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Mazda CX-5 er en crossover, der virkelig krydser grænser. Råstærk, når du behøver det. Smidig som en 
sportsvogn. Og med brændstoføkonomi som en langt mindre bil; for at være præcis helt op til 21,7 km/l. 

Forklaringen finder du i Mazdas banebrydende SKYACTIV-teknologi – køreglæden må du selv opleve. På gensyn 
hos din Mazda-forhandler!

M{ZD{ CX-5 FRA KR. 330.000,-

Bilen er vist med ekstraudstyr. Leveringsomkostninger kr. 3.780,- Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 21,7 – 15,2 km/l. CO
2
 –udslip 119 - 155 g/km. 

Energiklasse               - 

M{zd{ CX-5 
 – så sparsommelig og 
     alligevel så generøs
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Novak Djokovic vandt sin 20. ATP World Tour Masters 1000, da 
han vandt BNP Paribas Masters i Paris. I finalen slog den nybagte 
far canadieren Milos Raonic med 6-2 og 6-3 og den 27-årige serber 
vandt således sin singlekamp nr. 600 på ATP-touren; han er også at 
regne som favorit ved Barclays ATP Tour Finals i London. 

JULIA BOSERUP GØR FREMSKRIDT
Julia har både amerikansk og dansk statsborgerskab, men re-
præsenterer USA på touren. Det skal dog ikke afholde os fra at 
følge den talentfulde dansk-amerikaner, som lige nu rangerer 
som nr. 177 på WTA-listen. Julia har på det seneste leveret  
f lere f lotte resultater, og i  John Newcombe Women ś Pro 
Challenge i New Braunfels, Texas, spillede Julia helt frem til 
semifinalen i $ 50.000 ITF turneringen; her tabte Julia til ver-
densranglistens nr. 132, Irina Falconi, USA.

De har sat alle rekor-
der der kan sættes i 
herredouble, og de 
fortsætter bare. I 
BNP Paribas Masters 
finalen vandt de deres 
doubletitel nr. 102!!!! 
Og man kan roligt 
sige at de er storfavo-
ritter til at tage doub-
letitlen ved Barclays 
ATP World Tour Fi-
nals i London

Ovenpå en f lot sæsonafslutning i Singapore, så valgte Caroline Wozniacki at stille op i New 
York marathon og således hjælpe med at indsamle penge til velgørenhedsformål. Caroline 
havde inden løbet aldrig løbet længere end 20 km, så det var med en vis spænding at hun be-
gav sig ud på den lange distance på 42, 195 km. Men eventuelle bekymringer for om Caroline 
kunne gennemføre løbet, gjorde hun helt til skamme, da hun kom i mål i den utrolig f lotte 
tid på 3 timer 26 minutter og 33 sekunder.

PETKOVIC VANDT DEN LILLE FINALE
Mens de otte bedste spillede slutspil i Singapore, så spillede de otte næ-
ste på ranglisten ”den lille finale” under Garanti Koza WTA Tourna-
ment of Champions i Sofia, Bulgarien. Her var det noget overraskende 
yske Andrea Petkovic som løb med titlen.

DTF SKAL HAVE NY  
HOVEDSPONSOR
Med udgangen af 2014 
ophører sponsor-samar-
bejdet med SEB. SEB 
har været hovedsponsor 
for Dansk Tennis For-
bund siden 2009, og 
DTFs direktør Sune 
Alenkær Irgens sparer 
heller ikke på superlati-
verne når han skal om-
tale samarbejdet som 
ved nytår vil have løbet 
i seks år: ”Det har væ-
ret et fantastisk godt 
samarbejde”.  Forbun-
det er i gang med at 
finde en ny sponsor.

NADAL MELDER  
AFBUD
Rafael Nadal har meldt 
afbud til den afslutten-
de turnering i London. 
Grundet en blindtarms-
operation har spanieren 
meldt fra, og han er-
stattes i otte-mands-
feltet af kroaten Marin 
Cilic.

CAROLINE LØB ET FLOT MARATHONDJOKOVIC 
VANDT I  
PARIS OG 
SATTE NY 
REKORD

BRYANS 
VANDT 
FOR  
102. 
GANG
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WilsoN P.s. Court Dame /j/r tennISSko
utrolig komfortabel tennissko.

BaBolat drIve 3
Herre eller juniormodel

BaBolat pure drIverS x 12 BaG
thermo autograftasken med plads til 12 ketchere.

HeaD moNster 72 CarviNgski
samt andre frasorterede ski u. binding kr. 498,-

DyNastar D’stiNCt CarviNgski
m. binding (flere modeller) kr. 1.698,-

laNge ComP 100 exclusive
samt andre frasortertede modeller

NorDiCa Hot roD toP fuel 
samt andre frasortertede modeller

skiHjelme fra uveX, alPiNa & HeaD
Herre, dame & j/r modeller

str. 36-42.

Head skien er model 70, men vi skal bruge foto af 72 modellen(rustrød m. 
orange monster skrift) fra en tidligere annonce.
 
Nordica Hot Rod Top Fuel støvle m. rød/orange støvlefoto.

Head YouHead Yout BaBaBaBBolat olat apap ddrrIIve Gve GBaBaBBolat XS 105 olat XS 105 

Før 1400,- Før 2000,- Før 2200,-

Før 898,- Før 998,-

Før optil 3000,-

Før op til 4.900,-

Før op til 4.500,-

Ca Hot roD toP fuel 

Før optil 4.000,-

jelme fra uveX, alPiNa & Hea

Før op til 1.298,-

Nu 498,-

Nu 1.698,-

str. 36-42.

Nu 498,-

Nu 498,-

Nu 498,-

Nu 498,-698,-
398,-

Nu 798,-

Nu 998,-

Nu 998,-

Fra 298,-

DØGNÅBENT
I WEBSHOPPEN

Zog MATCH.dk

og modtag vores 

698,-
398,-
698,-698,-698,-698,-
398,-398,-

Herre model

junior model  



6 Korte nyheder

01341707 Tennisavisen tekstside banner.indd   2 30/10/14   15.17

FREDERIK TOG EN FLOT DOUBLESEJR I 
CHARLOTTESVILLE
Frederik Løchte Nielsen synes at svinge ketcheren godt for tiden. I 
Charlottesville, Virginia, USA vandt Frederik og hans makker Treat 
Huey fra Filipinerne,  doublerækken i en $ 50.000 turnering. Frede-
rik viste også gode takter i single, hvor han spillede sig gennem kvali-
fikationen og vandt første runde, for så at tabe knebent til den tredje-
seedede amerikaner Denis Kudla.

MIKAEL TORPEGAARD IMPONERER I USA
Mikael Torpegaard, Lyngby, har valgt at forsøge lykken i amerikansk 
college-tennis. Og indtil videre går det rigtig godt; Mikael, som re-
præsenterer Ohios State Univerity,  vandt som useedet en ITA regio-
nal turnering, da han slog den topseedede Jared Hiltzik i tre sæt.

DANSK SEJR I  
HØRSHOLM
Ved kategori 4 ITF tur-
neringen i Hørsholm 
blev det til dansk sejr i 
drengedoublen; her 
vandt Christian Sigsga-
ard, Gentofte sammen 
med Johannes Ingildsen, 
KB. I single spillede Jo-
hannes Ingildsen som 
eneste dansker, sig frem 
til semifinalen. 

DAMEDOUBLEN GIK 
TIL BLACK & MIRZA
I deres sidste turnering sam-
men, satte Cara Black og Sa-
nia Mirza et værdigt punk-
tum, da de vandt doubletur-
neringen ved WTA Finals i 
Singapore. I finalen slog de 
det kinesiske par Hsieh/Peng, 
som også valgte at lade turne-
ringen være deres svanesang. 

I finalen i Singapore viste Serena Williams hvem der er 
verdens bedste kvindelige tennisspiller. Efter at have 
tabt med 2-6 og 0-6t til rumænske Simona Halep i pul-
jen, så var det et helt andet spil verdensetteren fandt 
frem i finalen mod selvsamme Halep. Halep blev udra-
deret med cifrene 6-3 og 6-0, og Serena kunne endnu 
engang lade sig hylde.

SERENA SLUTTER IGEN SOM NR. 1
Serena Williams slutter året på toppen af WTA-listen; 
det er fjerde gang amerikaneren slutter som nr. 1. Med 
en overbevisende sejr i finalen i Singapore, så er der 
næppe nogen tvivl om at Serena også er verdens bedste.

SERENA VS CARO 
VAR EN GYSER
Serena Williams havde 
sine udfordringer under 
turneringen i Singapore; i 
puljen tabte hun overra-
skende stort til Simona 
Halep, og i semifinalen 
mod Caroline Wozniacki 
var det ikke mange bolde 
der skilte. I den afslutten-
de tiebreak, var amerika-
neren tæt på at komme 
bagud 1-5, men et netbold 
reddede hende og hun 
vandt til sidst. 

SERENA I SUVERÆN STIL
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AF PER COLSTRUP VINKEL

FOTO: SPORTSFOTOGRAF.COM

D enne sommer blev det 
åbenbart for enhver der 
cirkulerede og snakkede 
tennis i Aarhus og Kø-

benhavn. Under sommerens tre 
internationale tennisturneringer 
var det helt store samtaleemne, 
matchfixing. De fleste har uden 
tvivl tidligere hørt om fænome-
net fra kollegaer eller bekendte, 
men denne sommer kom det tæt 
på, helt tæt på. Over 30 tilfælde 
af forsøg på af betale en spiller for 
at tabe et sæt med vilje blev ind-
rapporteret til den tyske overdom-
mer, der på alle måder kom på 
overarbejde både i Aarhus og Kø-
benhavn.

De tre internationale tennis-
organisationer, ATP, WTA og 
ITF, har i fællesskab skabt Ten-
nis Integrity Unit, i daglig tale 
TIU. Organisationen har til for-
mål, med hjælp fra tidligere FBI-
agenter, at efterforske og finde 
frem til de bagmænd, der forsø-
ger at betale sig til sikker succes 
i bettingverdenen. Tennisavisen 
har f lere gange været i kontakt 
med TIU, der har ansat en eks-
tern kommunikationsmedarbej-
der til at varetage al kontakt med 
pressen. Udover de pressemedde-
lelser der sendes ud, når en spil-
ler idømmes en straf, så har TIU 
ingen kommentarer til konkrete 
sager. Ikke fordi der er noget spe-

cielt ved de danske sager, det er 
blot en generel politik ikke at ud-
tale sig om efterforskning.

Den politik forsøger TIU i høj 
grad også at presse ned over ho-
vedet på de spillere, der indrap-
porterer tilfælde af forsøg på 
matchfixing. I det øjeblik et til-
fælde indrapporteres accepterer 
spilleren samtidig, at denne ikke 
må udtale sig om sagen til eksem-
pelvis medier og journalister. På 
den måde har en stor del af de op 
mod ti danske spillere der under 
sommerens turneringer ikke snak-
ket offentligt om episoderne, der 
mere var reglen end undtagelsen 
under turneringerne i Aarhus og 
København.

Dog er et par af de danske spil-
lere anderledes. For Martin Pe-
dersen, Andreas Moltke-Leth og 
Maria Jespersen er drømmen om 
en fremtid som professionel ten-
nisspiller allerede forsvundet. Der-
for har de ikke som sådan nogen 
problemer med at trodse ITF´s 
forbud mod at udtale sig, da even-
tuelle sanktioner ikke vil betyde 
det store, da de i det daglige ikke 
er en del af international tennis.

”Jeg står til dagligt og træner 
unge tennistalenter i Gentofte. 
For mange af dem er jeg et for-
billede, fordi jeg har forsøgt mig 
som professionel tennisspiller. 
Mange af dem drømmer om en 
dag at kunne leve af tennis. Spørgs-
målet er, om det er muligt, hvis 
den her tendens fortsætter i frem-

tiden. For en sport, hvor alt er ar-
rangeret, hvor interessant er det 
at være en del af,” siger Maria Jes-
persen i et interview til DR, der 
har haft et stort tema om match-
fixing i TV-Avisen.

Under Copenhagen Combi-
ned på KB tikkede der forud for 
Maria Jespersens kamp i anden 
runde mod Karen Barbat en be-

sked ind via facebook. I beskeden 
blev Gentofte-spilleren tilbudt 
30.000 kroner for at tabe første 
sæt 0-6. Et tilbud der, set udefra, 
må have været enormt interessant, 
da Jespersen i forvejen måtte be-
tegnes som underdog i opgøret.

”Jeg kunne have tabt det sæt 
0-6 uden at nogen ville have blin-
ket, da alle ville forvente at jeg 
alligevel ville tabe sættet. Det er 
bare så langt fra noget jeg kunne 
forestille mig at gøre, så mine tan-
ker var aldrig i nærheden af bare 
at overveje det,” fortæller Maria 
Jespersen.

Kritik af lukkethed
Anderledes spørgende var An-
dreas Moltke-Leth, da han få 
dage inden afrejse til en turne-
ring i Polen modtog et opkald 
fra en matchfixer. For at få fle-
re oplysninger ud af fixeren spil-
lede Skovbakken-spilleren inte-
resseret og fik alle detaljer med 
om, hvordan udbetalingen ville 
foregå. 2000 Euro før kampen 
og 2000 efter kampen.

”Det der var mest skræmmen-
de var, hvor ligefrem han (match-
fixeren red.) var. Der blev på in-
gen måde lagt skjul på, hvad det 
var han gjorde. Det tyder bare på, 

at det er noget han har gjort mas-
ser af gange før,” forklarer An-
dreas Moltke-Leth, der også af-
slog tilbuddet fra fixerne.

Hos Danmarks Idræts For-
bund er man meget fokuseret på 
at skabe en forståelse blandt at-
leter for, hvor stor en udfordring 
Matchfixing er for tennis og sport 
generelt. En del af den proces me-
ner man er åbenhed, for på den 
måde at få fokus på problemet og 
skabe en bevidsthed om proble-
met bredt i idrætsverdenen. Der-
for er forståelsen for TIU ś kom-
munikationspolitik også meget 
lille.

”Det er uforståeligt for mig, 
hvorfor der skal lukkes ned på den 
måde. Jeg fik først besked om sa-
gerne, da jeg læste det i medier-
ne. Det er ikke vejen frem, hvis 
vi vil komme den her udfordring 
til livs, der er åbenhed og dialog 
vejen vi skal gå. Derfor er det også 
planen, at vi vil indlede en dialog 
med tennissporten for at sikre, at 
vi fremover kan bruge hinandens 
viden til at bekæmpe matchfi-
xing,” forklarer Morten Mølholm 
fra Danmarks Idræts Forbund.

Indtil videre er ingen danske 
spillere dømt for matchfixing i 
tennis. 

DANSKE TENNISSPILLERE GÅR  
I OFFENSIVEN MOD MATCHFIXING
Mens de internationale tennisforbund forsøger at give spillerne mundkurv på, så har en række danske spillere 
valgt at bryde tavsheden omkring en af sportens største udfordringer.

Under Copenhagen  
Combined på KB tikkede 
der forud for Maria  
Jespersens kamp i anden 
runde mod Karen  
Barbat en besked ind via 
facebook. I beskeden blev 
Gentofte-spilleren tilbudt 
30.000 kroner for at tabe 
første sæt 0-6.

Andreas Moltke-Leth fik en 
temmelig ærlig matchfix-
er i røret inden afrejse til 
kamp i Polen, men afslog 
tilbuddet.

Martin Pedersen oplevede 
at matchfixing rykkede tæt 
på under Futures-turnerin-
gen på KB i sommers.



Fås hos HEAD Specialister fra d. 17/11-2014: 
København: White Sport (39 20 35 71)  - Z & Match (39 62 95 14) - Transocean Sport (45 88 68 33) Århus: In Sport (86 19 86 66). 
Se også www.head.com eller web-shoppen www.coolsport.dk 

Playtest den i 
KØBENHAVN: 
KB Tennis d. 22/11 kl. 15.30 

Skovshoved 
Slagelse 
Århus 
Odense 
Se nærmere tidspunkter på 
www.coolsport.dk 
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A t t en n isspiller e er 
individuelle atleter på et 
meget højt niveau kom-
mer næppe bag på nogen. 

At planlægge enhver detalje for 
selv at kunne profitere maksimalt 
er en naturlig del af en tennis-
spillers DNA. Derfor kommer 
det også altid ubekvemt, når ude-
frakommende faktorer gør, at man 
for et kort øjeblik må gå på kom-
promis med denne tilgang til li-
vet. 

Således gælder det også Caro-
line Wozniacki, der præcis som 
i Beijing 2008 samt London 2012 
har ambitioner om at stille op for 
Danmark ved OL i Rio i 2016. 
Det internationale tennisforbund, 
ITF, har en noget anderledes til-
gang til tingene end den Caroli-
ne Wozniacki og en lang række 
andre verdensstjerner kunne øn-
ske sig. Her handler det i høj grad 
om at vise engagement overfor 
ens hjemland, mere end det hand-
ler om at hjemføre Grand Slam-
triumfer eller top-10 placeringer. 
Således skal en spiller for at kun-
ne komme i betragtning til OL 
have deltaget i landskampe, Fed-

Cup, mindst to gange indenfor 
perioden, der starter fra seneste 
OL blev afsluttet. Med andre ord 
skal Caroline Wozniacki deltage 
for Danmark i både 2015 og 2016, 
hvis hun vil kunne kvalificere sig 
til OL. 

”Der er nogle krav til, hvordan 
man skal kunne komme i betragt-
ning til OL. Da OL er en høj pri-
oritet for mig, så betyder det, at 
jeg de kommende to år spiller 
Fed-Cup,” forklarer Caroline Wo-
zniacki i et interview med Eks-
tra Bladet.

Danskeren er hårdere ramt end 
mange andre tennisspillere i den 
internationale top. I modsætning 
til eksempelvis Roger Federer og 
Stanislas Wawrinka, der hvert år 
kan dyste mod en række klasse-
spillere i World Group, og der-
med få god træning ud af kam-
pene, så er det lige modsat for 
Wozniacki. Lige siden hun se-
nest spillede for holdet (2011-Is-
rael) er det kun gået en vej, ned-
ad. Danmark er aktuelt placeret 
i den absolut dårligste gruppe, 
hvorfra de øvrige danske spillere 
ikke engang formåede at sikre 
oprykning fra i 2014-sæsonen. 
Der bliver med andre ord 
tale om en pligtopgave 

for Wozniacki, der rent sports-
ligt spilder sin tid, men af regel-
hensyn skal stille op. I foråret ud-
trykte landstræner Kenneth Carlsen 
det således, da det kom frem at 
Fed-Cup 2014 blev uden Woz-
niacki.

”Det er fuldt forståeligt, hun 
er en spiller på et internationalt 
topniveau, der selvfølgelig skal 
prioritere skarpt. Jeg ville have 
elsket at have hende med, men 
forstår hendes beslutning.”

Den holdning har uden tvivl 
ikke ændret sig hos landstræne-
ren, der dog nu kan glæde sig over 
han kan profitere af reglerne, der 
altså betyder Wozniacki er ”tvun-
get” tilbage på landsholdet. Kam-
pene i den Euro/Afrikanske Zone 
3 spilles over det meste af en uge 
i enten februar eller april på et 
endnu ikke kendt sted. Dog har 
Dansk Tennis Forbund allerede 
forsikret, at de ikke kan håndte-
re et arrangement, hvor Woz-
niacki altså for første gang i en 
årrække ellers ville kunne stille 
op på dansk grund.

Glæde i DTF
Dansk Tennis Forbund er selv-

sagt glade for udmeldingen fra 
Wozniacki, der altså kom via 
Ekstra Bladet og ikke fra for-
bundet selv. Her var man dog 
hurtig til at gribe stafetten og 
glæde sig over det kommen-
de comeback.

”Det er vigtigt for ten-
nis herhjemme, at de bed-

ste ønsker at repræsentere 
Danmark i Fed Cup, Davis 
Cup og ved OL,” siger poli-

tisk kontaktperson for elite- 
og talentområdet Thomas Kø-

nigsfeldt i en pressemeddelel-
se. 

Han understreger desuden, at 
en eventuel oprykning i år til Zone 
2 vil give en realistisk mulighed 
for at afvikle Fed-Cup på dansk 
grund i 2016, da der ikke er sam-
me antal hold med som i Zone 3. 
En sådan termin vil i god tid for-
inden kunne aftales med både 

ITF og Caroline Wozniacki, 
som Kønigsfeldt udtrykker 
det.

Fed-Cup Zone 3 afvik-
les som en puljeformat, 
hvor man typisk spiller 
2-3 ”landskampe” og vin-
deren af puljen går vi-
dere til en opryknings-
f inale. Hver kamp 

spilles med bedst af 
tre kampe, to sing-

ler og en dou-

ble. Med andre ord, så vil Woz-
niacki med en singlesejr og en su-
blim doublepræstation kunne 
”hive” Danmark et langt stykke 
i retning af en oprykning. Men 
en ting er, hvad Wozniacki kan, 
noget andet er, hvad hun vil.

I ITF ś regler om krav til OL 
kvalifikation står der intet om, 
hvilke resultater, der skal præste-

res. Således vil det, i teorien, være 
alt rigeligt at Caroline Wozniacki 
går på banen og vinder en sing-
lekamp i Danmarks første grup-
pekamp. Der er ikke nogen krav 
om, at en spiller skal stå til rådig-
hed for holdet under alle kampe. 
Med modstandere som på ingen 
måde vil give danskeren kvalifi-
ceret modstand, som den Fede-
rer og Wawrinka møder, så er der 
vel næppe noget at sige til, hvis 
Caroline Wozniacki ikke plan-
lægger efter at peake rent form-
mæssigt i den uge, hvor Fed-Cup 
afvikles. 

I øjeblikket forhandles der om, 
hvor og hvornår Fed Cup 2015 
skal afvikles. Dette foregår mel-
lem de deltagende lande og ITF. 
Uden tvivl foregår der en dialog 
mellem DTF og Wozniacki om, 
hvor og hvornår det vil være mest 
optimalt for et comeback. Selvom 
det stensikkert vil ske uanset hvad, 
så er det for Wozniackis vedkom-
mende primært af nød mere end 
af lyst hun stiller til start, hvilket 
man så udemærket forstår i en 
sport, hvor egoisme entydigt er et 
positivt ladet ord. ●

WOZNIACKI TILBAGE I 
LANDSHOLDSTRØJEN
Den danske tennisspiller vender tilbage til Fed-Cupholdet, da hun på den måde kan komme i betragtning til 
OL-deltagelse i Brasilien om to år.

Næstformand i Dansk Tennis For-
bunds bestyrelse ser frem til et for-
stærket kvindelandshold

Vil Caroline spille tennis ved OL i Brasilien, så skal hun igen spille på  
landsholdet
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AF JOHN KRISTENSEN
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V i ta ler selv følgelig 
om Robin Søderling. Sven-
skeren var i gang med et 
brag af en karriere, og nå-

ede også så højt som nummer 4 i 
verden, inden sygdom satte en 
stopper for hans fremdrift. Hvad 
der i starten blev vurderet som en 
kortvarig virus viste sig at være 
sukkersyge, som ikke ville slippe 
svenskeren, og i midten af 2011, 
efter længere pauser i løbet af sæ-
sonen, måtte han lægge ketche-
ren på hylden for en stund – en 
stund der endte med at blive mar-

kant længere end både fans og 
han selv havde regnet med.

”Det var selvfølgelig meget bit-
tert. Jeg havde en klar forvent-
ning om, at det var en kortere, 
men konstant, pause der skulle 
til før jeg var tilbage på banen”, 
fortæller Søderling om det brat-
te stop i 2011.

En lang uvished
I en interview med EPSN tilba-
ge i slutningen af 2012 fortæl-
ler Søderling hvordan den kon-
stante uvished og de mange rut-
schebaneture virkelig har taget 
hårdt på ham psykisk. Til trods 
for, at han og hans kæreste gen-
nem mange år, Jenni Mostrøm, 
blev forældre og flyttede en i de-
res perfekte lejlighed, så mangle-
de der stadig noget.

”Det er klart at på overfladen 
ser alt jo ud som det skal med lej-
lighed, barn og et sundt forhold 
mellem Jenni og mig. Men ten-
nis har været så stor en del af mit 
liv, at det hele tiden føles som om 
der mangler noget”.

I løbet af 2012 så det ud til at 
han endelig var på vej tilbage. 
Hans træning begyndte at blive 
langt mere kontinuerlig og da han 
var på sit bedste fysisk i lang tid, 

trænede han op til 2 timer hver 
anden dag – og det gav håb.

”Det gav selvfølgelig håb, for 
overordnet set var jeg i fremgang. 
Men når jeg så var godt i gang, 
så bev jeg ramt af influenza eller 
forkølelse og så blev jeg endnu 
engang sat tilbage – netop det har 
været enormt svært”, uddyber han.

Nyt håb
Tiden er nu skruet frem til 2014, 
og Søderling er fortsat ikke til-
bage på banen. Men det bety-
der ikke, at han ikke ønsker det 
– tværtimod.

”Det er vigtigt for mig at un-
derstrege, at jeg ikke har trukket 
mig tilbage. Jeg ønsker stadig at 
komme tilbage, det skal der ikke 
herske tvivl om”. 

I de tre år der efterhånden er 
gået siden han måtte sætte kar-
rieren på standby har han dog sta-
dig haft tennis tæt på livet. For-
uden at udvikle sin egen tennis-
bold, så er han blevet Tournament 
Director for turneringen i Stock-
holm, og udover at beskæftige sig 
med den sport han elsker, så har 
det også givet ham noget mere.

”Jeg har selvfølgelig altid set 
turneringerne fra et spiller-per-
spektiv. Nu har jeg fået mulighed 

for at se det fra et organisatorisk 
perspektiv, og det føler jeg har gi-
vet mig en hel masse. Både i for-
hold til at kunne fokusere på at 
være turneringsarrangør, når jeg 
engang har lagt ketcheren på hyl-
den endegyldigt, men også når 
jeg forhåbentlig skal rejse rundt 
som spiller igen. 

Inspiration fra andre
Og selvom det gennem de sid-
ste år har været rigtig meget op 

og ned for Søderling, så har han 
ikke opgivet. Dels grundet de op-
ture der trods alt har været, og 
dels grundet den inspiration han 
har hentet hos kollegaer ude på 
touren, der er et synligt bevis på, 
at succes ikke nødvendigvis er al-
dersbestemt.

”Det har hjulpet mig utrolig 
meget at se nogle af mine kolle-
gaer blive ved med at levere i en 
sen alder. Man kan tage Tommy 
(Haas red.) som eksempel. Han 
kom i top 20 som 36-årig, og det 
giver mig rigtig meget blod på 
tanden, og en forhåbning om, at 
jeg kan komme tilbage, og jeg kan 
komme tilbage på et højt niveau”, 
forklarer svenskeren. 

Om det bliver til et comeback 
næste år er uvist. Søderling kæm-
per stadig med sygdommen, som 
dog er i markant bedring, og med 
træningsmængderne taget i be-
tragtning, er der grund til at være 
positiv. Der er dog stadig meget 
der skal ske på det fysiske plan, 
men spørger man hovedpersonen 
selv, så er han ikke en færdig mand.

”Jeg stopper når jeg føler det 
er nok. Lige nu er det ikke nok”. 

TIL TENNIS PÅ HØJT PLAN

COMEBACK?

”Det er klart at på overfladen 
ser alt jo ud som det skal  
med lejlighed, barn og et sundt 
forhold mellem Jenni og mig. 
Men tennis har været så  
stor en del af mit liv, at det 
hele tiden føles som om der  
mangler noget”.

I flere år var han et 
flagskib for svensk 
tennis, og gjorde for 
alvor opmærksom på 
sig selv, da han sendte 
Nadal ud af French 
Open. Siden har syg-
dom sat en stopper for 
den store svensker

Ring 70 2004 70 - og få en GRATIS boligvurdering...

P R O F I L

ROBIN SÖDERLING
Land: Sverige

Født: 14. aug 1984 i Tibro, Sverige 

Bopæl: Monte Carlo

Professionel: 2001

Pengepræmier: $ 10.423.124

Højeste rangering:  4 (nov. ´10)
ATP tiltler:  10



Vi springer højt for 
at udleje din bolig...
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AF PER COLSTRUP VINKEL
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I j u n iort i den h av de h a n 
selv problemer med kroppen, 
der til sidst gav efter og drøm-
men om en karriere som pro-

fessionel tennisspiller måtte op-
gives. David Mathiesen mistede 
dog langtfra interessen for sport 
i al almindelighed og tennis i sær-
deleshed. Via idrætsstudiet har 
den tidligere Birkerødspiller an-
skaffet sig teoretisk viden om de 
ting, der i praksis satte en stop-
per for den aktive tenniskarriere, 
der stoppede ved en bunke Ju-
nior-DM titler.

Den megen teori håber David 
Mathiesen at få lov at bruge i 
praksis for at hjælpe en række af 
landets tennistalenter med at få 
bygget fysik på, inden det er for 
sent. Via et samarbejde med både 
Dansk Tennis Forbund og Patrik 
Langvardts tennisprojekt ”Vil-
jan” har den fysiske træner fået et 
ganske godt indblik i, hvordan en 
lang række af landets fremmeste 
tennistalenter træner, spiser og i 
det hele taget indretter deres hver-
dag. Et indblik der blot bekræf-
ter Mathiesen i at der ligger et 
stort forbedringspotentiale både 
på og uden for banen. 

” I dagens moderne tennis er 
det ikke nok alene at være en dyg-
tig tennisspiller, du skal være en 
komplet atlet. Det er så hårdt fy-
sisk, at kroppen skal være bygget 
op over lang tid til at modstå den 
hårde belastning det er, at være 
med på topplan. Det har vi slet 
ikke øje for herhjemme, hvilket 
rammer de unge,” forklarer Da-
vid Mathiesen.

På KB ś baner blev deres skri-
bent en formiddag i juli tæsket 
godt og grundigt igennem en 
brøkdel af de øvelser, den fysiske 
træner udsætter tennistalenterne 

for. Alt fra eksplosiv træning og 
hurtighed til koordination og mo-
bilitet. Langtfra alt handler om 
kraft, høj puls, hvilket for man-
ge unge mennesker giver ordet 
fysisk træning en helt ny betyd-
ning.

”Det er ikke sådan, at fysisk 
træning er en ny ting i klubber-
ne, jeg tror det er noget der er im-
plementeret i langt de f leste eli-
temiljøer i dansk tennis. Proble-
met er bare, at der ikke er en viden 
om hvordan de fysiske krav i ten-
nis imødekommes i den fysiske 
træning, og der derfor ikke er et 
klart formål med træningen.  En 
løbetur og armstrækkere er i de 
f leste tilfælde ikke den optimale 
tilgang, og for de fleste unge spil-
lere heller ikke den mest motive-
rende form for fysisk træning. 
Den fysiske træning skal være 
sjov og udfordrende samtidig med, 
at den er effektiv,” forklarer Da-
vid Mathiesen.

David Mathiesen understre-
ger, at det på ingen måde skal for-
stås som en kritik af trænerne i 
de danske tennisklubber. De har 
i deres undervisning et naturligt 
fokus på tennisbanen, hvilket gi-
ver god mening. Men med ud-
viklingen af tennis internationalt 
i en langt mere fysisk retning, er 
fokus på den træning der foregår 
udenfor de hvide linjer blevet vig-
tigere end nogensinde. Det er spe-
cialtræning på et niveau, hvor man 
ikke kan forvente en tennistræ-

ner kan have spidskompetencer-
ne til også at forestå den daglige 
træning. 

DTF-program skal hjælpe
Netop for at komme de ofte tids-
trængte klubtrænere til undsæt-
ning har David Mathiesen i samar-
bejde med Dansk Tennis Forbund 
udviklet et test- og træningspro-
gram. Dette skal være et værktøj 
klubtrænere kan tage i anven-
delse, for på den måde at sikre at 
den enkelte spiller  arbejder i den 
rigtige retning. Ifølge David Ma-
thiesen kan der være stor indivi-
duel forskel på hvad den enkelte 
spiller skal arbejde med.

”Det er klart, at hvis man som 
tennistræner ikke har en spids-

kompetence i fysisk træning, så 
vil man ofte ikke kunne udføre 
denne del af træningen optimalt.  
De fysiske tests kan være med til 
at afdække spillerens stærke og 
svage fysiske sider, og man kan 
derefter finde et træningsprogram 
som kan hjælpe til at træne disse 
svage sider med den hensigt at 
gøre spilleren til en mere alsidig 
atlet,” forklarer David Mathie-
sen.

Med andre ord er det vigtigt 
med den individuelle fokus. In-
dividuel træning er nødvendig, 
for på den måde at sikre, at den 
enkelte spiller bliver udviklet op-
timalt i forhold til spillerens ud-
gangspunkt. En anden vigtig 
pointe David Mathiesen under-

streger vigtigheden af, er en af de 
helt store myter indenfor fysisk 
træning. Den lyder at man som 
ung skal passe på med fysisk træ-
ning, den køber Mathiesen ikke, 
langtfra.

”Det handler om, hvordan du 
træner. Du kan sagtens lave en 
masse øvelser i en ung alder, det 
handler bare om, at du tager ud-
gangspunkt i den fysik den en-
kelte spiller besidder. Jeg vil fak-
tisk sige, at går du ikke i gang i 
en ung alder, så rammer det dig 
som en boomerang senere. Jeg ser 
en række spillere med et tennis-
mæssigt stort potentiale, der bare 
alt for sent er kommet i gang med 
fysisk træning. Det betyder de 
ikke kan klare den belastning, det 
er at træne tennis hver dag, hvil-
ket betyder de igen og igen bli-
ver skadet. Det er en skam, men 
blot en understregning af, hvor 
vigtigt det er at den fysiske træ-
ning prioriteres,” afrunder David 
Mathiesen.

Uagtet deres skribent så langt-
fra er David Mathiesens målgrup-
pe for arbejdet med at skaffe suc-
ces til danske tennistalenter, så 
kan jeg uden at blinke skrive un-
der på, at programmet har en ef-
fekt på kroppen. Muskler man 
ikke var klar over eksisterede blev 
sat på arbejde, til glæde og gavn 
for både artiklens opbygning og 
sofaens anvendelse de efterføl-
gende dage. ●

David Mathiesen 
arbejder til dagligt i 
både forbund og  
Viljan Tennisakademi 
med at forbedre de 
danske tennistalen-
ters fysik. Han mener 
der ligger et stort 
fysisk forbedrings-
potentiale blandt 
landets fremmeste 
tennisspillere

DANSK TENNIS spiller for enstrenget

David Mathiesen har været vidt 
omkring med tennis, først som 
spiller og siden som fysisk træner

<billedtext>
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D e t  d a n s k e  d a v i s  
Cup-landsholds store suc-
ces med tre sejre i denne 
sæson og oprykning til 

den næstbedste række har truk-
ket tænder ud hos Dansk Tennis 
Forbund. Her er der ikke ekstra 
mandskab til rådighed for at løf-
te arrangementerne, det kræver 
tværtimod en ekstra indsats af de 
faste medarbejdere. I tre måne-
der frem mod en hjemmekamp 
afsætter forbundet ugentligt, hvad 
der svarer til to årsværk for at løf-
te opgaven med at forberede en 
Davis Cup weekend.

”Det har været en ekstraordi-
nær sæson for det danske Davis 
Cup-landshold. Tre hjemmekam-
pe har skabt travlhed på konto-
ret, men også betydet, at der har 
været sammenfald i terminer her-
hjemme. Normalt ville vi have 
fire mand til et DH-Junior, hvil-

ket gør, at vi kan hjælpe med at 
få afviklingen til at glide og fore-
bygge eventuelle udfordringer. 
Det kan vi ikke, når vi samtidig 
har Davis Cup, hvilket er ærger-
ligt,” forklarer direktør i Dansk 
Tennis Forbund Sune Alenkær.

Ifølge flere forældre til tennis-
børn Tennisavisen har været i 
dialog med havde arrangemen-
tet, der blev afviklet i Hørsholm/
Rungsted tennisklub, flere åben-
lyse mangler. Referee skulle man 
lede langt efter, arrangementet 
blev ledet af en teenager fra den 
arrangerende klub. Ydermere kræ-
vede det en koordineret indsats 
fra de deltagende holds forældre 
at løse problemerne der opstod, 
da arrangementet blev ramt af 
regnvejr. At dette ville ske midt i 
september i Danmark burde der 
måske have være tænkt på forud 
for weekenden. Desuden har de 
kritiske røster også gået på, at ca-
feen i hallen lukkede til normal 
tid, selvom kampene, grundet vej-

ret, blev udskudt og først blev af-
sluttet omkring klokken 20, hvor 
der ikke var mulighed for at købe 
mad.

I Dansk Tennis Forbund er 
man kede af, at enkelte forældre 
og deres børn har haft en ærger-
lig oplevelse i Hørsholm. I ud-
gangspunket havde man håbet at 
kunne samle alle arrangementer 
i Kolding, men det var ikke rent 
praktisk en mulighed.

”Vi ville meget gerne have af-
viklet slutspillet for juniorhold i 
Kolding Tennis Klub. Nu er det 
bare sådan, at vi først på et sent 
tidspunkt var klar over, at vi skul-
le spille oprykningskamp i Davis 

Cup. På det tidspunkt var anlæg-
get i Kolding booket til anden 
side, hvilket gjorde vores oplag-
te mulighed for synergieffekt ikke 
kunne realiseres,” forklarer Sune 
Alenkær.

Flere officials ønskes
En del af udfordringen der ramte 
Dansk Tennis Forbund var også, 
at en lang række af de funktio-
ner, der skal besættes i forbin-
delse med Davis Cup også kræ-
ves ved et Junior DM for hold. 
Blandt andet omkring officials, 
hvor gruppen der rekrutteres fra 
i Danmark er så lille, at det hur-
tigt kan blive udfordrende. Den 
problemstilling er man i forbun-
det klar over, og forsøger løben-
de at løse.

”Vi er i løbende dialog med 
Danske Tennis Officials i forhold 
til at få uddannet f lere officials. 
Det handler om at have en bre-
dere trup, så vi på den måde også 
kan bemande arrangementer i 
spidsbelastningsperioder. Den 
proces kan gøre, at vi bedre kan 
afvikle den tiltagende frekvens af 
arrangementer vi går i møde,” for-
klarer Sune Alenkær.

At have en hjemmekamp i 
Davis Cup er ingen garanti, fak-
tisk kan der gå f lere år mellem 
dem. At Danmark i indeværen-
de sæson har haft hele tre er med 
andre ord lidt af en unik begiven-
hed. Derfor er chancerne for at 
det sker i de kommende sæsoner 

også ganske minimal. Næste år 
er der med garanti ikke tre hjem-
mekampe, da Danmark i første 
runde i den Euro/Afrikanske Zone 
1 møder Rusland på udebane. 

Selvom Hørsholm/Rungsted 
ikke var det oplagte valg, da Davis 
Cup blev spillet i Kolding, håber 
direktøren i Dansk Tennis For-
bund alligevel, at man også i frem-
tiden kan lave flere arrangemen-
ter i samme weekend. Det kræ-
ver naturligvis, at man lærer af 
samtlige erfaringer man gør sig 
ved store såvel som mindre arran-
gementer.

”Vi har en løbende dialog om-
kring vores arrangementer, i det 
her tilfælde med Hørsholm/Rung-
sted. Det er klart, at vi i det om-
fang det er muligt følger op, for 
at forsøge at optimere mulighe-
den for at lave et endnu bedre ar-
rangement i fremtiden,” forkla-
rer Sune Alenkær.

Sune Alenkær kalder det ”et 
uheldigt sammenfald af termi-
ner”. Selvom det er tilfældet, så 
virker en optimering og effekti-
visering af uddannelsen af offici-
als at være vejen frem, hvis man 
vil kunne bemande alle arrange-
menter med fuldgode erstatnin-
ger for forbundets egne medar-
bejdere. En tese Sune Alenkær 
bakker op om, nu mangler vi så 
at se handling bag ordene, så de 
danske talenter i fremtiden kan 
spille i optimale rammer, hvilket 
de så ganske bestemt fortjener. ●

Ekstraordinært 
pres på DTF  
kostede  
DH Junior på  
normalt niveau

Forbundets ansatte havde hænderne så fulde 
med Davis Cup i Kolding, at man ikke også 
kunne arrangere DH Junior i Hørsholm. En 
ekstraordinær situation som direktøren håber 
ikke vil gentage sig i fremtiden.

Helena Francatti, Gentofte og Holger Vitus Nødskov Rune, HIK, to af profilerne ved slutspillet for juniorer

Dansk Tennis Forbunds direktør Sune Alenkær erkender at dette års holdslutspil for juniorer ikke havde tilstrækkelig 
bevågenhed fra forbundets side.
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Vigtigheden af fysisk træning for 
professionelle tennisspillere er mere 
end nogen sinde vigtig og uund-
gåelig, hvis man vil have succes i 

en sport, der er under løbende udvikling 
hele tiden. Men hvilke fysiske elementer 
skal man fokusere på, når man er blevet 
seniorspiller. De nedenstående % satser ta-
ger udgangspunkt i tidsforbruget.   

Tennis er en hurtig sport og kræver der-
for man fokuserer på områder, der styrker 
spillerens evne til at komme fra A til B på 
den hurtigst mulige måde uden at bruge 
unødvendig energi samt ikke at påføre sig 
skader.

Muskelstyrke
For at spilleren kan udføre eksplosive be-
vægelser i forbindelse med løb fra A til B 
eller ved tennisslag, så kræver det ekstrem 
muskelstyrke.  Muskelstyrke kan define-
res som en muskels eller en muskelgrup-
pes evne til at udvikle maksimal kraft ved 
sammentrækning af muskelfibrene. Den-

ne kraft afhænger både af, hvor mange 
muskelfibre man har og hvilken type det 
er. Derudover betyder samspillet mellem 
muskler og nerver meget for muskelstyrken. 
Vigtigheden af muskelstyrke er ca. 30%.  

Hurtighed
Professionelle tennisspillere er meget af-
hængige af at kunne komme hurtig rundt 
på banen, da tennisspillet er meget hurtigt. 
Hurtigheden er afgørende for om man når 
bolden eller man har god tid til at forbe-
rede sig til næste vigtige tennisslag. Lø-
beteknik, bevægelsesmønster, balance og 
muskelstyrke er afgørende for, hvor hur-
tigt en spiller kan bevæge sig rundt på ba-
nen.  Vigtigheden af hurtighed er ca. 25%.

Udholdenhed – Tenniskampe kan have 
en varighed på over 3 timer, hvor kroppen 
skal kunne klare mange korte spurter. Det 
stiller store krav til kroppens udholden-
hed, da spilleren skal kunne yde samme 
kraft igennem en hel tenniskamp. Ilt op-
tagelsen spiller en central rolle. Jo mere ilt, 

kroppen er i stand til at optage fra luften 
omkring os, desto mere energi kan den 
producere. En større energiproduktion 
medfører, at man kan klare en højere ar-
bejdsintensitet i en længere periode. Vig-
tigheden af udholdenhed er ca. 25 %.  

Smidighed & bevægelighed
For professionelle tennisspillere er det vig-
tigt, at kroppen kan komme ud i ydrepo-
sitioner, så spilleren både kan nå flere bol-
de samt ikke påføre kroppen skader grun-
det manglende bevægelighed. Det er også 
afgørende for spillerens udvikling, at han 
kan udføre bevægelser, der er afgørende for 

spillerens teknik. Vigtigheden af smidig-
hed og bevægelighed er ca. 10%.

Kroppens ABC
De hurtige dueller kræver, at spilleren be-
sidder en god balance og koordination, så 
kroppen kan korrigere hurtigt uden at mi-
ste balancen. Det at være i balance under et 
tennisslag er altafgørende, da det er mar-
ginaler, der afgør om kontaktpunktet med 
bolden er det rette i forhold til, hvor spil-
leren gerne vil have den hen. Det er vores 
motoriske nervebaner, der afgør hvor del-
taljeret vores bevægelsesmønstre udføres. 
Vigtigheden af kroppens ABC er ca. 10 %.

Ovenstående kan selvfølgelig være me-
get individuelt, da ingen spillere er ens. 
Derfor kan tidsforbruget være anderledes, 
hvis en spiller mangler meget på et eller 
f lere af områderne. Men det er vigtigt at 
tage stilling til det, så ens træning kan bli-
ve så optimal som muligt. 

“The only bad workout is the one that 
didǹ t happen”

BO MORTENSEN  
TENNIS COACH SKRIBENT  

OG DEBATTØR

T E N N I S 
T A N K E RPRIORITÉR DEN  

FYSISKE TRÆNING!  

Drømmer du om helt nye idrætsanlæg?
...eller om at renovere de gamle?

- Humlebæk Idrætscenter - tennishal, multihal og fitnesscenter
- Rødovre Gymnasium - sportshal m. omklædning og uddannelse
- Allerød Klubhus - klubhus m. omklædning, café og administration 
- Helsingør Handicap Center - idrætssal og fitnessrum
- Grøndal Centret, København - energirenovering

Dines Jørgensen & Co. A/S giver dig 
professionel rådgivning, når du skal 
etablere eller renovere dine sports-
faciliteter. 
Vi har masser af erfaring med projek-
tering af sportsanlæg, sportshaller og 
kunstgræsbaner. 

Vi er også med, hvis du vil forbedre  
energiforbruget i jeres eksisterende 
haller eller sportsanlæg.

www.dj-co.dk RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI

Humlebæk Idrætscenter

Her er et udpluk af vores rådgiveropgaver:

SORØ • TLF. 57 86 06 66
HILLERØD • TLF. 48 26 06 66
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AF BO MORTENSEN

FOTO: PRIVAT

H i k  t e n n i s  e r  i  e n  
rivende udvikling i disse 
år og har opnået rigtig 
f lotte resultater på både 

senior og juniorsiden. Den sports-
lige succes kulminerede i slutnin-
gen af sommeren 2014, hvor klub-
bens Dame og Herre seniorer spil-
lede sig op i den bedste række i 
Elitedivisionen i Dansk Tennis 
Forbunds holdturnering uden-
dørs. HIK har ikke været repræ-
senteret i Elitedivisionen i en år-
række, så dette resultat må siges 
at være et sportsligt gennembrud 
for klubben.

Men det er ikke kun seniorer-
ne, der klarer sig godt. Det er nem-
lig blevet til ikke mindre end 5 
guldmedaljer og en bronzemedal-
je under medaljespillet for DH ju-
niorer. HIK vandt guld i rækker-
ne U10 piger, U10 drenge, U12 
piger, U12 drenge og U18 piger 
og fik bronze i U14 piger. Derud-
over vandt 5 hold guld og to hold 
sølv i holdturneringen i Sjællands 
Tennis Union samt et enkelt guld-
hold i KTU holdturnering.  

Resultatet må også siges at være 
helt unikt og måske også histo-
risk f lot. Det f lotte resultat er 
også blevet bemærket af klubbens 
sponsor SAXO bank, der har in-
viteret alle 92 spillere og forældre 
samt trænerne, der har været med 
til at skabe resultatet til en stor 
fest. Gentofte kommune der også 
støtter HIK er også repræsente-
ret ved bogmesteren Hans Toft. 

Men hvad er det, der har gjort, 
at HIK har fået en så stor sports-
lig succes lige nu? Tilbage i 2012 

ansatte klubben Mortensen Chri-
stensen som sportschef for at styr-
ke strukturen omkring tennisaf-
delingens aktiviteter med eliten, 
bredden og ungdommen. Senior- 
og junior eliten er under Morten 
kun vokset og der er skabt stor 
sportslig succes. 

Men resultaterne er ikke kun 
Mortens fortjeneste, da HIK har 
et meget stærkt trænerteam be-
stående af trænere som Tine Scheu-
er-Larsen, Dean Pedersen, Chri-
stian Saceanu, Sfreja Ivona Sfre-
ja, Charlotte Mogensen og Mogens 
Friis samt en lang række andre 
trænere. 

Mogens Friis har også haft stor 
betydning for klubbens udvikling 
og mange medaljer, da han har 
haft ansvaret for Tennisskolen. 
Vi har spurgt Mogens ind til, 
hvorfor HIK har haft den sports-
lige succes i år. 

Hvad er årsagen til, at I har haft 
en så stor succes i år?

Den skyldes rigtig mange ting. 
Vi er rigtig mange dygtige træ-
nere, der er mange engagerede 
forældre som er meget aktive i 
forskellige udvalg. Jeg holder hvert 
år nogle samlinger for forældre-
ne som jeg kalder for ”Aktive for-
ældre”. Ved disse samlinger, på-
tager alle hver især en række op-
gaver. Vi har blandt andet nogen 
turneringsansvarlige, så har vi en 
gruppe der har arbejdet på at rej-
se penge til forskellige aktivite-
ter og så en meget vigtig gruppe, 
der er med til at skabe sociale 
events for børnene. Det har alt i 
alt været med til at skabe den suc-
ces vi skal fejre i SAXO bank på 
tirsdag. 

Hvilken rolle har trænerne haft? 
Der hvor jeg synes vi er lykkes 

rigtig godt som trænere, er ved at 
vise lysten til tennis igennem vo-
res egen passion til sporten, så det 
bliver en fælles positiv oplevelse 
trænerne og børnene imellem. 
Den fælles passion har vi med, 
når vi træner. Det udtrykkes til 
træningen ved, at når vi har no-
get modstand på banen og over-
vinder den, så fejrer vi den ved at 
gå op til nettet og give en ”high 
five”. Derved løfter vi hinanden 
og skaber en fælles følelse. 

Hvordan arbejder I med  
børnene på banerne?

Vi har indført en HIK regel og 
den går ud på, at når man har 
spillet et spil, hvor den ene har 
tabt og den anden vundet, så skal 
de gå op til nettet og tale om kam-
pen. Det er så vinderen, der skal 
fortælle, hvad ham eller hende 
der tabte gjorde godt og eventu-
elt komme med et godt råd. Det 
der så sker er, at den der lige har 
tabt får lysten og glimtet tilbage 
i øjnene efter at blive anerkendt. 
Det at anerkende hinanden er 
utrolig vigtigt, da det giver spil-
lerne fornyet energi. Det er spe-
cielt vigtigt i en individuel sport 
som tennis. 

Et andet område vi har været 
rigtig gode til igennem de sidste 
par år er ved at klæde de helt små 
spillere rigtig på igennem meget 
minitennis. Vi har haft meget fo-
kus på double, da det bygger på 
samarbejde og hvis man taber, så 
har man en at dele det med. Vi 
prøver generelt at ruste vores ju-
niorer godt inden de skal ud og 
spille turneringer, så de får en god 
start fra første turnering. 

Har jeres faciliteter indvirkning 
på jeres succes?  

Helt sikker. Jeg har tidligere 
arbejdet i en klub, hvor der kun 
var to baner til rådighed og no-
gen gange var jeg i en hal, hvor 
jeg arbejdet alene. Det er helt an-
derledelse her I HIK, da vi er 
mange trænere samtidig på ba-
nerne og det giver mulighed for 
at udveksle ideer med ens kolle-
gaer. Det giver en utrolig positiv 
synergi og vidensdeling træner-
ne imellem. Det er også muligt 

at køre træningen sammen og 
rykke børnene frem og tilbage på 
de forskellige baner alt efter, hvad 
der trænes. 
Har børnene faste trænere?   

Jeg tror det er meget vigtigt, 
at børnene ikke kun har en træ-
ner, men har forskellige trænere. 
Jeg tror, at vi som trænere har me-
get forskellige måder at formid-
le på, så jeg tror nogle trænere 
bedre kan formidle en forhånd 
end andre. Det at man er f lere 
trænere, der kan sige tingene på 
forskellige måder gør, at vi fan-
ger flere børns interesse. Det kræ-
ver selvfølgelig, at trænerne er ri-
melig enig om teknikken eller 
hvad det nu er der skal formid-
les. 

Hvordan udvælger I de børn, 
der får mere træning?

Vi prøver at udtage de børn, 
der brænder for tennis. Dem der 
virkelig vil tennis prøver vi at give 
nogle f lere tilbud. Vores tilgang 
til sporten er, at man skal spille 
tennis og bare bliver underholdt. 
Der har været en tendens til, at 
tennis bare bliver en underhold-
ningsindustri, hvor træneren bare 
står og underholder børnene. Vo-
res fokus er at udvikle spillere, der 
skal ud og spille forskellige tur-
neringer i forhold til niveau.

Hvem træner de forskellige spil-
lergrupper?    

Vores fokus er at skabe kvali-
tetstræning for alle målgrupper i 
HIK. I de andre klubber jeg har 
været i som cheftræner, så har jeg 
stået med de ældre og bedste spil-
lere i klubben. Det har vi vendt 
lidt på hoved i HIK ved at ansæt-
te erfarne og kvalificerede træne-
re til at træne de helt små. Det 
tror jeg vi vinder rigtig meget på 
på den lange bane, da børnene får 
den optimale træning fra starten. 
Det ruster børnene langt bedre 
og fra starten kan trænerne være 
med ude og hjælpe dem godt i 
gang med individuelle- og hold-
turneringer. Det har vist sig at 
være et rigtig godt valg. 

HIK Tennis har helt sikkert 
fået genskabt sit tidligere sports-
lige niveau og det bliver spæn-
dende at følge klubbens udvik-
ling i de kommende år. Dansk 
Tennis har nemlig brug for klub-
ber, der har succes, så de indivi-
duelle og hold turneringerne kan 
få både mere brede samt et højre 
niveau end der er i dag. ●   

   
 

FÆLLES PASSION 
skaber resultater!

Efter en lang periode uden bemærkelsesværdige resultater, begynder HIK nu at vise  
gode takter på både senior- og juniorsiden

Den fælles passion har vi med, 
når vi træner. Det udtrykkes til 
træningen ved, at når vi har 
noget modstand på banen og 
overvinder den, så fejrer vi 
den ved at gå op til nettet og 
give en ”high five”. Derved løf-
ter vi hinanden og skaber en 
fælles følelse.
-Mogens Friis



SERENA WILLIAMS
vs.

Champions Battle

ANA IVANOVIC

WIMBLEDON-FINALEN I HERREDOUBLE 2012 - REVANCHE
FREDERIK LØCHTE NIELSEN & JONATHAN MARRAY

VS.
ROBERT LINDSTEDT & HORIA TECAU

Unik kundepleje - læs mere om VIP hospitality på www.championsbattle.dk

ONSDAG DEN 19. NOVEMBER 2014 KL. 19.00, HERNING
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Det stod på ingen måde i 
kortene, at Ana Ivanovic 
skulle slå sig til tops i inter-
national tennis. Borger-
krigen på Balkan gjorde det 
svært, men netop de svære 
forudsætninger lærte  
serberen at fokusere.

AF PER COLSTRUP VINKEL

Mens bomberne faldt i en lind strøm 
over Beograd måtte lille Ana Ivano-

vic bevæbne sig med tålmodighed. Kri-
gen faldt noget så uheldigt for den serbi-
ske pige, der helt fra de unge år har haft 
en naturlig interesse for sport. Borger-
krigen på Balkan begrænsede dog mu-
lighederne for leg og adspredelse en del, 
hvilket, på godt og ondt, ændrede forud-
sætningerne for at kunne være seriøs med 
sporten. På den ene side var tennisbaner 

en mangelvare. De udendørs baner kun-
ne ikke vedligeholdes, da et land i krig 
ikke altid ser det som højeste prioritet at 
vedligeholde idrætsanlæg. Derfor måtte 
Ivanovic, sammen med en række andre 
talentfulde tennisspillere, blandt andet 
Jelena Jankovic og Novak Djokovic, tage 
til takke med alternative træningsanlæg. 
Blandt andet en nedlagt indendørs svøm-
mehal, hvor der i bunden af bassinet kun-
ne opstilles det meste af en tennisbane.

”Vi skulle altid være i beredskab, når 
alarmen lød var træningen slut. På en 
måde var det frustrerende, men omvendt 
betød det også, at vi aldrig havde en træ-
ning, der blev sløset væk, selvom vi kun 
var børn i starten af 1990´erne. Den ef-
fektivitet, kald det kynisme, tror jeg de 
f leste af os spillere som spillede i Serbi-
en dengang har profiteret af senere i li-
vet,” forklarer Ana Ivanovic.

I 2008 stod en bare 19-årig Ivanovic i 
Paris og blev hyldet som vinder af French 
Open. Inden længe var hun også øverst 
på verdensranglisten, hvilket satte skub i 
udviklingen af serberen som meget mere 

end en tennisspiller. Hendes åbenhed og 
venlighed samt kønne ansigt gjorde hen-
de attraktiv for et hav af globale brands. 
Pludselig forsvandt den ekstreme fokus 
på tennis, hvilket betød rangeringen for-
svandt og de opfølgende Grand Slamtri-
umfer udeblev. En tid den i dag 27-årige 
serber har lært af.

”Min familie har lært mig at, at man 
skal behandle andre mennesker med re-
spekt. Det har altid været vigtigt for mig, 
at gøre netop det. Tiden med succes og 
mange muligheder har lært mig at sige 
fra, uden det betyder du ikke respekterer 
dem du siger nej til. I dag har jeg fundet 
ind til den fokus der skal til, hvis jeg skal 
vinde f lere Grand Slamtrofæer,” forkla-
rer serberen.

Med en sejr i sidste puljekamp ved 
WTA-finals mod finalisten Simona Ha-
lep sikrede Ana Ivanovic sig femteplad-
sen på verdensranglisten året ud. En plads 
der indikerer, at vi de kommende år skal 
se serberen spille med om de store trofæ-
er i Melbourne, London, Paris og New 
York.

ANA IVANOVIC
FØDT: 6. NOVEMBER 1987
FØDEBY: BEOGRAD
HØJDE: 1,84 M
VÆGT: 69 KG
HØJESTE ATP-RANGERING I SINGLE: 1
SPILLER: HØJREHÅNDET, (dobbelt baghånd)
SINGLETITLER: 15
DOUBLETITLER: 26
GRAND SLAM: 1 TITEL
PRÆMIEPENGE: $12,430,967

ANA: Lærte af krigens kynisme

STJERNEBRAG I HERNING
Kom og oplev de største kvindelige stjerner, når Serena Williams og Ana Ivanovic  udfordrer hinanden på dansk grund

Serena Williams vandt som  
bekendt i Singapore og Ana 
Ivanovic klarede sig også 
godt. De to spillere mødtes i 

gruppespillet, hvor Serena fik en 
smal sejr. De to spillere mødtes i 
august i finalen i Western & South-
ern Open i Cincinnati, USA, og  
efter en hård fight kunne Serena 
løfte sejrstrofæet.
Nu mødes de to stjerner igen i  
Herning den 19. november og Ana 
Ivanovic vil gøre alt for at få ram  
på Serena Williams. Under alle 
 omstændigheder kan det danske 
publikum se frem til tennis på aller-
højeste niveau.
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AF PER COLSTRUP VINKEL
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Han kunne nærmest træ-
de på tværs af banen med 
lukkede øjne. Senere har 

han forklaret, hvordan han 
inde i hovedet allerede havde 
spillet matchbolden flere gan-
ge. Først serven så returnerin-
gen og så rykket fra danske-
ren på tværs til at gøre den 
sensationelle sommer helt per-
fekt. Den sommeraften i juli 
2012 vil for altid stå printet 
ind i nethinderne på tennisel-
skere som aftenen, hvor kær-
ligheden til sporten og dens 
historie sejrede over alt andet.

Ude i spillerboksen sad de 
to ældste generationer i den le-
gendariske Nielsen-familie. Far 
Christian-Kurt og farmor Hel-
le Nielsen har været f littige 
gæster, når søn og barnebarn 
har spillet på dansk grund. 
Denne gang var dog helt spe-
ciel, da det endelig lykkedes, 
via et Wild Card, at få lov at 
betræde de legendariske grøn-
ne græsbaner på Wimbledon i 
London. De selvsamme baner, 
hvor Frederiks farfar, Kurt 
Nielsen, i 1950 érne to gange 
nåede finalen i herresingle. 
Kurt var en af dem, der fulgte 
barnebarnets karriere tættest, 
desværre nåede han ikke at op-
leve Frederiks triumf i Wim-
bledons herredouble anno 2012 
på stadion. Men mon ikke han 
fulgte med fra himlen.

For mange ville en sådan 
triumf betyde, at en satsning 
på double ville vente forude, 
da rangeringen gjorde dan-
skeren i stand til at træde di-
rekte ind i alle de største tur-
neringer. Den mulighed be-
nyttede Løchte Nielsen sig af, 
men ikke som sådan for at gøre 
en karriere ud af det, han øn-
skede fortsat også at spille min-
dre turneringer i single. Mere 
som en måde at opleve stem-
ningen, få oplevelser og ikke 
mindst møde nye mennesker. 
Præmiepenge, prestige og point 
har aldrig tændt den nu 31-åri-
ge Frederik Løcthe Nielsen. 
Det har oplevelser, udvikling 
og historien. 

Netop historien om et ufor-
glemmeligt eventyr kan pub-
likum i Herning for en stund 

for oplevet igen, når de fire 
spillere fra den magiske aften 
i 2012 for første gang siden 
finalen står på samme tennis-
bane. Jonnathan Marray står 
side om side med Frederik 
Løchte Nielsen, når Horia 
Tecau fra Rumænien og Ro-
bert Lindstedt fra Sverige vil 
jagte revanche for nederlaget. 
Det gjorde ekstra ondt på de 
tabende finalister, det var nem-
lig tredje år i træk de tabte fi-
nalen på Wimbledons Center 
Court. En lille personlig op-
rejsning kom for Robert Lind-
stedt i januar, da han med en 
polsk makker ved sin side vandt 
Australian Open i herredou-
ble. Men tag ikke fejl, sven-
skeren kommer ikke til at ud-
dele gaver ved Wimbledon-
revanchen i Boxen.

Man skal helt tilbage til 
barndommen for at finde 
forklaringen på, hvordan 
Serena Williams kan blive 
med at levere ekstraordi-
nære præstationer til trods 
for, at hun har vundet alt 
der kan vindes i internatio-
nal tennis.
AF PER COLSTRUP VINKEL

”Jagt bolden, slå til den, som var det 
din chance for at overleve”. Ordene 

fra Richard Williams sendes i retning af 
den yngste datter Serena, der i hastigt 
tempo bevæger sig fra side til side på den 
nedslidte tennisbane i en park i Los An-
geles-bydelen Compton. I den anden ende 
står faderen bevæbnet med en indkøbs-
vogn fuld af tennisbolde, der alle skal sen-
des retur over nettet før datteren kan få 

en puster.
Familien Williams er ikke velhaven-

de, langtfra. De bor i den berygtede by-
del Compton i Los Angeles, hvor det er 
bandernes lov, der regerer. Her lærer man 
hurtigt, at uden hårdt arbejde og spidse 
albuer kommer man ikke frem i verden. 
Faderen Richard havde på familiens ene-
ste tv set, hvordan hvide overklassekvin-
der i form af blandt andet Chris Evert 
vandt millioner af dollars på de store ten-
niarenaer rundt om i verden. Han undre-
de sig over, hvorfor de spinkle omend tek-
nisk velbegavede spillere ikke blev udfor-
dret af et mere fysisk element. Den undren 
blev starten til en hård arbejdsindsats på 
tennisbanerne i den lokale park, hvor Se-
rena sammen med storesøster Venus på 
daglig basis i timevis fik terpet tennis på 
den fysiske måde. Det var klart for Ri-
chard, at hans døtre fra naturen havde 
mulighed for fysisk at intimidere mod-
standerne, det var den vej han trænede 
søstrene til succes.

De første år på touren blev ikke altid 
lige lette for Venus og Serena Williams. 

Modstandere, fans og medier forstod ikke, 
hvorfor de forsøgte sig med fysisk tennis, 
der aldrig rigtig var set tidligere på touren 
i den ekstreme grad. Troen på konceptet 
fejlede dog aldrig noget. Resultaterne kom 
da også stille og roligt, og i takt med dis-
se forstummede de kritiske kommenta-
rer om den anderledes spillestil.

For netop Serena Williams er blevet et 
ikon for en hel generation af tennisspille-
re. Dem der er yngre, hvilket efterhånden 
er de fleste på touren, har i en eller anden 
form alle forsøgt at efterligne Serena Wil-
liams ved at implementere måden at træ-
ne dedikeret på, eller for manges vedkom-
mende den fysiske tennis. Selvom mod-
standerne i dagens moderne tennis er både 
5, 10 og 15 år yngre end 33-årige Serena 
Williams har ingen endnu lykkedes med 
at finde en formel, der bare kommer i nær-
heden af at kunne matche amerikaneren, 
når hun er på sit højeste.

Det er med andre ord f lere generatio-
ners største mester, der den 19.november 
gæster Boxen i Herning til Energi Dan-
mark Champions Battle. 

SERENA WILLIAMS
FØDT: 26. SEPTEMBER 1981
FØDEBY: SAGINAW, MICHIGAN - USA
HØJDE: 1,75 M
VÆGT: 70,3 KG
HØJESTE ATP-RANGERING I SINGLE: 1
SPILLER: HØJREHÅNDET, (dobbelt baghånd)
SINGLETITLER: 63
DOUBLETITLER: 22
GRAND SLAM: 18 TITLER I SINGLE,  
13 I DOUBLE OG 2 I MIX-DOUBLE
PRÆMIEPENGE: $60,881,179

SERENA: Fra slum til Slam

PROGRAM 

CHAMPIONS BATTLE  

ONSDAG  
19. NOVEMBER 

KL. 17.30 
DØRENE TIL JYSKE BANK  

BOXEN ÅBNER

 
KL. 19.00 

WIMBLEDON FINALEN  
I HERREDOUBLE 2012  

– REVANCHE

KL. 21.00 
SERENA WILLIAMS VS.  

ANA IVANOVIC

BILLETSALG:
KØB DIN BILLET  
VIA BILLETNET

WIMBLEDONREVANCHESTJERNEBRAG I HERNING De to doublepar fra Wimbledon-finalen 2012  tørner igen sam-
men. Frederik Løchte Nielsen og Jonathan Marray skal forsøge 
at gentage triumfen.Kom og oplev de største kvindelige stjerner, når Serena Williams og Ana Ivanovic  udfordrer hinanden på dansk grund

VIL DU SE 
SERENA 
OG ANA?
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AF JOHN KRISTENSEN
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D e f l e s t e dr e nge o g  
piger tager til Spanien el-
ler USA for at forfølge 
drømmen om at blive en 

stor tennisspiller. Men ikke Bor-
na Coric. Kroaten, der for et år 
siden gjorde opmærksom på sig 
selv da han vandt junior US Open, 
har sin base i Middlesex i Eng-
land. Her træner han ofte på en 
bane ved siden af glade motioni-
ster hvor boldene flyver rundt om-
kring. Der er ingen tegn på suc-
ces og ingen bannere der fortæl-
ler folk, at her træner en af verdens 
bedste juniorspillere og et ungt 
talent, der banker på til top 100 
i verden.

En sjælden ydmyghed
Heller ikke klubben reklame-
rer med, at de har en kommende 
stjerne rendende – og det passer 
den unge Coric godt.

”Det er det bedste for mig at 
være der. Der kan jeg fokusere på 
min tennis”, fortæller Coric.

”De er heller ikke så vilde med 
at man render og blærer sig i  
Northwood”, tilføjer han smilen-
de.

I april fik Coric så debut på 
det kroatiske Davis Cup-hold, og 
selvom han spillede mod Storbri-

tannien, så er han samtidig en del 
af et meget britisk projekt. Han 
er nemlig en del af et projekt kal-
det Junior Tennis Coaching Fou-
ndation, der har samlet de bed-
ste trænere til at arbejde med de 
største talenter. De i alt 17 dren-
ge og piger tilbydes de bedste om-
givelser for at kunne udvikle sig 
så meget som muligt – herunder 
trænere, fysiske trænere og bolig 
i løbet af ugen når de er i centret. 
Det er alle briter, på nær Borna 
Coric og landsmanden Donna 
Vekic, der foruden at udvikle sig, 
også er der som et eksempel for 
de øvrige spillere.

En stor omvæltning
Men at komme fra hjembyen Za-
greb til Northwood, en lille for-
stad nord for London var en stør-
re omvæltning.

”Jeg brød mig ikke om det de 
første par måneder jeg var der – 
det var enormt hårdt”, fortæller 
Coric, der blev født i Zagreb i 
1996.

Hans forældre blev overtalt til 
at  lade sønnen rykke til London 
af manden bag projektet, Clive 
Sherling.

”Jeg var væk fra min familie, 
mine venner og mine vante om-
givelser. Det var ikke sjovt. Men 
jeg indså at jeg kunne gøre alt 
med min tennis her, og det er jeg 
helt sikkert allerede blevet en me-
get bedre spiller af ”, understre-

ger han.
Trænerne der er tilknyttet cen-

tret inkluderer blandt andet Da-
vid Felgate, der hjalp Tim Hen-
man til stor succes, og Alan Jo-
nes, der har hjulpet over 30 
spillere til Wimbledon. 

Coric arbejder med Alan Jo-
neś  søn, Ryan Jones, der har væ-
ret med til at forbedre Corić s spil 
væsentligt. Det skyldes til dels 
Joneś  disciplinære tilgang til træ-
ningen, der har skabt stor gevinst 
for Coric, der ikke har været vant 
til arbejde så hårdt tidligere.

”Kroater er generelt noget mere 
afslappede, og de er ikke vant til 
at arbejde specielt hårdt. Så det 
er helt sikkert noget Ryan har væ-
ret med til at forbedre hos mig, 
og det har betalt sig. Generelt er 
mentaliteten markant anderledes 
her i England, og det er selvføl-
gelig noget vi specielt mærker som 
udlændinge”, forklarer han. 

Et godt eksempel
Coric´s indsats mod Murray i 
Davis Cup ikke længe efter ju-
nior-titlen i US Open i 2013, fik 
det en af de britiske kommenta-
torer til at udbryde, at de ville el-
ske at have ham. Og det har de 
også på en måde, hvis man spør-
ger Clive Sherling.

”Der er ingen andre steder hvor 
britiske juniorer kan leve og træ-
ne op ad nogle af de aller største 
talenter, og se hvordan de griber 

det an. Det håber vi selvfølgelig 
smitter af på dem”, forklarer Sher-
ling.

Og er der noget Coric gør, så 
er det at arbejde målrettet. Da 
han var 14 år havde han store pro-

blemer med at finde en træner, 
og det var gennem venner at Sher-
ling blev introduceret til ham. 
Han tog ham ind, og Ryan Jones 
kunne med det samme se, at der 
var et rent talent, men rigtig me-
get at arbejde med.

”Specielt det at lære ham selv 
at kontrollere sine følelser, det har 
været en af de største udfordrin-
ger”, forklarer Jones.

Han underkender dog ikke, at 
det måske er en meget naturlig 
ting at skulle arbejde med i så ung 
en alder, når man bliver hevet ud 
af sine vante omgivelser.

”Jeg kunne ikke selv have gjort 
det, da jeg var 16 år, men forskel-
len er, at Borna ved hvad det kræ-
ver hvis man vil til tops, og det 
vil han mere end noget andet”. 

Coric er i øjeblikket rangeret 
som nummer 92 i verden, og er 
stormet frem ad ranglisten. Han 
har allerede hentet sejre mod fle-
re prominente spillere i år, her-
under Eduard Roger-Vasselin, 
Lukas Rosol og Ernests Gulbis. 
Succesen skal til dels tilskrives 
det store arbejde  på centret, og 
indtil videre er det planen at Co-
ric skal have base i Northwood, 
når han ikke rejser rundt. ● 

Seneste: Ved Suisse Open i Basel spille-
de Coric sig helt frem til semifinalen, 
undervejs slog han blandt andet Rafael 
Nadal

Navnet er Borna 
Coric. Den unge  
kroat har taget  
tennisverdenen med 
storm og er på vej 
frem ad verdens- 
ranglisten med  
raketfart

UNG KROAT SPÅS STOR FREMTID

”Jeg var væk fra min familie, 
mine venner og mine vante 
omgivelser. Det var ikke sjovt. 
Men jeg indså at jeg kunne 
gøre alt med min tennis her, 
og det er jeg helt sikkert alle-
rede blevet en meget bedre 
spiller af”

P R O F I L

BORNA CORIC
Land: Kroatien

Født: 14. nov 1996 i Zagreb 

Bopæl: Zagreb, Kroatien

Professionel: 2014

Pengepræmier: $ 147.327

Højeste rangering:  92 (nov. ´14)
ATP tiltler:  0



Tennis træningslejr i Tyrkiet

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

● Mulighed for VIP værelse 
til cheftræneren

● 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)

4.446,-fra kr.

● Mulighed for tilkøb af udflugter
* Raftingtur, Gokart, bytur i Antalya,

Tyrkisk bad, ridning, m.m

PRIS pr. person i triple værelse

/HHSPORT

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

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

30 tennisbaner

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

Pr. person i dobbeltværelse fra kr. 4.996,-
Pr. person i enkeltværelse fra kr. 5.296,-
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AF HANS FRANTZEN
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J
o ko r t e r e s v i n g , j o 
mere kraft, fart, accelera-
tion, spin og tyngde

Ofte hørte kommenta-
rer:

Når man går rundt på danske 
tennisanlæg eller ser tennis i fjern-
synet, hører man ofte, at man skal 
lukke eller rulle hen over bolden

”Jamen jeg ser jo tit, at ketsje-
ren vender hurtigt efter kontakt 
ned i en 45* vinkel”,  som på bil-
ledet af Federer lige nedenfor. 

Der er mange, der tror, at man 
skal lukke ketsjeren, rulle hen 
over bolden eller toppe den, dvs. 
at ketsjeren hurtigt skal vendes i 
den vinkel. Det skal man ikke. 
For det kan man ikke. Man kan 
ikke rulle hen over bolden. Det 
er, som jeg vil vise i den her arti-
kel forkert. Det er snarere et 
spørgsmål om, hvor bolden ram-
mer på ketsjeren.

Du kan kun køre op på bagsi-
den af bolden nedefra og op, hvis 
du skal lave topspin.

På billedet af Federer er det 
rigtigt, at ketsjeren vender i ”klap-
pe- en- hund-position”, men det, 
der sker, er, at bolden rammer 
nede under sweetspot tæt mod 
ramme. Så kan ingen holde ket-
sjeren lodret, altså hvor rammen 
vender lige ned mod jorden og op 
mod himlen. 

Det kan også skyldes, at du 
slapper af i håndleddet lige efter 
kontakten, men husk på at du kun 
har kontakt med bolden 4-8 mil-
lisekunder. Det, vi skal være op-
mærksomme på, er, at øjet kun 

kan se ca. 30 klip i sekundet, og 
derfor ikke kan få detaljer med. 
Så vi baserer ofte vores viden, tro, 
sandhed eller overbevisning på 
det sidste af slaget, som vi kan se, 
og undersøger ikke nøje, hvad der 
rent faktisk sker. 

Med den digitale åbenbaring 
er vi oppe i over tusinde klip i mi-
nuttet, og det fortæller sandhe-
den mere pålideligt. Nedenfor 
kan vi se tydeligt, hvor bolden 
har ramt, og hvilke konsekven-
ser det giver for ketsjerhovedets 
position efter mødet med bolden. 
Kig på Federer herunder; det er 
tydeligt at se at bolden er tæt på 
rammen.

Denne artikel handler om en 
ATP-forhånd, som stort set alle 
mændene på topniveau slår. Man-
ge slår den uden at vide, hvordan 
de gør. Topmodellen er Federer, 

så lær af ham. Alle kan lære det, 
når de ved hvordan. Helt ned til 
6-årsalderen. Vi skal lære af de 
bedste, da de har fundet den bed-
ste og letteste måde at sætte kraft, 
acceleration, spin, fart og tyngde 
i bolden.

Jeg vil beskrive, hvilke nøgle-
punkter der er og kort sammen-
ligne med en WTA-forhånd.

Det digitale videokamera  med 
f lere tusinde klip pr sekund har 
gjort det muligt at se detaljer, som 
øjets ca. 30 klip pr sekund ikke 
kan gøre.

Den amerikaske biomekani-
ker Brian Gordon har lavet 3D 
tests og optagelser af f lere tusin-
de spiller og er kommet frem med 
nye spændende nøglepunkter  til 
ATP-forhånden. Heraf overskrif-
ten ” jo kortere sving, jo mere 
kraft.” Det er på baggrund af hans 
analyser, jeg har beskrevet nøg-
lepunkterne samt gennem re-
search af mange toptrænere i USA, 
blandt andre John Yandell, Rick 
Macci, Florian Meyers  og Jason.

Der findes 3 forhåndstyper på 
topniveau 
Type 1 forhånden er kendetegnet 
ved et stort og langt tilbagesving, 
hvor ketsjeren ligger langt bag 
ryggen og peger over i sideheg-
net på baghåndssiden, altså bag-
om ryggen parallelt med baglin-
jen. Udbredt blandt juniorspille-
re og hos en del WTA spillere

Type 2 forhånden er ligeledes 
med stort og langt tilbagesving, 
men ikke  så langt bagom ryg-
gen. Typisk WTA spillere med 
bl. a. Sharapova, Azarenka, Ca-
roline som repræsentanter

Type 3 forhånden er ATP for-
hånden med meget kort tilbage-
sving, hvor ketsjeren er på for-
håndssiden hele tiden. Den bru-
ger stræk-bøjprincippet,  (hvor du 
først strækker musklen med lidt 
modstand i en retning og så bø-
jer den i en anden retning med 
meget kraft) som en af hoved-
kraftkilderne. En ATP forhånd 
med kort tilbagesving  er mere 
kompakt og gir mere power med 
masser af tyngde, samt mere tid 
til at slå. Den er lettere at udfø-
re, når du ved hvad og hvordan. 
Det er den måde, mændene slår 
på i dag -  en perfekt synkroni-
sering af benafsættet, kropsdrej-

T ENNIS  T EK NIK :  AT P - F OR H Å NDEN

HVAD ER  
EN ATP  
FORHÅND 
og hvordan adskiller den 
sig fra WTA forhånden?

Har det nogen betydning, at der er forskel?

Roger Federer har en sublim 
forhåndsteknik
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ningen og den uafhængige slå-
arm. Enkelte WTA spiller som 
Stosur, McHale og Henin (som 
nok var den første) samt et par 
stykker f lere bruger den.

Der er jo ingen af de 3, der er 
forkerte, men der er en, der er 
mere effektiv og bedre end de an-
dre. Den skal vi lære at bruge på 
alle niveauer, for alle kan lære 
den. Der er vel en grund til, at 
stort set alle mændene på elite-
plan bruger ATP-forhånden og 
ikke WTA- typen!!

Hvis du kikker på nøglepunk-
ter  for de 3 typer, er det stort set 
de samme ved alle 3. Dog er der 
inden for hver enkelt nøglepunkt 
delelementer, der afviger og net-
op gør den store forskel. Dem vil 
vi se nærmere på.

Der er to måder at have  
kontakt med bolden på:
1. En kollision, hvor du slår  gen-
nem bolden og har max 4 milli-
sekunders kontakt, typisk type 1 
og 2 forhånden
2. Touch, hvor du har bolden læn-
gere tid på strengene op til 8 mil-
lisekunder og derfor kan arbejde 
mere med bolden i forhold til spin, 
drive og tyngde, typisk ATP-for-
hånden

Kraftkilder
Der er 3 vigtige kraftelementer, 
som jeg lige vil forklare for at 
give en forståelse af vigtigheden 
af brugen af dem.  
A. bøj godt ned i benene, så du la-
der op og bruger det som en af-
fyringsrampe og stræk ud i bene-
ne inden kontakten. Kraften star-
ter her.
B. du drejer overkroppen rundt  
så venstre skulder peger mod høj-
re netstolpe eller længere rundt,  
hofterne bliver holdt tilbage, for 
at spændingen kan blive i over-
kroppen. Du kommer længere 
rundt i overkroppen end i hofter-
ne, og overkroppen drejer tilba-
ge, når benene er oppe, eller næ-
sten oppe
C. en separat bevægelse af arm og 
skulder gør, at du sammen med 
rotationen får mulighed for at  
f lippe hånden ned, så ketsjeren 
f lipper med ned og bagud gen-
nem stræk – bøjprincippet. Du 
skal holde ketsjerhovedet som på 
billedet af Federer  nedenfor un-
der punkt 4, det første klip, af 

ATP forhånden, for at det kan 
lade sig gøre med denne f lipbe-
vægelse

Forestil dig at du holder en ela-
stik i begge hænder. Du strækker 
så elastikken med den højre hånd 
og slipper den, når den er helt 
strakt ud, hvorved elastikken fa-
rer mod venstre hånd, altså i mod-
sat retning. Dette er stræk-bøj-
princippet, som giver dette f lip. 
Dette f lip gir så meget kraft, ac-
celeration, tyngde og spin i ATP-
forhånden. Du laver en strækbe-
vægelse først, og så kommer bøj-
bevægelsen. Du behøver ikke at 
strække helt ud, inden bøjebevæ-
gelsen kommer    

ATP forhånden har generelt 
mere bøj i benene og mere krops-
rotation samt den frie og uafhæn-
gige bevægelse af  skulder og slå-
arm der kan give f lippet.

WTA forhånden bruger pri-
mært rotationskraften. Den måde, 
de svinger ketsjeren på, gør, at de 
ikke kan lave denne flipbevægel-
se, så derfor kommer der ikke så 
meget kraft, tyngde og spin i bol-
den som hos mændene. Det er en 
teknisk  ting, som kompenserer 
for fysisk råstyrke. Den spinkle 
belgier Henin brugte ATP-for-
håndstypen mod sine fysiske stør-
re modstandere, som hun vandt 
over mange gange.

Grundprincippet er, at man dre-
jer, bøjer og strækker i alle led/
muskler for at få udnyttet hele 
kroppen, hvor alle leddene dre-
jes og bøjes sammen for så at ret-
tes/ strækkes ud i en kædereak-
tion på det rigtige tidspunkt i pro-
cessen. Det er timingen i den 
kædereaktion, der gir optimal ud-
nyttelsen af kraftkilderne. Jo mere 
du tør slappe af og tør være blød 
i hånden, jo lettere vil du lykkes. 
Det betyder dog ikke, at du skal 
bruge håndleddet til at give smæk/
klap på bolden. Ketsjerhovedet 
skal være den sidste del, der skal 
frem mod bolden. Alt for mange 
fokuserer på at få ketsejren hen 
mod bolden for tidligt, hvorved 
timingen udebliver og  dermed 
kraften. 

ATP-forhånden:
Der er nogle fælles nøglepunker 
for både ATP og WTA forhånden.

Inden for hvert nøglepunkt 
sker der forskellige ting, som ad-
skiller de to forhåndstyper. 

1. Klarpositionen
A. Din slåalbue er væk fra/ude 
fra  kroppen 
B. Ikke slåarm holder løst oppe 
på /ved ketsjerhovedet(ketsjerhalsen)
C. Ketsjerhovedet hælder lidt til 
venstre, for at holde slåalbuen ude 
fra kroppen    

2. Kropsdrejningen
A. Slåalbuen holdes stadig væk fra 
kroppen, hvilket er vigtigt for at 
kunne holde slåarmen ud for krop-
pen på forhåndssiden 
B. Ketsjeren følger bare med drej-
ning af kroppen og går ikke læn-
gere tilbage
C. Ketsjerhovedet skal hælde lidt 
fremad med løftet albue, for at 
holde slåalbuen væk fra kroppen 
og for at kunne bruge bøj-stræk 
effekten til at gi kraft, accelera-
tion og spin på bolden i træffet
D. Bliv ved med at holde ikke-slå-
hånden på ketsjerhalsen, indtil 
hånden er ud for højre skulder

3. Tilbagevinget 
A. Toppen af ketsjerhovedet skal 
være over dit eget hoved
B. Slåhånden skal være i  mini-
mum skulderhøjde
C. Powerposition eller affyrings-
rampen. Foden skal gribe fat i jor-
den for at lade op, mens armen 
fejer fremad og ketsjeren drop-
per/falder ned i svinget. Dette er 
affyringsrampen, som starter med 
afsæt af foden som det første. En 
uhyre vigtig position. Selv om det 
er en høj bold skal du være i den-
ne position for at få optimal kraft 
på bolden. Du er i balance. Og så 
kan du fyre af.
D. Ikke-slåarm skal feje fremad 
og hjælpe kroppen med at rotere 
inden boldkontakt

4. Fremadsvinget med det dyna-
miske spor via Stræk – bøj prin-
cippet.

Dette er  modellen på en ATP-
forhånd. Når du ser på billedet, 
er det bygget op klip på klip, så 
det kan være lidt svært at se 
alle detaljer helt skarpt, men du 
kan sagtens få en fornemmelse 
af slaget i sin helhed. Nedenfor 
er beskrevet ATP nøglepunkter, 
og dem kan du følge/se på klip-
pene stort set alle, bortset fra 
klarpositionen. Alle nøglepunk-
ter med delelementer er dem, 
ATP-forhånden indeholder og er 
idealsituation, hvor du er helt i 
balance og har tid.

Dette er hjertet/kernen i  
ATP-forhånden
Dette er selve kernen eller hjer-
tet i ATPforhånden, nemlig flip-
pet ned og bagud inden den eks-
ploderer mod bolden. Ketsjeren 
holdes lang tid i denne position 
( klip 1 på billedet) for at holde 
forspændingen i armen og skul-
der (positionen ser ud, som om  
du klapper en  hund). Vigtigt at 
ketsjerhovedet er over hånden og 
på forhåndssiden for at få udnyt-
tet flippet optimalt. Denne posi-
tion er vigtig for at kunne flippe 
ned og ind i det dynamiske spor. 
Det kaldes det dynamiske spor, 
fordi ketsjeren skal ind i et spor, 
som er den vej bunden af ketsje-
ren trækkes frem mod bolden på. 
Den måde, du trækker ketsjeren 
på langs kroppen ud mod bolden, 
giver optimale udnyttelse af kraf-
telementerne
1. Højre hånd blir på højre side 
af kroppen, og ketsjerhovedet 
hælder fremad mens det dropper
2. Slåf laden peger mod jorden, 
og  slåalbuen blir på højre side
3. Hold stadig slåfladen mod jor-
den og hold slåf laden tilbage, 
mens du strækker i benene, træk-
ker hoften frem og løfter op i 
skulderen, inden du trækker bun-
den frem mod bolden i det dyna-
miske spor
4. Du trækker nu bunden frem 
og ud mod bolden til højre (høj-
rehåndet, og venstre som venstre-
håndet) gennem det dynamiske 
spor, ved at ketsjerhovedet f lip-
per tilbage og ned i en eksplosiv 
bevægelse, som du overfører på 
bolden med enorm kraft, accele-
ration og spin. Du laver en sup-
pination (drejer tommeltotten 

bagud) med underarmen og pres-
ser underarmen op mod himlen. 
Det  forstærker  eksplosionen af 
f lippet. Vigtig bevægelse at me-
stre, når du kan de andre elemen-
ter. Det kaldes det dynamiske 
spor pga. f lippet, som giver den-
ne eksplosive trækken bunden 
mod bolden. Dette er hovedfor-
skellen på WTA og ATP-forhån-
den, nemlig f lippet og indgan-
gen til det dynamiske spor.
NB.! Det er vigtigt at vide, at det-
te f lip kommer inden boldkon-
takt. I boldkontakten er hånd-
leddet passiv i ned – op-bevægel-
sen(ingen snap frem/ned) og må 
ikke bruges, da det vil betyde 
manglende kontrol og fart. Der 
kan være en sidebevægelse, (som 
når du vinker fra side til side kun 
med hånden). Det er måske det, 
folk mener, når de snakker om 
vip med håndleddet. Du har bol-
den på strengene kun mellem 4 
-8 millisekunder. Jo mere top-
spin, jo længere tid har du bol-
den på strengene op til 8 milli-
sekunder. Det kan godt ske, at 
håndleddet under svinget  på vej 
mod bolden går fra at være me-
get bagudbøjet til næsten neutral 
position i forhold til underarmen, 
men i træffet ingen snap fremad- 
bevægelse, da det ligger i under-
arm og skulder, som 
pronerer, altså drejer 
så tommeltotten pe-
ger mod jorden, når 
albuen kommer i 
vandret stilling.

5. Kontaktpunktet
1.  Bolden rammes foran krop-
pen ud til siden med slåalbuen 
foran kroppen

Fortsættes 
næste side

HVAD ER PLANEN MED DEN NYE ATP-FORHÅND:
Det er ikke et spørgsmål om store muskler, men om teknik  
og timing, så det handler om:

● at gøre bevægelsesbanen kortere  

● at reducere radius af svinget, så svinget bliver kortere

● at gøre ketsjerhovedet hurtigere, altså mere fart og  
acceleration, der giver de tunge topspinsbolde, som Nadal og de 
andre slår med masser af power.

● at udnytte strække - bøjeeffekten, altså hvor du først  
strækker en muskel i en retning med lidt modstand, og så bøjer  
i modsatte retning

● at udnytte short power effekten med udgangspunktet i mave- 
regionen, kroppens kerne, som bruges i kampsport, atletik samt 
mange andre sportsgrene
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Jeg synes det er vigtigt 
for udviklingen af vore 
unge talenter, at vi læ-
rer dem at lære ATP 

forhånden. Hvis vi kikker 
på, hvordan ca.90% af 
WTA spillerne samt vore 
ungdomsspillere slår, vil vi 
se et utroligt langt tilbage-
sving, hvor ketsjeren oftest 
er bag ryggen på bag-
håndssiden typisk WTA-
forhånd 1.

Der er f lere og f lere på 
WTA touren, der er be-
gyndt at bruge  ATP-for-
hånden. Jeg håber, at f lere 
og f lere af vore trænere vil 
opdage denne forskel og 
bringe ATP-forhånden ind 
i juniortræningen på alle 
niveauer uanset køn. 

ATP-forhånden er selv-
følgelig ikke sandheden. 
Men når nu stort set alle 
mændene, og nogle piger 
bruger den, må det nærme 
sig.  

Brian Gordons analyser 
og synliggørelse af ATP 
forhånden bør få os til at 
lære vore spillere, trænere, 
forældre og alle tennisnør-
der, kommentatorer m.fl. 
om denne forhånd. 

Denne forhånd er netop 
det nyeste og mest effekti-
ve i dag. Ingen tvivl om at 
den vil blive den almindli-
ge forhånd alle lærer det 
næste årti. Om 30 år er det 
måske noget helt andet, der 
er i spil, og det er det fasci-
nerende med tennis. Vi bli-
ver aldrig udlærte. Hele ti-
den er der nye ting, der kan 
bruges. Vigtigt er det dog 
efter mine 30 års erfarin-
ger, at vi alle har den sam-
me teknikfilosofi, hvis vi 
skal give vore bedste junio-
rer de bedste betingelser og 
vore motionister den bedste 
start med tennis. 

I er altid velkommen til 
at bruge min viden gennem 
spørgsmål, oplæg mm.

Kik på min hjemmeside  
for  mere omkring moderne 
teknik: GBATennis.dk

Mail: hansgbatennis@
gmail.com

 

Hans Frantzen 
Diplomtræner og forfatter til 
”Tennis let og sjov med GBA ” og 
”Teknisk Tilgang Til Moderne 
Tennis - fra elite til begyndere” 
Oplægsholder om moderne teknik, 
kursusinstruktør, coach om  
moderne teknik mm.

HVORDAN  
SER  
FREMTIDEN  
UD?

2.  Hofter og skuldre er stort set 
parallelle med nettet, når du 
træffer bolden
3. Sørg for at bøje og strække 
benene på vej mod bolden, så 
strækket i benene kommer lige 
inden træføjeblikket
4.  Ketsjerhovedet er lodret (ket-
sjerrammen peger ned mod jor-
den og mod himlen) eller lidt 
lukket, når du rammer bolden, 
afhængig af, hvilket slag du ud-
fører - jo mere topspin jo mere 
lodret
5.  Øjnene er rettet mod kon-
taktpunktet før, under og efter 
bolden sendes af sted læg mær-
ke til boldens æggeform lige ef-
ter afsendelse ovenfor, og læg 
mærke til hvor lang tid ketsjer-
hovedet er lodret efter kontak-
ten på begge billeder
Det, man skal lægge mærke til, 
er, at slåfladen går lodret op og 
peger ikke skråt frem. Ketsje-
ren går altså ikke gennem bol-
den. Mange tror, at ketsjeren 
ruller ind over bolden. Det kan 
ikke lade sig gøre og det sker 
ikke. Når bolden rammer midt 
i, så er ketsjerhovedet lodret, 
måske med få grader lukket,  
indtil  det er ca. hvor den er nu, 
inden Federer slapper af  i hånd-
led som vist foroven.

6. Afslutningen
1.  Strengene peger mod nettet 
under første del af  afslutningen
2.  Når afslutningen er færdig, 
vender din ryg mod højre side , 
som højrehåndede og venstre 
som venstrehåndede
3.  Din højre kind skal ligge over 
din højre skulder, som højre-
håndede
4.  Albuen er i vandret stilling
5.  Ketsjeren kan lande i f lere 
positioner

- Over skulderen
- Mellem v. Skulder og albue, 
som er en typisk afslutning
- Rundt om kroppen
- Reverse, altså over slåskul-
der som en typisk Nadal ( ca. 
6 ud af 10)

6.  Din krop drejer hele vejen 
rundt når du er færdig med sla-
get, så ryggen vender mod ven-
stre sidehegn i powerpositionen 
og slutter med at vende mod høj-
re, når slaget er fuldført. 

p å  D iement ie v a  ( D)  og 
Azarenka(A) forhånden Type 2 
kan vi se følgende:
● langt tilbagesving hvor albu-
en og dermed slåarmen er langt 
tilbage, og holdes ikke på for-
håndssiden ude foran kroppen
● ketsjerhovedet peger skråt 
bagud mod baghåndssiden hos 
begge. Grunden til, at armen 
går tilbage, er, at albuen ligger 
tæt ved kroppen og hænger  ofte 
lavt, hvorfor armen går med 
kroppen tilbage. Desuden er op-
fattelsen, at ketsjeren skal langt 
bagud med slåfladen vendt mod 

baghegnet. Så er ketsjeren og 
dermed slåfladen langt væk fra 
bolden og kroppen. Desuden 
slipper WTA spillerne tidligt 
med ikke-slåarmen og lader ik-
ke-slåarmen pege mod nettet 
for at holde balance.

- bunden peger tidligt mod 
bolden
- masser af kropsrotation, hvor 
armen følger kropsrotationen 
tilbage, så kroppen er(ca.)pa-
rallelt mod nettet
- slåfladen peger og kører un-
der hele slaget frem mod bol-
den  i en kurve. Der kan ikke 

laves en flipbevægelse fra den 
position.
- bolden slås med meget lidt 
topspin, som ikke kan und-
gås, fordi ketsjeren kommer 
lidt nedefra og op
- afslutningen viser netop, at 
der ikke kan være meget top-
spin da slåf laden peger mod 
venstre sidehegn hos begge. 
Klip 5 hos D og klip 18  hos 
A
- der er ikke meget strækning 
i benene på A , ok hos D, som 
vil give ekstra kraft. A står 
stadig med forreste ben bøjet

Opsummering:
3 ting, der gør den store forskel:

1. 
ATP har et kort tilbagesving 
hvor ketsjeren er på forhåndssi-
den under hele slaget ude foran 
kroppen, og begge hænder er 
lang tid på ketsjeren. 

- WTA har et langt tilbage-
sving bag kroppen og slipper 
med venstre hånd tidligt, så skul-
deren og armen peger mod net-
tet 

2. 
ATP’s slåflade har klappe -hun-
den – positionen inden fremad-
svinget og ketsjeren holdes lang 
tid tilbage med ekstra forspæn-
ding. 

- WTÁ s slåf lade peger hele 
vejen mod bolden med rammen 
lodret

3. 
ATP flipper slåfladen ind i spo-
ret med masser af acceleration, 
fart, kraft, tyngde og spin til 
følge . 

- WTA kører i samme tem-
po hele vejen til træffet, og kan 
ikke lave f lippe med den posi-
tion af slåfladen og kan ikke ac-
celerere fordi du bruger meget 
fart hen til bolden.

Konklusion:
Det er disse 3 hovedforskelle, der 
gør, at der er meget mere tyng-
de, kraft, acceleration og spin i 
ATP-forhånden. Især accelera-
tionen er meget vigtig for Kraft 
= masse * acceleration. Flippet 
giver masser af acceleration hos  
ATP spillerne, mens det lange 
sving, WTA spillerne har, gør 
det meget svært at overføre ac-
celeration på bolden. Når man 
kikker på spillerne, kan man 
knap få øje på de små forskelle, 
selv om man kender dem.  

Det har altså stor  betydning 
for slagets kraft med de små for-
skelle.

Så overskriften "Jo kortere 
sving, jo mere kraft, fart, accele-
ration, spin og tyngde" skulle ger-
ne være påvist  

Mit mål med atiklen er at 
synliggøre denne ATP-forhånd 
og forhåbentligt inspirere alle 
tennisinteresserede til at lære 
den, uanset om du er spiller, træ-
ner, forældre, tennisnørd, ten-
niskommentator, tennismotio-
nist, forbund m.fl. ●

Fælles nøglepunkter for ATP og WTA-forhånden:

a. Klarposition
b. Kropsrotation
c. Tilbagesvinget
d. Fremadsvinget
e. Kontakten/træfpunktet
f. Afslutningen



Lübker Golf Resort   |   Trent Jones Allé 3   |   DK-8581 Nimtofte   |   Tel. +45 38 40 80 00   |   lubker.com

Opholdet består af:

• 1 x overnatning i eksklusiv bolig inkl. opredning, 
håndklæder, slutrengøring og miljøafgift

• 2 x Spa, Subtropisk badeland & Fitness

• 1 x 2-retters middag 

• 1 x Morgenmad

WELLNESS
OPHOLD

Pris pr. person fra

1.295,-

er for alle kærester 
der er vilde med bobler

®

LÜBKER VENTER PÅ JER. BOOK NU!
Lübker er for alle golfspillere der drømmer om lækre 
ferieboliger og en 27-hullers mesterskabsbane. For alle 
travle familier. For alle bedste veninder der vil forkæles i 
vores 3500 m2 store wellness center med spa, fi tness og 
subtropisk bad. For alle kærester der sukker efter 
romantik. For alle der elsker smagen og duften af god mad. 
Lübker er alt det et golf resort skal være.
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AF MORTEN CHRISTENSEN 

FOTO: KIA MOTORS

D en opgr a der e de k i a 
Optima har et styrket de-
sign, nyt infotainment-sy-
stem, nyt komfort- og sik-

kerhedsudstyr, øget raffinement, 
forbedret kvalitet og en finish i 
den absolutte premium klasse.

Effektiv og lydsvag motor
Foruden en visuel opfriskning af 
modellen i D-segmentet har KIA 
også fokuseret på at give Optima 
mere raffinement, hvilket har væ-
ret et af de vigtigste forbedrings-
punkter for ingeniørerne.  De til-
tag, der er anvendt for at redu-
cere vejstøjen i den nye model, 
omfatter montering af en dyna-
misk dæmper på baghjulsophæn-
gets tværstiver, hvilket forbedrer 
lydisoleringen, og montering af 
kraftigere alufælge.  Tilsammen 
har disse tiltag reduceret vejstø-
jen med 3,3 dB.

Desuden er der foretaget en 
række ændringer med henblik på 
at forbedre motorernes effektivi-
tet – blandt andet en overløben-
de generatorafbryder og et inno-
vativt batteristyresystem.  Resul-
tatet er, at CO2-emissionerne 
starter fra 128 g/km for model-
len med 1,7-liters dieselmotor med 
KIAs brændstofbesparende start-
stop-system.  Og prisen starter 
ved blot 279.999 kr.

Det der skal sælge KIA Opti-

ma på det danske marked er det 
iøjnefaldende design – et unikt 
eksteriør og et førerorienteret in-
teriør, kraftfulde og effektive mo-
torer – med 6-trins gearkasser, 
overlegent samlet koncept – ny 
platform med længere akselaf-
stand, avancerede features – high-
tech-udstyr i premium klassen og 
en skarp prissætning – KIA fast-
holder ”value for money” strate-
gien. 

Det danske modelprogram
Det danske Optima modelpro-
gram er skræddersyet til privat 
kunden i D-segmentet med to 
udstyrsvarianter – en veludsty-
ret Optima Vision og udstyrs-
niveauet højere; en Optima Ad-
vance. Kunderne kan vælge mel-
lem enten en dieselmotor eller en 

benzinmotor. Motorprogrammet 
består af en ny særdeles effektiv 
”U2” 1,7-liters VGT-dieselmo-
tor med 136 hk og en ny teknisk 
avanceret ”Nu” 2,0-liters CVVL-
benzinmotor med 165 hk.

Uanset hvilken motor man væl-
ger, er Optima afstemt til at give 
køreglæde med dynamiske køre-
egenskaber med god respons kom-
bineret med et højt udstyrsniveau 
og en række hightech-features.

I tråd med koncernens filoso-
fi om at tilbyde biler, der giver 
fremragende værdi for pengene, 
har KIA Optima et højt niveau 
af standardudstyr, og køberne vil 
også kunne tilkøbe en række high-
tech-features.

Topmoderne sikkerheds-udstyr 
Den nye Optimas karrosseri er 

helt nyt og består for en stor dels 
vedkommende af ultrahøjstyr-
kestål. Der er anvendt avancere-
de strukturmæssige teknikker, 
der har bevist deres betydning 
for sikkerheden i adskillige KIA 
modeller, så de opnår 5 stjerner i 
Euro NCAP-crash tests.

Som standardudstyr har alle 
versioner af Optima ABS (anti-
blokeringssystem), ESC (elektro-
nisk stabilitetskontrol) og VSM 
(stabilitetsprogram).  VSM er et 
system, som modvirker effekten 
af asymmetrisk vejgreb på delvist 
glatte veje og opretholder bilens 
stabilitet ved at reducere servo-
effekten, hvis føreren drejer for 
kraftigt på rattet, eller øge servo-
effekten, hvis føreren drejer for 
lidt på rattet.

For at advare andre trafikan-

ter om en nødopbremsning er bi-
len også udstyret med ESS (emer-
gency stop system).  Systemet re-
gistrerer, hvis føreren foretager 
en nødopbremsning, og aktive-
rer en blinkefunktion med stop-
lyset for at advare bagvedkøren-
de trafikanter.  Alle Optima-ver-
sioner har desuden frontairbags, 
sideairbags og hovedairbags samt 
aktive nakkestøtter, der modvir-
ker piskesmældsskader.

Som det er tilfældet med alle 
KIA modeller, der sælges i Euro-
pa, kan kunderne til Optima nyde 
godt af producentens unikke KIA 
garanti på 7 år/150.000 km, som 
kan overføres til efterfølgende 
ejere af bilen. 

Den nye opgraderede KIA Optima er 
klar til at tage kampen op i Danmark

B I L ER :

En lang række funktioner styres 
smart direkte på rattet.
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SKUMTENNIS STÆVNER! 
U8, U10, U12 OG U14+ SPILLERE!

STÆVNER OG CAMPS:
Lørdag d. 22. november 2014
Lørdag d. 6. december 2014
Lørdag d. 20. december 2014
Lørdag d. 10. januar 2015
Lørdag d. 24. januar 2015
Lørdag d. 7. februar 2015
Lørdag d. 14. februar 2015
Lørdag d. 28. februar 2015
Lørdag d. 7. marts 2015
Lørdag d. 21. marts 2015
Lørdag d. 28. marts 2015

Pris: kr. 50,-
Sted: Uvelse Fritids Center
Tilmelding: www.tennischallenge.dk

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

AF DANIEL MØLGA ARD NIELSEN

CHEF FOR KLUBUDVIKLING & TRÆNING

SJÆLLANDS TENNIS UNION

 

I ndtil for få år siden var 
skumtennis en fast del af ten-
nissen herhjemme og rigtig 
mange tennisspillende børn 

har startet deres tennisspil med 
skumtennis, lige fra de første træ-
ningspas i klubben til spillernes 
første bekendtskab med kamp-
spillet ved stævner, skumtennis-
holdkampe og lignende. Siden 
indførelsen af Play & Stay kon-
ceptet med røde, orange og grøn-
ne bolde, er skumtennissen næ-
sten forsvundet fra det danske 
turneringsudbud, bl.a. fordi der 
i Play & Stay konceptet kun ind-
går tennis på minibane, med rød 
soft bold, som svarer til skumten-
nisbolden, for U8 spillere. Skum-
tennistræning og kampspil kan 
og bør foregå for spillere i både 
U8, U10, U12 og U14 rækker, for 
nye spillere som stedet man star-
ter og for øvede spillere som et 
rigtig godt supplement til andre 
turneringsformer. 

 Kampspil i skumtennis giver 
spillerne både taktiske, fysiske og 
mentale færdigheder, ligesom at 
spillernes tekniske færdigheder 
trænes godt og korrekt i skum-
tennis. Derudover giver deltagel-
se i skumtennis stævnerne mu-
lighed for at opbygge sociale re-
lationer og nye venskaber, fordi 
der altid er mange deltagere på 
en gang til stævnerne. Og vig-
tigst af alt, skumtennis er sjovt 
og opbygger spillernes glæde ved 
tennisspillet, som vel nok er det 
mest vigtige i forhold til fasthol-
delse af spillerne i sporten. Bud-
skabet er derfor klart og enkelt, 
klubberne skal sørge for at bruge 
skumtennistræning endnu mere 
og opfordre mange f lere spillere 
til at deltage i skumtennisstæv-
nerne.

 Set i lyset af de fleste klubbers 
relativt begrænsede indendørska-
pacitet, giver skumtennissen også 
mulighed for at f lere børn kan 
tilbydes træning i klubberne. En 
almindelig tennisbane kan inde-
holde 4-6 skumtennisbaner hvil-
ket giver plads til 12-24 spillere 
i stedet for 4-6 spillere, så klub-

berne kan have mange flere spil-
lere i gang på træningen og der-
med udnytte kapaciteten bedre. 
Nogle klubber har mulighed for 
at benytte kommunale haller hvor 
der er tegnet badmintonbaner på, 
hvilket er mindst ligeså godt som 
at træne på klubbens indendørs 
tennisbaner. Alt i alt handler det 
blot om at få så mange børn som 
muligt i gang med tennisspillet 
og finde glæden ved spillet, og 
ved hjælp af skumtennis har klub-
berne væsentligt bedre mulighe-
der for at få mange spillere i gang 
med tennisspillet. 

HAR VI GLEMT SKUMTENNISSEN?

VIDSTE DU: I 1999 vandt Vedbæk  
Danmarkmesterskabet for U12 
hold (på stor bane), nærmest ude-
lukkende ved brug af skumtennis-
træning for spillerne på holdet. 
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 Set af Morten Buckhøj  Alle fotos på siden: Pressefoto

MAGELØSE MAGGIE
Den engelske skuespiller Maggie Smith leverer endnu en 
mageløs præstation i Israel Horovitz’ ”Min lejlighed i 
Paris”. Kevin Kline er en amerikansk mand, der arver en 
lejlighed i Paris efter sin far. Han møder op for hurtigt at 
få solgt lejligheden, som han bestemt ikke har råd til at 
eje, men opdager at 90-årige Mathilde bor der med sin 
datter. Hende kan han ikke lige komme af med, for fade-
ren har i 50 år haft en affære med Mathilde og har fået 
skrevet ind i sit testamente, at hun kan blive boende i 
lejligheden til sin død. Og Mathilde er yderst livskraftig!

”MIN LEJLIGHED I PARIS”. Premiere 23. oktober.

SKULPTUR
DRONNING
Rejser man af og til ud af Københavns lufthavn, så 
kender man – måske uden at være klar over det 
- billedhuggeren Hanne Varming. Det er nemlig 
den nu 75-årige kunstner, der har skabt den 
smukke skulptur af to unge piger, der fra første 
sal, kigger ud over afgangshallen. Vi har også alle 
haft hende mellem hænderne, da hun har skabt 
det kunstneriske grundlag for flere mønter med 
portræt af dronningen. I anledning af 75-års fød-
selsdagen viser Ribe Kunstmuseum udstillingen 
”Fra skitse til skulptur” i samarbejde med Kastrup-
gårdsamlingen og Vendsyssel Kunstmuseum. 
Hanne Varming har en særlig plads i dansk kunst-
historie og har bl.a. portrætteret Kronprins Frede-
rik og Karen Blixen.

RIBE KUNSTMUSEUM: ”HANNE VARMING:  
FRA SKITSE TIL SKULPTUR”. 
Vises til 11. januar 2015.

Under titlen ”I Love Musicals” tager fire af 
landets bedste musicalsolister nu på turné 
Danmark rundt. Det er for første gang lykkedes 
at samle Maria Lucia, Louise Fribo og Flemming 
Enevold på én gang, og de tre får hjælp af 
Thomas Høj til at synge en stribe af de største 
musicalhits fra ”Phantom of the Opera”, ”Les 
Miserables” og mange flere. Mikkel Rønnow er 
dirigent og producent. Der er planlagt 10 
koncerter med premiere i Aarhus 24. oktober.  
Se turneplanen på www.ilovemusicals.dk.

TURNÉ: ”I LOVE MUSICALS”. Første gang 24. 
oktober i Musikhuset Aarhus.

Lilly Collins, datter af pop-
stjernen Phil Collins,  spiller 
overfor Sam Claflin i det 
romantiske drama “Love, 
Rosie”. De to unge Rosie og 
Alex har været bedste venner 
siden de var seks år gamle, 
og de drømmer om at udfor-
ske verden og livet sammen, 
og om at forlade deres lille 
hjemby til fordel for en ud-
dannelse på Boston Univer-
sity. Men planerne ændrer sig 
dramatisk, da Rosie bliver 
gravid med skolens lækreste 
fyr under en vild skolefest. En 
film om venskab, kærlighed 
og unge drømme.

”LOVE, ROSIE”. 
Premiere 30. oktober.

SKRUPSKØRE 
BRITER
Yo ho ho og en hel flaske rom. De drabe-
lige pirater fra de syv verdenshave har 
hejst flaget og drager ud på vinterens 
mission i latterens tjeneste. Det er blevet 
tid til den årlige Crazy Christmas Cabaret 
med Vivienne McKee og hendes muntre 
kolleger, og deres vulgære og meget 
morsomme engelske slapstick humor. 
Årets tema er piraterne fra Caribien og 
løjerne slippes løs 5. november i Tivoli.

GLASSALEN, TIVOLI: ”ONE-EYED WILLY 
AND THE QUEST FOR THE BIG CHEST”. 
Spiller fra 5. november til 3. januar. 8.-10. 
januar i Musikhuset, Aarhus.

UNDER  
ANKLAGE
”Kvinden der forsvandt” er en intenst 
spændende film om en gift kvinde (Ro-
samunde Pike) der pludselig forsvinder, 
Hendes mand, spillet af Ben Affleck, 
anklages for at have slået hende ihjel, 
men der mangler et lig og et bevis. Mens 
samfundet allerede har dømt ham, for-
svarer han sin uskyld, men hans løgne, 
bedrag og mærkelige opførsel gør ham 
blot mere og mere utroværdig. Filmen er 
baseret på en bestseller af Gillian Flynn 
og instrueret af David Fincher.

”KVINDEN DER FORSVANDT”. 
Premiere 23. oktober.

MUSICAL
STJERNER

BEDSTE 
VENNER
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sen, så kontakt venligst din lokale Holte Vinlager 
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32 DH stillinger indendørs

H E R R E R

ELITEDIV. Grundspilspulje 1
HOLD  KAMPE V U  T POINT 

ELITEDIV. Grundspilspulje 2
HOLD  KAMPE V U  T POINT 

ELITEDIV. Grundspilspulje 3
HOLD  KAMPE V U  T POINT 

KB 1 1 0 0 5 

Lyngby 1 1 0 0 5 

Gentofte 1 0 0 1 1 

Birkerød 1 0 0 1 1

Hillerød 1 1 0 0 6 

ATK 1 1 0 0 5 

B 93 1 0 0 1 1 

Skovbakken 1 0 0 1 0

Hvidovre 1 1 0 0 6 

Århus 1900 1 0 1 0 3 

HRT 1 0 1 0 3 

Randers 1 0 0 1 0

Hillerød og ATK er favoritter til at gå i mellemspillet. De to 
andre hold må sandsynligvis i nedrykningsplayoff.

De forsvarende mestre Lyngby og sidste års finalist KB har lagt 
stærkt ud, men sæsonen er ung og både Gentofte og Birkerød 
vil tale med om medaljer når vi når frem til slutspillet i marts.

Hvidovre har på papiret et hold som er klare favoritter til at gå 
i mellemspillet. Den anden mellemspilsplads bliver et opgør 
mellem Aarhus 1900 og Hørsholm/Rungsted

  KLUBRANGLISTER: GRUNDSPILSPULJE 1

SPILLER LAND ALDER DTF RANK  ATP RANK

KB  
1. Jarkko Nieminen      FIN 33 (-)  ATP 69
2. Martin Pedersen   27 (2)  ATP 743
3. Simon Friis Søndergaard   18 (15)
4. Marc Ferrigno   24 (5)
5. Thomas Kromann   27 (19)
6. Carl Bergman  SWE 27 (83)  
7. Benjamin Hannestad   17 (11)  ATP 1702
8. Thierry Guardiola   43 (308)

Lyngby
1. Frederik L. Nielsen  29  (1)  ATP 505
2. Mikael Torpegaard   20 (37)  
3. Tobias Galskov  22 (10)  
4. Rasmus Nørby  32 (69)  
5. Andreas Da Cunha-Bang  31 (48)  
6. Mads Hjortskov  17 (36)  
7. Maxim Landa  18 (32)  
8. Axel Cronje  18 (102)  

Gentofte
1. Kristian Pless  33 (86)  
2. Christian Sigsgaard  17 (7)  
3. Jonas Berg SWE 30   (164)  
4. Dragos N. Madaras SWE 17  (131)  
5. Andreas Laulund  33 (60)  
6. Joakim Bay Simonsen  27 (74)  
7. Frederik Ørvad  18 (21)  
8. Ole Jensen  35 (234)  

Birkerød
1. Henrik Sillanpää SWE 23   (-)      ATP 586
2. Jesper Brunstrøm SWE 27  (309)  ATP 1197
3. Philip Ørnø  28 (84)  
4. Robin Olin SWE 22    (1039)  ATP 1298
5. Hans Lindenberg Stentoft  20 (105)  
6. Kasper Warming  38 (47)  
7. Jesper Korsbæk Jensen  20 (302)  
8. Frederik Nymann  19 (43)  

  KLUBRANGLISTER: GRUNDSPILSPULJE 2

SPILLER LAND ALDER DTF RANK ATP RANK

Skovbakken
1. Andreas Moltke-Leth  19 (73) 
2. Anders Grinderslev   21 (16) 
3. Alexander Sunke   22 (25)    
4. Patrick Kristensen   15 (57)  
5. Tobias Lentz   16 (58)  
6. Oliver Abildsten   23 (93)  
7. Christian Bjerrehus  16 (145)  
8. Thomas Skøtt Støttrup  15 (108)  

ATK 
1. Mohamed Shabib  20 (6)  ATP 1280
2. Ali Abdil-Karim Shabib  23 (198)  
3. Thomas Leth Jensen  36 (120)  
4. Peter Elsborg  38 (71)  
5. Kenneth Larsen  38 (101)  
6. Jesper Jensen  29 (178)  
7. Thomas Riad  29 (235)  
8. Stefan Risager  22 (337)  

Hillerød
1. Søren Borup Wedege  25  (9)  
2. Tore Deleuran-Skjold  29 (98)  
3. Louis Klifoth  20 (45)  
4. Nickolai Linde Nielsen  29 (103) 
5. Kim Hansen  39 (193)  
6. Mikkel Christian Alanin  34 (68)  
7. Farzad Sadeghi  34 (130)  
8. Johan Tønsberg  39 (872)  

B 93
1. Patrick Ørngreen  25 (224)  
2. Marco Garcia Ecks  30 (502)  
3. Daniel Burr  18 (40)  
4. Andreas Papanikolaou  30 (385)  
5. Mark Steensen Blicher  23 (121)  
6. Jan Nygaard Jensen  39 (985)  
7. Rahmaan Mir  31 (512)  
8. Mathias Møller  44 (434)  

  KLUBRANGLISTER: GRUNDSPILSPULJE 3

SPILLER LAND ALDER DTF RANK ATP RANK

Århus 1900
1. Søren Hess-Olesen   23 (3)  ATP 1386
2. Esben Hess-Olesen  23 (8)  
3. Andreas Bjerrehus  22 (12)  ATP 1702
4. Mads Engsted   21 (13)  
5. Nils Skajaa   22 (27)  
6. Anders Arenfeldt Holm  19 (39)  
7. Jeppe Frantzen  28 (141)  
8. Andreas Hovesen Pedersen  24 (18)  

Randers 
1. Steffen Andresen   25 (97)  
2. Thomas Krogh Nielsen   33 (168)  
3. Christian Rievers   41 (38)  
4. Sebastian Søberg   21 (63)  
5. Jan Lohse  42 (28)  
6. Manuel Korth   27 (435)  
7. Alexander Breitkopf GER  26  (1114)   
8. Thomas Fihl   29 (133)  

HRT 
1. Jimmy Wallin SWE 36 (994) 
2. Mathias Olsen  20 (51)  
3. Morten Lyngbæk   32 (77)  
4. Carsten Gildum  43 (87)  
5. Mikkel Paludan-Müller  27 (293) 
6. Frederik Fetterlein  44 (298)  
7. Thomas F. Skouboe  45 (296)  
8. Rasmus Jakobsen  30 (116) 

Hvidovre
1. Andre Göransson SWE 20  (199)  
2. Viktor Stjern SWE 22 (1115)  
3. Nicolai Ferrigno  22 (52)  
4. Claes Göransson SWE 23  (310)  
5. Yannick Whitey AUT 24    (1084)  
6. Jakob Gustafsson SWE 31 (998)   
7. David Gustafsson SWE 35  (956)  
8. August Vallentin  20 (34)  

KLUBRANGLISTER
Herunder ses de tolv elitedivisionsklubbers ranglister over de 8 bedste spillere, som må formodes at udgøre bruttotruppen til kampene i elitedivisonen 

indendørs. Et hurtigt blik på ranglisterne viser at der kan blive særdeles interessante kampe for publikum at overvære; ikke alene er det toppen af 
dansk tennis der er repræsenteret, men også en række udenlandske spillere, hvoraf flere er rangeret på ATP-ranglisten. Nedenstående rangliste viser 

spillerens placering i klubben, navn, nationalitet, alder, placering på den danske nationale rangliste og evt. ATP-placering

Caroline, Emilie, Julie, Frederik, Mohamed, Simon - og alle de andre. Alt om dansk tennis. Klik på... TENNISAVISEN.DK
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D A M E R

ELITEDIV. Grundspilspulje 1
HOLD  KAMPE V U  T POINT 

ELITEDIV. Grundspilspulje 2
HOLD  KAMPE V U  T POINT 

ELITEDIV. Grundspilspulje 3
HOLD  KAMPE V U  T POINT 

Gentofte 1 1 0 0 6 

KB 1 1 0 0 6 

Birkerød 1 0 0 1 0 

Hvidovre 1 0 0 1 0

Esbjerg 1 1 0 0 5 

HIK 1 1 0 0 5 

Lyngby 1 0 0 1 1 

Hillerød 1 0 0 1 1

HRT 1 1 0 0 6 

Skovbakken 1 1 0 0 6 

TC Odense 1 0 0 1 0 

ATK 1 0 0 1 0

Slustspilsdeltageren fra udendørs, Esbjerg og oprykkerne fra 
HIK  er klare favoritter til at gå i mellemspillet. 

Også i denne pulje er der to klare kandidater til mellemspillet, 
nemlig HRT og Skovbakken. 

KB og Gentofte er favoritter til at mødes i slutspilsfinalen  
til marts, og begge hold levede op til favoritværdigheden i  
den  første kamp i puljen. Uden Karen Barbat på holdet var 
Birkerød  uden chance mod Gentofte.  

  KLUBRANGLISTER: GRUNDSPILSPULJE 1

SPILLER LAND ALDER DTF RANK WTA RANK

KB
1. Caroline Wozniacki   24  (1)  WTA 8
2. Mai Grage   22 (3)  WTA 924
3. Julie Noe   18 (4)  
4. Karina I. Jacobsgaard   34 (10)  
5. Veronica Popovici  ROM 24  (675)   
6. Malou Ejdesgaard   23 (62)  
7. Emilie Elsvad   20 (31)  
8. Ida Emilie Stilling Krause   15 (16)  

Birkerød
1. Karen Barbat,   22  (2)  WTA 664
2. Ani Amiraghyan ARM 21   (680)  
3. Ella Leivo FIN 20   (649)  WTA 1120
4. Malene Stripp   20 (42)  
5. Anne Theil Gylling   27 (166) 
6. Mathilda Malm SWE 18  (607) 
7. Olga Helmi   14 (28)  
8. Kathrine Berge   18 (34)  

Gentofte
1. Johanna Larsson SWE  26  (558)  WTA 71
2. Maria Jespersen   23 (6)  
3. Emilie Francati   17 (11)  
4. Emma Rønholt   17 (5)  
5. Eveliina Virtanen SWE  23   (545)  WTA 915
6. Eva Dyrberg   34 (506)  
7. Line Lauridsen   33 (60) 
8. Sisse Folmø   28 (61)  

Hvidovre
1. Paulina Wulcan,  SWE 18   (663)  WTA 1182
2. Jennifer Hadjieva SWE 23 (662)  
3. Liridona Murati  44 (583) 
4. Sille Tranberg   17 (15)  
5. Emma Tranberg   17 (35)  
6. Natasha Nielsen   20 (540)  
7. Maria Benedicte Lind   23 (121)  
8. Kirsten Ulrich   41 (77)  

  KLUBRANGLISTER: GRUNDSPILSPULJE 2

SPILLER LAND ALDER DTF RANK WTA RANK

Esbjerg
1. Janine Weinreich,  GER 24    (661) 
2. Amina Hadzic   18 (30) 
3. Cindie Andersen   25 (54) 
4. Christina Buch   17 (55) 
5. Caroline Buch   15 (58) 
6. Dzenana Hadzic  15 (69)  
7. Olivia Gram   14 (129)  
8. Milica Kostic   14 (131)  

Hillerød
1. Frederikke Svarre   17 (7)  
2. Anna S. Christensen   19 (26)  
3. Sofia Nami Samavati   14 (27)  
4. Natasza Deren   37 (678) 
5. Anne Munch   32 (513) 
6. Alisha Ali Hussain   13 (161)  
7. Pernille von Wallfeld   41 (168)  
8. Janne Theilgaard   46 (245)  

HIK 
1. Cecilie Lundgaard Melsted   19 (99)  
2. Catrine Landström  SWE 19   (677) 
3. Simone Michael Alipieva  16 (17)  
4. Emma Vesten Håkansson  18 (21)  
5. Hannah Viller Møller   13 (14)  
6. Emilie Vesten Håkansson   16 (116)  
7. Claudia Bech   23 (157)  
8. Julie Warnøe Nielsen   22 (241)  

Lyngby
1. Isabel Crenzien Fenger   17 (172)  
2. Helena Hildebrand Steenberg  15 (32)  
3. Laura Gaarde Andersen   16 (25)  
4. Linnea Fristam   15 (40)  
5. Caroline Piculell   15 (53)  
6. Sofie Boers   16 (98)  
7. Josephine Eian Visler   19 (208)  
8. Jessica Toluie   18 (174)  

  KLUBRANGLISTER: GRUNDSPILSPULJE 3

 SPILLER LAND ALDER DTF RANK WTA RANK

ATK 
1. Julie S.B. Olsen   23 (64)  
2. Nathali Thorius   23 (63)  
3. Katrine S. Christensen   27 (105)  
4. Martina Vöge Borch-Jensen  29 (44)  
5. Liv Deleuran-Skjold   25 (343)  
6. Anna Dabrowski   26 (204)  
7. Anne Bindesbøl Trefeldt   27 (124)  
 8. Malene Seidahl   34 (553) 

TC Odense 
1. Martine Ditlev   18 (23)  
2. Karolina Jovanovic SER 26 (668)  
3. Yulia Tinyakova   30 (110)  
4. Tine Winkler   16 (72)  
5. Nicoline Elisabeth Johansson  14 (251)  
6. Katrine Hjorth Nyholm  15 (232)  
7. Daniela Debnarova   44 (682)  
8. Lea Thamdrup Habicht  14 (271) 

Skovbakken
1. Josefine Axelsen   15 (20)  
2. Laura Elkjær Pedersen    14 (45)  
3. Katinka Nielsen   14 (71)  
4. Camilla Skærbæk Nørager   15 (67)  
5. Anne-Sofie Lyhne Moltke-Leth  13 (96)  
6. Marie Mathiasen  29  (514)  
7. Metteline Sejr Gad  15 (134)  
8. Michaela Lukacova  14 (135)  

HRT 
1. Silvija Talaja  CRO 44 (37)  
2. Diana Eriksson SWE 26 (563) 
3. Lisa Zaar  SWE 14 (681)  
4. Mathilde Tranberg   14 (36)  
5. Mette Bonnesen   23 (162)  
6. Caroline Kønigsfeldt   19 (529)  
7. Dorte Buck Kemp   43 (507)  
8. Sarah Marie Granhof   14 (185)  

KLUBRANGLISTER
Herunder ses de tolv elitedivisionsklubbers ranglister over de 8 bedste spillere, som må formodes at udgøre bruttotruppen til kampene i elitedivisonen 

indendørs. Et hurtigt blik på ranglisterne viser at der kan blive særdeles interessante kampe for publikum at overvære; ikke alene er det toppen af 
dansk tennis der er repræsenteret, men også en række udenlandske spillere, hvoraf flere er rangeret på WTA-ranglisten. Nedenstående rangliste viser 

spillerens placering i klubben, navn, nationalitet, alder, placering på den danske nationale rangliste og evt. WTA-placering

Caroline, Emilie, Julie, Frederik, Mohamed, Simon - og alle de andre. Alt om dansk tennis. Klik på... TENNISAVISEN.DK
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Serena WILLIAMS USA  8.485 
Maria SHARAPOVA Rusland  7.050 
Simona HALEP Rumænien  6.292 
Petra KVITOVA Tjekkiet  5.966 
Ana IVANOVIC Serbien  4.820 
Agnieszka RADWANSKA Polen  4.810 
Eugenie BOUCHARD Canada  4.715 
Caroline WOZNIACKI Danmark  4.625 
Na LI Kina  3.970 
Angelique KERBER Tyskland  3.480 
Dominika CIBULKOVA Slovakiet  3.052 
Ekaterina MAKAROVA Rusland  2.970 
Flavia PENNETTA Italien  2.861 
Andrea PETKOVIC Tyskland  2.780 
Sara ERRANI Italien  2.775 
Jelena JANKOVIC Serbien  2.675 
Lucie SAFAROVA Tjekkiet  2.615 
Carla SUAREZ NAVARRO Spanien  2.410 
Venus WILLIAMS USA  2.270 
Alize CORNET Frankrig  2.255 
  
Julia BOSERUP USA/Danmark  292 
Karen BARBAT Birkerød  30 
Mai GRAGE KB 12

Novak DJOKOVIC Serbien  10.010 
Roger FEDERER Schweiz  8.700 
Rafael NADAL Spanien  6.835 
Stanislas WAVRINKA Schweiz  4.895 
Kei NISHIKORI Japan  4.625 
Andy MURRAY Storbrittanien  4.475 
Tomas BERDYCH Tjekkiet  4.465 
Milos RAONIC Canada  4.440 
Marin CILIC Kroatien  4.150 
David FERRER Spanien  4.045 
Grigor DIMITROV Bulgarien  3.645 
Jo-Wilfried TSONGA Frankrig  2.740 
Ernests GULBIS Letland  2.455
Feliciano LOPEZ Spanien  2.130 
Roberto BAUTISTA AGUT Spanien  2.110 
Kevin ANDERSON Sydafrika  2.080 
Tommy ROBREDO Spanien  2.015 
John ISNER USA  1.890 
Gael MONFILS Frankrig  1.825 
Fabio FOGNINI Italien  1.790  
  
Frederik L. NIELSEN Lyngby  79 
Martin PEDERSEN KB  27 
Mohammed SHABIB ATK  5 
Søren HESS-OLESEN Århus 1900  3 
Oliver P. BENNEWEIS HIK  1 
Andreas BJERRHUS Århus 1900  1 
Benjamin HANNESTAD KB  1  

Caroline WOZNIACKI KB  1.011.250 

Karen BARBAT Birkerød  8.380 

Mai GRAGE KB  5.380 

Julie NOE KB  1.868 

Emma RØNHOLT Gentofte  1.798 

Maria JESPERSEN Gentofte  1.688 

Frederikke SVARRE Hillerød  1.174 

Anna SIGNE RASMUSSEN Birkerød  1.108 

Cecilie LUNDSGAARD MELSTED HIK  1.086 

Karina I. JACOBSGAARD KB  1.080 

Emilie FRANCATI Gentofte  1.080 

Frederikke UHRSKOV STØCHKEL Holte  1.000 

Elisabeth NØRGAARD Farum  895 

Hannah VILLE MØLLER HIK  735 

Sille TRANBERG Hvidovre  724 

Ida Emilie STILLING KRAUSE KB  716 

Simone MICHAEL ALIPIEVA HIK  712 

Sidsel DAHL PEHRSON Skovbakken  697 

Caroline FRICKE Birkerød  684 

Josefine AXELSEN Skovbakken  667 

Frederik L. NIELSEN Lyngby  10.120 

Martin PEDERSEN KB  3.620 

Marc FERRIGNO KB  2.172 

Mikael TORPEGAARD Lyngby  2.160 

Philip ØRNØ Helsingør  2.096 

Søren HESS-OLESEN Århus 1900  1.950 

Mohamed SHABIB ATK  1.842 

Simon FRIIS SØNDERGAARD KB  1.714 

Christian SIGSGAARD Gentofte  1.704 

Søren BORUP WEDEGE Hillerød  1.622 

Esben HESS-OLESEN Århus 1900  1.600 

Tobias GALSKOV Lyngby  1.528 

Andreas BJERREHUS Århus 1900  1.500 

Mads ENGSTED Århus 1900  1.480 

Johannes INGILDSEN KB  1.320 

Benjamin HANNESTAD KB  1.250 

Andreas HOVESEN PEDERSEN Århus 1900  1.162 

Anders GRINDERSELV Esbjerg  1.052 

Oscar JEPPESEN KB  1.020 

Frederik ØRVAD Gentofte  1.002 

ATP RANGLISTE 
HERRER 2014 PR. 3/11

WTA RANGLISTE  
DAMER 2014 PR. 3/11

Vild med tennis? Klik på...

Følg de danske spillere. Klik på...

Alt om dansk tennis. Klik på...

Følg Caroline. Klik på...

Når stjernerne spiller. Klik på...

Historien skabes. Klik på...

TENNISAVISEN.DK

TENNISAVISEN.DK

TENNISAVISEN.DK

TENNISAVISEN.DK

TENNISAVISEN.DK

TENNISAVISEN.DK



Vild med tennis?
Gå ind på www.tennisavisen.dk

Her finder du alt om dansk og international tennis. 

Masser af daglige nyheder om Serena, Caroline, Emilie,  

Julie, Roger, Rafael, Novak, Frederik,  

Mohamed, Simon  - og alle de andre spillere.

DANMARKS STØRSTE TENNISSITE
www.tennisavisen.dk

NYHEDER · RESULTATER · INSTRUKTION · KLUBPORTRÆTTER · SPILLERPROFILER 

TRÆNERPROFILER · FREDERIKS BLOG · LANDSHOLD · DEBAT · OG MEGET MERE
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ONSDAG 5 NOVEMBER

17:10    WTA  

TOURNAMENT OF CHAMPIONS  

Den 6. version af WTA Tournament of Champions 

spilles i år fra den 28. oktober til den 2. november 

i Arena Armeex i Sofia i Bulgarien. Det er tredje og sidste 

gang, at turneringen vil blive afholdt i Sofia. Deltagerlisten 

udgøres  

af otte spillere der har vundet en WTA-turnering i år, men 

som ikke er endt i top 10. Sidste års vinder er Simona Halep, 

som dog ikke deltager i turneringen, da hun i år har kvalifi-

ceret sig til WTA Finals. 

 

MANDAG 10 NOVEMBER 

15.00   ATP WORLD TOUR FINALS  

London 3 kampe 

 

TIRSDAG 11 NOVEMBER

09:00     DET BEDSTE FRA  

CAROLINE WOZNIACKI 2014 

WTA TOUR 

Vi viser nogle de bedste tenniskampe fra Caro-

line Wozniackis sæson 2014 på WTA Touren, hvor danske-

ren efter en skidt start kæmpede sig op ad verdensrangli-

sten for at slutte året i sæsonfinalen i Singapore og dermed 

blandt de otte bedste i verden. Se eller gense nogle af den 

populære danskers allerbedste kampe.   

15.00  ATP WORLD  

TOUR FINALS  

London 3 kampe 

ONSDAG 12 NOVEMBER

09:00     DET BEDSTE FRA  

CAROLINE WOZNIACKI 2014 

WTA Tour

15.00 ATP WORLD TOUR FINALS  

TORSDAG 13 NOVEMBER

15.00  ATP WORLD TOUR  

FINALS  

London 3 kampe 15.00 

FREDAG 14 NOVEMBER

15.00  ATP WORLD TOUR  

FINALS  

London 3 kampe 

LØRDAG 15 NOVEMBER

13.00  ATP WORLD TOUR  

FINALS  

London 4 kampe 

SØNDAG 16 NOVEMBER

16.30  ATP WORLD TOUR  

FINALS  

London 2 kampe 

FREDAG 21 NOVEMBER

14.00  DAVIS CUP  

FINALE FRANKRIG – SCHWEIZ 

Stade Pierre Mauroy, Lille, Frankrig Underlag: 

grus 

2 singlekampe 

 

LØRDAG 22 NOVEMBER

15.30  DAVIS CUP  

FINALE FRANKRIG – SCHWEIZ 

Stade Pierre Mauroy, Lille, Frankrig Underlag: 

grus 

1 doublekamp 

SØNDAG 23 NOVEMBER

13.00  DAVIS CUP  

FINALE FRANKRIG – SCHWEIZ 

Stade Pierre Mauroy, Lille, Frankrig Underlag: 

grus 

2 singlekampe

TV GUIDE 
D I N  OV E R S I G T  T I L  T E N N I S  PÅ  T V

Se komplette oversigter på kanalernes websider

DATO START BEGIVENHED KATEGORI STED

NOV

11/8/2014 WILSON DH INDE 2. runde

11/22/2014 WILSON DH INDE 3. runde

DEC

12/5/2014 JUNIOR-GPS U12, U14, U18 Farum

JAN

1/2/2015 UNIONSMESTERSKABER

1/19/2015 AUSTRALIAN OPEN Grand Slam Melbourne

1/31/2015 WILSON DH INDE 4. runde

FEB

2/7/2015 ITF TURNERING U18 KB

2/21/2015 WILSON DH INDE 5. runde

2/28/2015 DM INDE GPS

MAR

3/1/2015 DM VETERANER INDE HRT og Nærum

3/6/2015 DAVIS CUP Rusland

3/14/2015 WILSON DH INDE Slutspil

3/28/2015 UM INDE GPS Hørsholm

MAJ

5/1/2015 NORDISK HOLDMESTERSKAB U14 Danmark

5/14/2015 SEB TENNIS CUP Landsfinaler

5/17/2015 DH UDE 1. runde

5/23/2015 DH UDE 2. runde

5/24/2015 FRENCH OPEN Grand Slam Paris

5/25/2015 UNIONSMESTERSKABER

JUN

6/13/2015 DH UDE 3. runde

6/13/2015 ITF TURNERING U18 TC Odense

6/20/2015 ITF TURNERING U18 Århus 1900

6/29/2015 WIMBLEDON Grand Slam London

JUL

7/4/2015 UM UDE Junior GPS Skovbakken, Århus

7/17/2015 DAVIS CUP

AUG

8/1/2015 DM UDE GPS

8/1/2015 DM VETERANER UDE Roskilde

8/15/2015 DH UDE 4. runde

8/22/2015 DH UDE 5. runde

8/31/2015 US OPEN Grand Slam New York

SEP

9/5/2015 DH UDE Slutspil KB

9/12/2015 JUNIOR DH UDE Slutspil

TENNIS 
KALENDER 2014/15



DTF & SEB 2009-2014

SEB Tennis Cup
6.000 børn mellem 10 og 13 år har siden 2009 deltaget i Danmarks største tennisturnering.

SEB Tennis Camps
Igennem de seneste tre år har flere hundrede tennistalenter fra hele landet været samlet til 
sjove oplevelser og tennis på højt niveau sammen med Dansk Tennis Forbunds trænerteam.  

SEB Årets Juniortræner – indstil din egen favorit
Årets Juniortræner skal kåres for sjette gang.

SEB og DTF giver prisen til en træner der, med fokus på ungdommen, har vist motivation 
og engagement udover det sædvanlige.

Alle er velkomne til at indstille kandidater, og det kan ske frem til den 25. november 2014. 
Prismodtageren vil blive hædret den 2. december 2014 samtidig med kåringen af “Årets 
Tennisspiller”.

Indstillingsskema kan hentes på www.tennis.dk

SEB takker for seks gode år med fokus på  
tennisbørn i hele Danmark
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AF JOHN KRISTENSEN

FOTO: GET T Y IMAGES

A l l e r e d e  t i l b a g e  i  
2012 fik den unge bel-
gier hvad der kunne lig-
ne sit store gennembrud. 

Med en overbevisende præstati-
on ved Roland Garros fik han 
slået sit navn fast blandt tennis-
fans verden rundt. Men forvent-
ningerne var også tårnhøje, og 
med flere store spilleres karriere-
stop, herunder Xavier Malisse og 
Kim Clijsters, voksede presset på 
Goffin, der i Belgien allerede in-
den gennembruddet, var udnævnt 
til den næste store tennishelt i 
hjemlandet.

En tung byrde
Efter gennembruddet ved French 
Open i 2012 havde Goffin mere 
end svært ved at leve op til de sto-
re forventninger. En lang række 
blandede resultater satte sig hårdt 
på selvtilliden for den unge bel-
gier, der både kæmpede med sig 
selv og med omgivelsernes pres. 
I midten af september 2013 kom 
der så endnu et bump på vejen for 
Goffin. I optakten til den vigtige 
oprykningskamp til World Group 
mod Israel, brækkede han hånd-
leddet, hvilket betød farvel og tak 
til resten af 2013, og med sto-
re bekymringer frem mod 2014. 

Men det har han for alvor la-
vet om på i 2014. Anden halvdel 
af sæsonen har nærmest været et 
drømmescenarie for belgieren, 
der med sin fjerede Challenge-
titel i Mons, kravlede ind i top 30 
for første gang i karrieren. Men 
med sine bare 179 cm og 68 kg 
er det bestemt ikke det tunge spil 
og den store serv han vinder sine 
kampe på. 

Goffin har i skrivende stund 
ikke tabt en kamp siden han måt-
te se sig slået i 4 sæt mod Dimit-
rov i US Open tilbage i starten af 
september. 

”Det er en fin stime, men jeg 
tæller ikke sejrene”, fortæller Gof-
fin i et interview med atpworld-
tour.com, og uddyber at han ikke 
engang var klar over stimen. Hans 
sejrsstime på 25 kampe i træk he-

nover sommeren, op til nederla-
get til Dimitrov, kan være med 
til at få den seneste stime til at 
virke som en bagatel.

En ydmyg tilgang
Goffin går ikke så meget op i sti-
mer, og belgierens afslappede for-
hold til sin suveræne sommer, gør 
ham ikke mindre populær.

”Jeg gør mit bedste i hver kamp. 
Hvis mit niveau er højt bliver re-
sultaterne derefter. Jeg prøver at 
fokusere på at holde mit niveau 
og det jeg skal gøre på banen”, 
fortæller Goffin, og fortæller, at 
han ser frem til 2015, hvor han 
for første gang vil være seedet i 

en Grand Slam-turnering (Austra-
lian Open).

Belgieren er bevidst om sine 
egne kvaliteter, både på hvad han 
kan og hvad han ikke kan, og ikke 
mindst hvordan han kommer de 
ting han ikke kan til livs.

”Fysisk er jeg ikke nogen stor 
spiller, men jeg forsøger at gøre 
hvad jeg kan med de våben jeg 
har. Selvom jeg ikke er så høj er 
min serv ikke dårlig, og så er min 
fordel at jeg bevæger mig godt på 
banen og er hurtig”, understreger 
han. 

Et nederlag af de gode
Goffin tabte i 1. Runde af Wim-

bledon til Andy Murray. Og netop 
det nederlag var med til at sparke 
gang i Goffins stime. Han hav-
de haft en længere periode med 
mangel på selvtillid og derfor be-
sluttede han efter 1. runde-neder-
laget at bruge noget tid på Chal-
lenger-touren, for at tanke noget 
nødvendig selvtillid. Men han 
havde ikke forestillet sig succes i 
det omfang det endte med.

I løbet af fire uger vandt Gof-
fin 3 Challenger-titler, hvorefter 
han stormede gennem turnerin-
gen i Kitzbühel, hvor han vandt 
sin første ATP-turnering. Stimen 
stoppede i Winston-Salem, da 
han tabte i kvartfinalen til Jano-
wicz, efter at have vundet 5 kam-
pe i samme turnering op til.

”Selvfølgelig havde jeg ikke 
regnet med så stor succes. Jeg vid-
ste jeg havde brug for selvtillid 
ovenpå kampen mod Murray, og 
jeg spillede bedre for hver kamp 
der gik, og nu er selvtilliden til-
bage”, konstaterer den unge bel-
gier.

Goffin hentede sin anden ATP-
titel, da han gik hele vejen i Metz, 
og der hersker ingen tvivl om, at 
det er en helt anden spiller man 
ser i dag.

”Jeg er meget mere stabil nu. 
Jeg tror på mig selv, og jeg føler 
mig som en helt anden spiller, 
sammenlignet med den Goffin 
man så efter French Open i 2012, 
hvor presset fjernede rigtig me-
get af min selvtillid”.

Goffin står i skrivende stund 
overfor en kvartfinale i Basel mod 
Milos Raonic, hvor han skal for-
søge at hente sin 15. sejr i træk.

P R O F I L

DAVID GOFFIN
Land: Belgien

Født: 7. dec 1990 i Rocourt, Belgien 

Bopæl: Liege

Professionel: 2009

Pengepræmier: $ 1.387.418

Højeste rangering:  28 (okt. ´14)
ATP tiltler:  2

D A V I D  G O F F I N
SEJRE PÅ SAMLEBÅND

Han har gang i noget 
der kunne ligne sin 
bedste periode gen-
nem sin relativt unge 
karriere.  Belgiske 
David Goffin impone-
rer i øjeblikket alt og 
alle med sejre på 
samlebånd

”Fysisk er jeg ikke  
nogen stor spiller, men 
jeg forsøger at gøre 
hvad jeg kan med de  
våben jeg har. Selvom 
jeg ikke er så høj er min 
serv ikke dårlig, og så  
er min fordel at jeg  
bevæger mig godt på  
banen og er hurtig” 
-David Goffin



KIA.COM

SURPRISE!

Du har prwvet det meste. Bdde i livet og pd vejen. Pd to ben og pd fire hjul. Der er 
ikke sd meget, der kan overraske dig mere. Det skulle da lige vere den nye KIA 
Optima. En helt ny model, med nye standarder inden for design, komfort og udstyr. 
Vi kan nok ikke overraske dig med, at den kommer med 7 drs garanti, men indrwm 
bare at valget af din neste bil pludselig blev lidt mere interessant. Du kan jo starte 
med at overraske dig selv med en prwvetur hos din forhandler.

KIA OPTIMA
2.0 Benzin, 165 HK fra kr. 279.999
1.7 Diesel, 136 HK fra kr. 299.999
Forbrug: EU-norm 20,4-14,3 km/l
ved blandet kwrsel. CO2: 128-162 g/km

KIA OPTIMA
DANMARKSPREMIERE

Forfwrende fornuftig

*  Bilen er vist med ekstraudstyr. 7 drs fabriksgaranti dog maks. 150.000 km. Prisen er ekskl. levering (kr. 3.780) og evt. farvetilleg. 



Audi A6 familien har altid forført og begejstret, og med den seneste opgradering får 
den endnu mere at byde på. Nye motorer og gearkasser gør den eksklusive model mere 
effektiv, kraftfuld og attraktiv for den er udviklet til at yde mere med mindre. Audi A6 
Avant 2.0 TDI med 190 HK kører helt op til 22,7 km/l – uden at du går glip af sports-
lige præstationer og køreegenskaber. Derudover byder opgraderingen på et unikt 
lygtedesign, et avanceret infotainmentsystem og ualmindeligt meget køreglæde, 
hvor du hverken behøver at gå på kompromis med eksklusivitet, fornuft eller følelse.

Kom og oplev den nye generation af Audi A6 hos din Audi forhandler.

Kør op til 22,7 km/l i den nye Audi A6 Avant 

A+ Audi A6 Avant 2.0 TDI (190 HK). Forbrug v/bl. kørsel: 22,7 km/l, CO2: 114-177 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Først forførende, så fornuftig


