREV
TYSK SPITZENKLASSE

Han bliver allerede
kaldt den nye Boris
Becker, og med sine
bare 17 år er forventningspresset på unge
Alexander Zverev
ikke til at tage fejl af

PROFIL
ALEXANDER ZVEREV
Land: Tyskland
Født: 20. apr 1997 i Hamburg
Professionel: 2014
Pengepræmier: $ 138.319
Højeste rangering: 154 (aug. ´14)
ATP tiltler: 0

A F J O H N K RIS T E N S E N
F O T O : G E T T Y IM A G E S

D

e n u nge t y sk e r h a r

allerede vundet de tyske
tennisfans´ hjerter, og med
sin store vilje og karisma
er der ingen tvivl om, at det kan
blive til noget rigtig stort for
Zverev.
Springet fra junior til seniortennis er indtil videre gået over
al forventning, men der er stadig
meget at lære for den unge tysker,
da går i fodsporerne på storebror
Mischa Zverev, hvis karriere delvis er blevet spoleret af skader.
Verdens bedste junior
Yngste Zverev understregede tidligere i år, at han så absolut er en
man skal holde øje med i fremtiden. Her hjemtog han juniortitlen ved Australian Open, efter en suveræn finalesejr, og lå
indtil juni i år nummer 1 på junior verdensranglisten. En position han gerne ville have forsvaret
ved årets Wimbledon. Men held i
uheld har næsten aldrig været tydeligere. Zverev fik nemlig ikke
tilmeldt sig, og da han efterfølgende måtte sande, at han heller
ikke blev tildelt et wildcard måtte han se andre veje. Det gjorde
han ved at stille op i Challengerturneringen i Braunschweig. Her
kvitterede den unge tysker med
at gå hele vejen og tilmed blive
den yngste spiller nogensinde til
at vinde en Challenger. Det blev
startskuddet til et tidligt gennembrud, der for alvor fik slået
Zverevs navn fast som en af de
mest lysende stjerner.
Begejstring i Hamburg
Efter titlen i Braunschweig var
der allerede store forventninger
til Zverev i Stuttgart, hvilket han
dog selv forsøgte at nedtone.
”Jeg prøver ikke at lade mig
rive med – det er også en vigtig
del af at lære overgangen fra junior til senior”, fortæller Zverev
i et interview med New York Times ovenpå titlen i Braunschweig,
der ikke gik ubemærket hen.
Det blev da også til et neder-

lag i første runde i Stuttgart til
Lukas Rosol, hvorefter turen gik
videre til Hamburg, hvor både
han selv og storebror, Mischa, er
født og opvokset.
”Det er en stor ting at få lov at
spille på hjemmebane i Hamburg.
Jeg havde nok håbet på det ville
ske på et tidspunkt, men ikke allerede”, understreger Zverev, og
uddyber, at der ikke hersker tvivl
om, at Hamburg har en speciel
plads i hjertet.
Og det fik hjemmepublikummet at mærke. Zverev startede
turneringen ud med at rundbarbere Robin Haase og afgav kun
to partier, og begejstringen var til

Zverev understregede
tidligere i år, at han
så absolut er en man
skal holde øje med i
fremtiden. Her hjemtog
han juniortitlen ved
Australian Open, efter
en suveræn finalesejr,
og lå indtil juni i år
nummer 1 på junior
verdensranglisten.

at få øje på. Men at han skulle
fortsætte i samme stil indtil semifinalen var der nok ikke mange der havde regnet med – inklusiv hovedpersonen selv.
”Jeg tror det ville være en drøm
for de fleste. Jeg havde ikke forestillet mig at jeg kunne nå en semifinale her. Jeg tror bare jeg tog
det en kamp ad gangen og nød
hvert eneste parti”, forklarede
Zverev, der trods et stort nederlag til David Ferrer i semifinalen, var mere end tilfreds med sin
præstation.
Fremtidens mand
At tyskerne allerede har taget

Zverev til sig og udråbt ham
som den nye Boris Becker kommer næppe som en overraskelse.
I en alder af bare 17 år er det de
færreste spillere i nutidens tennis, der har præsteret det samme
som Zverev. Men når det er sagt,
så har han stadig meget at lære.
Det understreger flere eksperter,
der også peger på Zverevs temperament, som noget der skal tages alvorligt.
”Det gælder vel i princippet de
fleste unge spillere der kommer
fra junior til senior. Der er næppe nogen der er fuldkommen, slet
ikke mentalt, og det kan tæt være
en af de største udfordringer, og
desværre også tit det der kan være
en stopklods. Det er dog ikke tilfældet med Alex, han skal bare
arbejde med det, for selvom vi så
ham fra sin bedste side i Hamburg spillemæssigt, så havde han
også sine udfordringer med sin
opførsel”, understreger den tidligere tyske Davis Cup-spiller Alex
Waske, der bl.a. arbejder med
Tommy Haas.
Men trods det faktum, at der
er plads til forbedringer, så ændrer det, i Waskes optik, ikke på
at han er fremtidens mand.
”Det er længe siden vi har haft
en spiller der er slået igennem i
så ung en alder. Nu skal vi selvfølgelig lige se hvordan han håndterer resten af sæsonen, men hvad
han har leveret indtil nu har været imponerende”, uddyber Waske.

Vejl. udsalgspris fra 2.498-. Forhandler oplyses på tel. 45269100 og www.casioformula.dk
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Styrk din konkurrenceevne
med over 30 km/l

Audi A3 Sportback 1.6 TDI ultra. 30,3 km/l. CO2 88 g/km.
Nu lancerer Audi en ny serie af biler, der hedder ultra. De er udviklet til at køre ekstra langt
på literen, så CO2 grænser og maksimumforbrug blot gør det endnu mere interessant for dig
at vælge Audi. Ultra modellerne skiller sig bl.a. ud med en bedre aerodynamik, nyeste generation af motorer, letvægtsteknologi og gearkasser. Alt i alt giver det meget mere køreglæde
per liter brændstof, for selvom både CO2-udledning og forbrug bliver mindre, kommer du
ikke til at gå på kompromis med hverken præstationer, komfort eller kvalitet.
Audi A3 Sportback 1.6 TDI ultra 110 HK beskatningsgrundlag fra 265.257 kr.*
Audi A3 beskatningsgrundlag fra 246.593 kr.**

Book en prøvetur i Audi A3 ultra på audi.dk

A++

* Audi A3 Sportback 1.6 TDI ultra (110 HK). Lev. omk.: 3.780 kr. Engangsydelse: 25.000 kr. ekskl. moms.
Månedlig ydelse 3.151 kr. ekskl. moms. Løbetid: 36 mdr. 20.000 km/år. Forbrug v/bl. kørsel: 30,3 km/l,
CO2: 88 g/km., halvårlig grøn ejerafgift: 570 kr.

A++

** Audi A3 1.6 TDI ultra (110 HK). Lev. omk.: 3.780 kr. Engangsydelse: 25.000 kr. ekskl. moms.
Månedlig ydelse: 2.922 kr. ekskl. moms. Løbetid: 36 mdr. 20.000 km/år. Forbrug v/bl. kørsel: 31,3 km/l,
CO2: 85 g/km., halvårlig grøn ejerafgift: 570 kr.
Bilen er vist med ekstraudstyr.

