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LIGNER EN MILLION
MEN KOSTER
800.000,- MINDRE
DEN NYE SUZUKI VITARA. USÆDVANLIG MEGET SUV KUN 195.000,-

Den nye Vitara er en ny dreng i klassen for praktiske biler
med stil og temperament. Det lave forbrug betyder, at de
beundrende blikke falder noget hyppigere end tankbesøgene. Du kan vælge mellem benzin eller diesel og
to- eller firehjulstræk. Et sted, den ikke trækker, er i din

tegnebog. Priserne starter ved kr. 195.000, mens firehjulstræk kun koster kr. 30.000 ekstra. Det er en brøkdel
af, hvad du ellers giver for en ægte SUV. Book en prøvetur,
og oplev hvor meget du får for ret meget under en million.
www.suzuki.dk

A
Vitara Diesel og Diesel AllGrip: 25,0-23,8 km/l, CO2 106-111 gram/km. A
Vitara Benzin: 18,9 km/l, CO2 123 gram/km. B
Vitara Benzin AllGrip:
17,9 km/l, CO2 130 gram/km. Benzinøkonomi er i hht. EU-norm. Alle priser er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.780). Metallak og to-farvet lakering er mod merpris.
Foto viser Vitara med ekstra udstyr (Vitara Exclusive monteret med Country pakke). Der tages forbehold for trykfejl.
+
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Korte nyheder

EN LILLE TRØST FOR SERENA – SLUTTER ÅRET SOM NR. 1
Ovenpå det sensationelle nederlag i semifinalen ved US Open til Roberta Vinci så kan Serena Williams dog trøste sig med at hun slutter året på toppen af
verdensranglisten. Det
er femte gang det sker
for Serena og det har
kun tre andre kvinder
præsteret eller overgået; Steffi Graf otte gange, Martina Navratilova syv gange og Chris
Evert fem gange.

US
OPEN15

TO POLSKE TENNISSPILLERE
FÅR STRAF FOR MATCH-FIXING

SEBASTIAN GRUNDTVIG OG HANS HVIDERUSSISKE MAKKER
ALEXANDER ZGIROVSKY VANDT DOUBLE-TITEL I LETLAND

De to polske spilelre, Piotr Gadomski and Arkadiusz
Kocyla er fundet skyldige i deltagelse i match-fixing.
24-årige Gadomski er udelukket fra tennisspil I syv
år og har fået en bøde på $15,000. 21-årige Kocyla
er udelukket I fem år og har fået en bøde på $15,000.
Ingen af de to spillere er rangeret synderlig højt, Gadomski var nr. 739 og Kocyla nr.. 806 på den seneste
verdensrangliste.

AMERIKANSK
DOMINANS HOS
DRENGENE
HINGIS ER USTOPPELIG I DOUBLE
Den tidligere verdensetter i single, schweizeren Martina
Hingis, som i dag kun spiller double, har udviklet sig til
en specialist på området. Ved US Open blev det til yderligere to titler, i damedouble og mixdouble. I damedouble
havde Hingis inderen Sania Mirza ved sin side og i mixdouble var det Mirzas landsmand, Leander Paes. Med sejrene ved US Open har Hingis i år vundet to Grand Slam
titler i damedouble og tre i Mixdouble, imponerende!

Selvom det ikke lykkedes for talentfulde
Sebastian Grundtvig fra HIK, at få revanche i single mod Kramfors-vinderen Allan
Deschamps (FRA), fik han alligevel succes med fra turneringen i Letland, da han
sammen med Alexander Zgirovsky (BLR)
vandt double-titlen ved Grade 5 turneringen ITF Liepaja International Tournament.

Der har længe været forventning til et nyt kuld af
unge amerikanske tennisspillere, som på det seneste har vist særdeles gode
takter. To af dem stod
overfor hinanden i drengens finale i New York, og
det var forhåndsfavoritten
og førsteseedede Taylor
Fritz, som tog titlen ved at
slå landsmanden Tommy
Paul med 6/2, 6/7 og 6/2.
Dermed fik Fritz revanche
for tresæts-nederlaget i finalen på Roland Garros.

UNGARER VANDT PIGESINGLE

FLOT DANSK INDSATS VED US OPEN
FOR JUNIORER
I hovedturneringens singlerækker nåede
danskerne Benjamin Hannestad, KB og
Emilie Francati, Gentofte, ikke langt, men
Benjamin formåede dog at vinde tre kampe i kvalifikationen; Emile var direkte kvalificeret. Den manglende succes i singlerækken kompenserede begge dog for i doublerækkerne
Benjamin Hannestad og hans australske makker Alex De Minaur spillede ligesom Emilie Francati og Emily Arbuthnott
sig til kvartfinalerne, hvor begge par dog
tabt, men et flot resultat af begge.

SCHNYDER I
OVERRASKENDE
COMEBACK
Schweizeren Patty Schnyder sluttede karrieren i
2011, men efter at hun for 10 måneder siden blev
mor, så fik hun lyst til tennisspillet igen og hun har
således deltaget i fire 10.000 dollar futureturneringer. Efter at have tabt tidligt i de to første turneringer, og en kvartfinale i den trdje, så strøg
36-årige Schnyder helt til tops i den tredje, da hun
vandt med 6-1, 6-2 over tjekken Zuzana Luknarova i Prag. Patty Schnyder var som bedst i Top 10
og har vundet 11 titler på WTA-niveauet.

DOUBLE-LEGENDEN LISA RAYMOND SPILLEDE FOR SIDSTE
GANG VED US OPEN
En af de allerstørste kvindelige doublespillere, 42-årige Lisa Raymond fra USA, indstiller karrieren. Raymonds karriere var dog ikke kun doublespil, hun vandt fire WTA
titler,nåede to kvartfinaler ved Grand Slams og var rangeret som nr. 15 i 2004. Men
det var i double hun virkelig markerede sig; 79 WTA double titler, heraf 6 Grand Slams
I damedouble, og desuden fem i mixdouble. Hun var også rengeret som nr. i double i
137 uger. Hun startede ved US Open i 1989 og slutter nu 26 år efter.

Dalma Galfi fra Ungarn (tv) vandt et tæt opgør mod hjemmebanefavoritten Sofia Kenin fra USA. Det var den ungarske piges største sejr til dato, men mon ikke det giver
vind i sejlene i bestræbelserne på at bevæge sig op af
verdensranglisten, hvor hun nu ligger 501 på seniorlisten
og nr. 2 på juniorranglisten.

OVERASKENDE
VINDER I HERREDOUBLE
Glæden var enorm da det
franske par Nicolas Mahut
og Pierre-Hughes Hebert
tog titlen i herredouble. De
to franskmænd startede
samarbejdet op i 2014 og
kan nu se tilbage på de seneste tolv måneder med en
kamprekord på 30 sejre og
9 nederlag. Det succesfulde doublepar kronede samarbejdet med titlen i New
York; i finalen blev det britisk-australske par Jamie
Murray/John Peers slået
med 6/4 og 6/4

“BLAND SELV” TENNISUDSTYR*
VÆLG 2 PRODUKTER FOR KUN 998,- SPAR OP TIL 85%

BABOLAT AERO STORM GT
Førpris: 2000,-

Nu 698,-

Før 1900,-

BABOLAT PURE STORM TOUR GT 2013
Førpris: 1900,-

Nu 698,-

Før 2000,-

Før 1600,-

Før 1900,-

HEAD EXTREME PRO

Førpris: 1600,-

Nu 698,-

Før 2000,-

HEAD YOUTEK IG SPEED MP
Førpris: 2000,-

Nu 698,-

Før 1600,-

HEAD YOUTEK PRESTIGE PRO

WILSON STEAM 99LS

Før 900,-

Før 1500,-

Førpris: 2000,-

Nu 798,-

WILSON PSV TENNISSKO Dame/Herre
Førpris: 900,- Nu

598,-

Førpris: 1600,- Nu

798,-

BABOLAT PROPULSE 3
Førpris: 1500,- Nu

*VÆLG FRIT MELLEM PRODUKTERNE.

698,-

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

WILSON JUICE PRO BLX2
Førpris: 1900,-

Nu 798,-

Før 1900,-

BABOLAT AEROPRO LITE GT (G3)
Før pris: 1900,- Nu

698,-

Før 3200,-

HEAD PROTECTOR (EDS)
Førpris: 3200,- Nu

798,-

Før 998,-

BABOLAT PURE DRIVERS X 12.

Z & MATCH
Førpris: 998,-

NU 598,-

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

Alle tilbud kan købes via postordre

Før 2000,-
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DH slutspil

FAVORITSEJRE VED ÅRETS
SLUTSPIL FOR HOLD
T E KS T O G F O T O : J O H N K RIS T E N S E N

S

lutspillet for de fire

bedste dame- og herrehold blev spillet d. 5. og
6. september på KBs anlæg under udfordrende vejrforhold.
Lørdagens semifinaler bød
kun på lidt udendørsspil, hvilket
betød at mange af kampene måtte afsluttes på indendørsbaner –
ikke særlig optimalt for et udendørsmesterskab! Og selvom man
skubbede doublekampene til søndag morgen, så forhindrede regnen endnu engang afvikling, og
således blev semifinalerne afgjort
på indendørsbaner. Hos herrerne vandt KB med 4-1 over HIK
, og Gentofte slog Hvidovre med
4-2

Ingen kunne true KBs
suveræne piger
Lørdag vandt KBs damehold 4-0
i semifinalen over HIK, men måtte vente til søndag formiddag før
vinderen af den anden semifinale mellem Gentofte og Birkerød
var klar. Efter singlerne om lørdagen var stillingen 2-2, og da
holdene også delte doublerne, så
skulle en Golden Match Tiebreak afgøre opgøret..
Efter at holdkaptajnerne på
skift havde fravalgt de kampe de
ikke ønskede at spille, så endte
det med at blive 2. damesingle

Stærk holdindsats af de forsvarende mestre fra KB
Senere samme dag spillede KB
og Gentofte finale, og HIK og
Hvidovre bronzekamp.
Da regnen var væk, rykkedes
kampene udendørs. Desværre for
spillere og tilskuere var regnen
blevet afløst af en hård vind som
inf luerede meget på spillet og
gjorde at tilskuerne skulle modstå den kolde og skarpe vind.
Men tennis blev der spillet, og
KB kom i finalen mod Gentofte
foran med 3-1 efter singlerne,
hvoraf ingen af kampene blev synderlig spændende, idet alle fire
kampe endte med klare cifre til
vinderen. Dermed skulle Gentofte vinde begge doubler for at
holde liv i mesterskabshåbet, og
det lykkedes ikke; KBs andendouble vandt i to sæt og det indebar at førstedoublen ikke blev
færdigspillet – KB var nemlig
dansk mester med samlet 4-1.
Bronzemedaljerne vandt Hvidovre i en tæt 4-2 sejr over HIK.
Dermed vandt Hvidovre for første gang i klubbens historie medaljer for hold.
Resultaterne fra finalen:
● 1HS: Martin Pedersen – Philip Ørnø
6-2, 6-2
● 2HS: Simon Friis Søndergaard – Christian Sigsgaard 1-6, 2-6
● 3HS: Thomas Kromann – Dragos Madaras 6-0, 6-3
● 4HS: Johannes Ingildsen – Andreas
Laulund 6-4, 6-1
● 1HD: Martin Pedersen/Thomas Kromann – Christian Sigsgaard/Andreas
Laulund 7-6(4), 2-2 rtd.
● 2HD: Simon Friis Søndergaard/Johannes Ingildsen – Jonas Berg/Frederik Ørvad 6-3, 6-3
KBs herrer viste endnu en
gang at de er svære at slå.

som skulle spille en tiebreak til
10 om den endelige sejr.
Duellen stod mellem Gentoftes Helena Francati og Birkerøds
svenske islæt Mathilda Malm.
Mathilda blev den som kunne
række armene i vejret efter sejr,
og dermed revancherede hun nederlaget hun havde lidt tidligere
i holdkampen.
Et par timer senere blev finalen mellem KB og Birkerød og
bronzekampen mellem Gentofte og HIK sat i gang. Birkerøds
chancer for gevinst i finalen var
tæt knyttet til holdets første-

single, Karen Barbat. Men Karen trak sig efter første sæt mod
KBs Mai Grage og dermed var
Birkerøds muligheder reelt udspillet. Dog vandt Mathilda Malm
over KBs Julie Noe i en Match
Tiebreak, men de øvrige kampe
blevet vundet meget klart af KBerne, og således kunne KB igen løfte trofæet.
Gentofte tog bronzemedaljerne med en 4-2 sejr over HIK.
Resultaterne i finalen:
● 1DS: Mai Grage – K. Barbat 4-6, rtd.
● 2DS: Julie Noe – Mathilda Malm 6-4,

3-6, 7-10
● 3DS: Karina Ildor Jacobsgaard – Elisabeth Nørgaard 6-0, 6-1
● 4DS: Rebekka La Cour Hillingsø –
Kathrine Berge 6-0, 6-3
● 1DD: Mai Grage/Karina Ildor Jacobsgaard – Mathilda Malm/Elisabeth Nørgaard 6-2, 6-3
● 2DD: Rebekka La Cour Hillingsø/Frederikke Svarre – Kathrine Berge/Katarina Stupic 7-5, 0-1 rtd.

De glade KB piger med
pokal og medaljer.

GrapheneXT INSTINCT

Når Danmarks bedste tennisspiller, Frederik Løchte Nielsen,
på fredag tordner ud i Davis Cup mod Spaniens verdensstjerner, Nadal, Ferrer og Verdasco, er det med et helt nyt våben i
hånden: HEAD INSTINCT.
Fredrik udtaler: Jeg er utrolig glad for at blive en del af
HEAD familien og HEAD’s høje kvalitet af ketchere. Jeg har
testet flere ketchere og er fundet frem til, at Instinct er den
rigtige for mig lige nu, da dens kvaliteter vil hjælpe mig til at
udføre den offensive tennis, jeg forsøger at spille. Instinct har
den rigtige kombination af power og touch for mig.
Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med den!

GrapheneXT SPEED

3 ud 4 Grand Slams i 2015 !!
Det lykkedes igen Novak Djokovic at besejre legendariske Roger Federer.
SPEED ketcheren har da også igen været
topsælger denne sommer over hele verden.
… ja, man begynder at tro, at det har noget
med ketcheren at gøre …
Tillykke Nole ...

Dansk Tennis Forbund
Så er den stemplet ind ...
Den nye HEAD ATP med ’Official
ball for Dansk Tennis Forbund’ bliver brugt allerede i Davis Cup kampen,
Danmark - Spanien
HEAD takker for den fantastiske
modtagelse af HEAD ATP og HEAD
Pro boldene i de danske tennisklubber og good luck med Davis Cup.

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

FORMANDSJAGTEN - AFSNIT 2:

FTU FORMAND
VIL AF MED
DINOSAURERNE

INTERVIEW
MED AGI
SZOCSKA
A F: P E R C O L S T RU P V INK E L
F O T O : P RI VAT

TENNISAVISEN: Hvilke egenskaber skal den nye formand i DTF have?

T

AGI SZOCSKA:
i de n

e r

i n de

t i l

store forandringer for dansk
tennis, hvilket danner grundlag for mine kriterier til den
nye formand.
Den fremtidige DTF formand, som
dansk tennis nu har behov for skal være
én karismatisk og samlende person med
de helt rette kompetencer og evner til
at foretage et dogmeskift og løfte dansk
tennis ind i en helt ny æra/tidsepoke,
hvor offensiven er et centralt begreb
sammen med mod til at skabe store forandringer. Det skal være en person som
tør udfordre det eksisterende tennis
Danmark, ved bla. at skabe store og innovative forandringer. En som tør omsætte tanker til handlinger.
Personen skal grundlæggende være
et ordentligt, ærligt, åbent og tillidsvækkende samt uhøjtideligt og fordomsfrit menneske, som kan/vil varetage alles interesser – lige fra eliten til motionisten (i alle aldre), stor som lille klub
- i både øst, syd, nord eller vest Danmark.
Det skal være en person som kan nytænke, uden at være forudindtaget.
Én som kan indtage helikopterperspektivet, som kan favne helheden ”nede/ude fra og op/ind” - vice versa.
”Hvis vi ikke er i udvikling i DTF så er vi i afvikling”...!
Jeg ser også gerne, at det er ”unge/yngre” kræfter som tager over, og personligt ville det da glæde mig, hvis dansk
tennis fik en kvinde ved roret.
Men de rette personlige kvalifikationer er det primære og centrale i valget af en ny formand.
Samle hele tennis Danmark loyalt
under en paraply – som har kvalitet
samt det sociale og sjove i højsædet.
Hvordan vil du beskrive den status DTF
aktuelt har?
Jeg har nu gennem 4 år arbejdet ihærdigt, tæt og målrettet sammen med de
meget dygtige og kompetente DTF ansatte, som politisk ansvarlig for klubudviklingsafdelingen, samt de dedikerede bestyrelsesmedlemmer for dansk
tennis.
Der er for langt fra bestyrelseslokalet til motionisten – for langt fra ord til
handling!
Det er min helt klare oplevelse, at
det er meget svært at nå ud til slutbrugerne, da kommunikationsledet er fra
DTF, via unionerne til klubberne - inden de slutteligt når slutbrugerne. På
denne lange skrøbelige vej går en hel
del vigtig information/kommunikati-

DTF

on og viden desværre tabt.
DTF og de ansatte gør et fantastisk godt arbejde på talrige
fronter - men pga. bla. den manglende direkte kommunikation ud
til klubberne og de nuværende ca.
60000 tennismedlemmer, så har
DTF ikke mulighed for at være
synlige nok som hovedorganisation, hos den enkelte bruger/tennisspiller.
DTFs værdi og kompetencer
anerkendes ikke til rette, pga. den
svære vidensformidling og den
sårbare kommunikation/dialog set fra min optik.
It/kommunikation bør opgraderes til et samlet ét for hele tennis DK – ligesom man ex. har
gjort via golfbox i dansk golf union - og det kan kun gå for langsomt! Det kræver dog store investeringer, men det er en absolut
nødvendighed, hvis vi skal lykkes!
Processen er allerede i gang.
Medlemstallet i DTF har i nyere
tid aldrig været lavere. Hvor vigtig en prioritet vil det være for den
nye formand at få vendt den udvikling?
Medlemstallet er meget vigtigt
og centralt for alle parter i tennis
dk, fordi det sikrer overlevelse og
udvikling for både klubberne, unionerne og forbundet.
Så kan det lykkes at samle og
løfte kvaliteten og oplevelserne i
dansk tennis bygget på en sund
og samlende samarbejdende kultur, så er jeg overbevist om at øgningen af medlemstallet følger
med helt af sig selv.
Der skal skabes endnu f lere
gode tennis oplevelser i hele landet, i alle klubberne – og det skal
deles og formidles gennem fælles kommunikationskanal - dét
er kimen til at skabe flere medlemmer.
Hvad er udfordringen for Dansk
Tennis aktuelt som du ser det?
Udfordringen for dansk tennis er
at forstå den tid vi lever i, og de
forventninger nutidens spillere
(og forældre) stiller til sporten.
For mange kigger bagud og ikke
fremad, samt benytter ”gamle
værkktøjer”, der ikke duer til at
løse nutidens udfordringer!
Vi lever i et individualiseret informationssamfund, som kræver
ekstremt højt kommunikationsniveau, høj service, maksimal
fleksibilitet og ekstrem god kvalitet samt konstant udvikling.
DTF/Dansk Tennis står foran en kæmpe udfordring samt
hård konkurrence fra de andre
sportsgrene.
Vi er max presset af en række
megatrends i samfundet. En individualiseret idrætskultur, en
work/life balance under pres, de
andre forbund samt den uorganiserede idræt som delvist er ”billigere”. Dansk tennis er oppe imod
trenden om de fleksible og mere

”in” sportsgrene, så som løb, cykling, svømning, fitness mfl.
Tennis er en teknisk forholdsvis svær sport, som kræver en/
nogle nogenlunde ligeværdig mod/
medspillere. Det er reelt ikke en
dyr sport sammenlignet med andre sportsgrene, men tennis er
ikke helt så let tilgængelig og fleksibel som ex. fitness, cykling og
løb. Tennis kræver struktur og
planlægning.
Det er en nødvendighed at turde tage snakken åbent med alle
medlemmerne.
Og det er nok tiden til at gøre
noget helt anderledes på udvalgte centrale områder. Dette er dansk
tennis forbund allerede godt i
gang med her igennem efteråret
ved et ”roadshow” over hele landet - med debat om det politiske
katalog for de kommende 4 år.
I dag arbejder formanden i en bestyrelse, hvor de fire unionsformænd er fødte medlemmer. Skal
en ny formand arbejde i en sådan
konstruktion?
Måske jeg er lidt for direkte nu,
men det er nok tiden til at sende
dinosaurne i tennis Danmark
(ikke personligt rettet mod nogen!) ud af bestyrelseslokalerne
sammen med den eksisterende
struktur og tankegang.
Jeg tænker, at det nok også er
tiden til at kigge dansk tennis’
struktur efter i sømmene. Den
blev sidst justeret i 2001 – så 15
år siden nu!
Og i den periode kan vi – jeg
har selv været aktiv tennisspiller
og klubformand i denne periode
– ikke siges at være lykkedes med
de mål, som vi i dansk tennis har
sat os. Det bør vi hver især være
”mand” nok til at erkende og tage
medansvar for!
Dansk tennis bør have et ”brush
up” - så den bliver tidssvarende
og ”up to date”, rettet ind efter
den forandrede omverden - for at
sikre overlevelse og udvikling i
en kompleks og kompetitiv verden. Politisk katalog snakken er,
som omtalt tidligere, allerede
godt i gang, og det har vi store
fortventninger til – så kom og bidrag med jeres holdninger og idéer for dansk tennis’ fremtid.
I samme ombæring bør følge
struktursnakken/justeringer sammen med den nye kommunkationsplatform samt opkvalificering
af endnu flere trænere. De er centrale rollemodeller – ligesom vi
alle husker vores motiverende og
inspirende dansk- eller matematiklærer fra skolen...
Jeg kan kun tale med udgangspunkt i min egen union. FTU er
den mindste union med ca. 4500
medlemmer og godt 30 klubber.
Det er efterhånden svært at rekruttere gode, kompetente frivillige tennisfolk, i en travl hverdag
med tidskrævende jobs, børn og
privatliv. Tiden er blevet en begrænsende faktor. Men andre lyk-

kes med frivilligheden. Måske
skal vi søge inspiration andre steder end der, hvor vi normalt kigger hen...
De nuværedne unionsrepræsentanter/formænd kunne med
fordel også folkevælges fremover,
som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Og måske er geografi
ikke så afgørende, men mere kvalifikationer, indsigt og personlighed. Det er da en tanke værd...
for hele tiden at sikre de mest innovative, udviklende og kompetente personer i DTFs bestyrelse.
Jeg vil samtidig også mene, at
man max bør have en 8 årig valgperiode i bestyrelsen. Måske i vir-

ler forslag herom på generalforsamlingen.
”Less is more..”
Klubbernes evne til at samarbejde internt og ydermere med forbundet er til stadighed en udfordring. Vil en udefrakommende
person, der ikke har tennisrelationer, have en større mulighed for
at samle end en person der i forvejen er en del af tennismiljøet?
Både/og! Her kan jeg passende
bruge mig selv som eksempel. Jeg
blev for snart 6 år siden prikket
på skulderen af den tidligere formand for FTU, Torben Brønner,
fordi han ønskede en afløser, som
havde kompetencer fra det sam-
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turneringen, Play & Stay og Mini
Tennis Tour, flere gode ungdomsspillere og danske mesterskaber
ect.
Men det essentielle er i min
optik, at den kommende nye formand kan favne bredt, og kan se
objektivt på både store og små
klubbers behov fordelt ud over
hele landet.
Men primært må det komme
an på personen og helhedsbilledet!
Hvem vil du pege på som oplagt
formandskandidat?
Jeg vil tillade mig at anvende de
kommende 6 måneder inden DTF
GF til at vurdere, hvem der kun-

"UDFORDRINGEN
FOR DANSK
TENNIS ER AT
FORSTÅ DEN TID
VI LEVER I, OG
DE FORVENTNINGER NUTIDENS SPILLERE
(OG FORÆLDRE)
STILLER TIL
SPORTEN."
-Agi Szocska
keligheden kortere...
Jeg sætter gerne mit eget mandat på spil, for at sikre optimale
betingelser for DTFs fremtid.
Måske bestyrelsen også kunne
overveje at invitere ”nye” og succefulde gæster ind i DTF, for at
lære af dem. Det kunne være
ex.Teis Petersen fra Muskelsvindsfonden eller Claus Visbye fra
Smukfest, der begge har store erfaringer med at aktivere store
grupper af mennesker i frivilligt
arbejde, blot for at nævne et par
eksempler på en anderledes type
kompetencer, vi i dansk tennis
kunne drage nytte af.
Kan heller ikke som mindste
union undlade at tænke om tennis DK efterhånden er stor nok
til 4 unioner... Kunne vi samle
kræfterne bedre med færre og
stærkere unioner/ regioner, mener jeg vi kunne optimere vores
sparsomme ressourcer - måske en
øst/vest struktur...?! Uanset hvad,
kræver det naturligvis, at bestyrelse, en union eller en klub stil-

arbejdende, strukturerede, handlings-og løsningsorientede private erhvervsliv, med primær erfaringer fra flere andre sportgrene,
som var formand i en lille tennisklub i Odense (Stjernen), og som
gerne måtte være midaldrene og
kvinde. Altså med lidt andre kompetencer end standardopdraget
fra tenniskulturen hidtil på Fyn.
Det var da bestemt en udfordring at blive accepteret til en
start, men vi fik som gode rollemodeller og samlende enhed i den
lokale fynske unionsbestyrelse
formået at lytte til, samt skabe
gode relationer til forbundet, klubberne og medlemmerne, hvilket
gennem årene har givet ro, tillid
og anerkendelse samt opbakning
- og ikke mindst gode resulater
og succes’er på vores prioriterede
FTU områder, ex. strukturet elite/talent samarbejdet for hele Fyn,
indendørshalbyggeri med 6 nye
baner i Odense, flere FTU klubber og medlemmer, flere aktiviteter i klubberne, flere hold i hold-

ne besidde de helt rette personlige kvaliteter og kompetencer som
ny formandskandidat. Nu skal vi
først og fremmest krydse fingre
for at Thomas Kønigsfeldt vælges ind i ITFs bestyrelse her ultimo september.
Jeg vil bestemt opfordre alle
interesserede i at melde sig på banen nu, hvis de sidder med lysten
og evner til at løfte dansk tennis
ind i en succefuld fremtid!
Er du kandidat?
Nej - jeg er ikke ny formandskandidat, da jeg af en enstemmig
og samlet DTF bestyrelse, er blevet indstillet til at stille op til DIFs
bestyrelse i foråret 2016.

Dette er en afkortet udgave af Agi
Szocska´s interview. Du kan læse artiklen i sin fulde længde på
TENNISAvisen.dk
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DTF

FORMANDSJAGTEN

NY FORMAND SKAL DROPPE
LEFLEN FOR TEAM DANMARK
Der er klar snak fra et par af landets førende tennistræner på spørgsmålet om deres råd til den nye DTF formand, der næste år vælges. Der skal laves langsigtede satsninger, også selvom det koster på den korte bane.
A F P E R C O L S T RU P V INK E L

H

an kender systemet indefra, da han indtil for
et par år siden var DTFansat i rollen som juniorlandstræner. Efter et par år
i Esbjerg er Simon Verner netop tiltrådt jobbet som sportslig ansvarlig i en af landets mest
succesfulde klubber, Fruens
Bøge. En succes Dansk Tennis
Forbund uden tvivl gerne ville
kopiere. Efter mere end et årti
på toppen træder formand Henrik Klitvad næste forår tilbage,
hvilket efterlader spørgsmålet
om, hvem der skal tage over.
Næstformand Thomas Kønigsfeldt er kandidat, hvis han ikke
vælges til ITF´s bestyrelse, hvilket vil få ham til at genoverveje sit kandidatur til formandsstolen i DTF.
En formand der vil blive forventet meget af, ikke mindst
blandt landets sportschefer, herunder Simon Verner, der har et
brændende ønske til den kommende formand.
”Set ud fra et elitemæssigt
synspunkt ville det være fantastisk, hvis man stoppede den
leflen man har udøvet i en årrække for Team Danmark og
turde satse langsigtet. I øjeblikket virker det til man sådan arbejder lidt fra år til år, fra bevilling til bevilling. Det gør det
umuligt at udvikle og arbejde
med spillerne over den lange
bane, hvilket er nødvendigt,
hvis vi vil drømme om professionelle tennisspillere i Danmark i fremtiden,” lyder den
kontante udmelding fra fynboen.
Simon Verner indrømmer,
at en langsigtet strategi på den
korte bane måske vil koste støtte fra Team Danmark, der måler og vejer de enkelte specialforbund ud fra de resultater talenter og stjerner leverer. Ifølge den tidligere juniorlandstræner handler det for en ny
DTF-formand om at gøre op
med fortidens forfejlede strategi med at forsøge at få andre til
at betale for gildet.
”I mine øjne har DTF i øjeblikket to af de mest kompetente trænere i Danmark ansat.
De arbejder bare ud fra den forkerte base, hvor de ovenfra i sy-

Simon Verner, sportschef i Fruens Bøge. Foto: Sportsfotograf.com

stemet konstant er under pres
for at levere resultater. Det går
udover udviklingen på den lange bane. DTF har midlerne,
hvis man turde prioritere, til at
satse smalt og selv bestemme
farten for udviklingen. Turde
man det, og lykkedes man med
det, så skal Team Danmarkkronerne nok komme, de vil så
bare være en bonus og ikke noget man udarbejder sit system
efter,” siger Simon Verner.
Han understreger, at Dansk
Tennis Forbund ikke kan og
ikke skal være hovedingrediensen for et tennistalent. Forbundet kan levere støtte i form
af træningstimer, rådgivning
og diverse andre hjælperedskaber, men hovedparten af ansvaret ligger hos spilleren og dennes forældre. Det gælder både
økonomisk og træningsmæssigt, spilleren skal selv være
drivkraften, det kan og må aldrig blive andre, så er projektet dødsdømt i en benhård international tennis-verden.
Kommunikation altafgørende
Efter en årrække i KFUMTennis er den tidligere Danmarksmester Christian Camradt tilbage i mere kendte ram-

mer, Lyngby Tennis Klub. Her
skal ”Camse” forsøge at genskabe noget af den storhed Lyngby for år tilbage havde i elitetennis. Han har stor ros tilovers
for den måde DTF i de senere
år har arbejdet med klubberne
på, en strategi han håber en ny
formand vil fortsætte.
”Tidligere var forbundet noget, der var gemt af vejen. Noget man fik brev fra, men man
i den grad manglede ude i hverdagen. Der må jeg sige, at der
er sket noget til den positive
side. Forbundet er meget kommunikerende og forsøger at skabe dialog mellem alle interessenter
i elitemiljøet. Der er næsten
lige så mange meninger i den
her verden som der er mennesker, derfor er en åben og klar
kommunikation altafgørende,”
fortæller Christian Camradt.
Christian Camradt har selv
været tæt på Frederik Løchte
Nielsen i mange år gennem deres fælles tid i Lyngby Tennis
Klub. Gennem arbejdet har
Camradt afkodet, hvilket DNA
en dansker skal have for at lykkedes med at skabe sig en karriere på internationalt plan. Et
DNA der er meget langt fra det

Christian Camradt, cheftræner i Lyngby. Foto: Sportsfotograf.com

udgangspunkt mange danske
talenter i dag har, derfor er håbet en ny formand kan få ændret på den krævekultur, der i

"DTF's bestyrelse deltager
fra den 14. september til
den 29. september i 8 møder
landet over for at høre Tennisdanmarks synspunkter,
meninger og holdninger om
dansk tennis' fremtid. Der
er desuden mulighed for at
sende synspunkter meninger
og holdninger til DTF's bestyrelse på mail dtf@tennis.dk
enmefelt: "Politisk program
2016-2020". Benyt Jer af
muligheden.
Bestyrelsen fremlægger efter
en proces med unionernes
bestyrelser et oplæg om
dansk tennis fremtid på
Nationalt Tennisseminar i
januar 2016. Et færdigt Poltisk program vil blive drøftet
på DTF's generalforsamling i
marts 2016."

dag præger meget af tennismiljøet.
”DTF skal turde være selektive, ikke være bange for at vælge smalt og satse stort, når det
rigtige talent er der. U-12 drengene er et godt eksempel, de
har gjort det historisk godt,
hvorfor ikke satser ressourcerne på dem og droppe andre årgange uden åbenlyse talenter?
Med så få midler kan man umuligt favne alle årgange, det er
og bliver heller ikke forbundets
opgave,” forklarer Christian
Camradt.
Camradt understreger, lidt
som Simon Verner, vigtigheden af forståelsen hos talenter,
klubber og forbund, at det er
hos spilleren selv og ikke andre
steder engagementet skal komme. Løchte Nielsen har i en årrække placeret træningsuger i
udlandet for at få modstand,
selv finansieret træner og træning, alt. Det er den kultur
Camradt håber en ny formand
i DTF kan præge tennisverdenen i Danmark med. Selv at
tage ansvar, og ikke tro man
blot med et enkelt ungdomsmesterskab kan tro tingene
komme af sig selv og andre klarer arbejdet for en.
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US Open

US OPEN: DJOKOVIC OG PENNETTA
ØVERST PÅ SEJRSSKAMLEN
Finalerne ved den
135. udgave af den
prestigefyldte US
Open-turnering løb i
weekenden af stablen,
og hvilket punktum
der blev sat ved de to
yderst nervebetonede
og fremragende finaler, der uden tvivl har
fået en fortjent plads
i tennissportens
historiebog.
A F: NIKO L A J J E N S E N
F O T O : G E T T Y IM A G E S

D

e fleste tennis-

entusiaster havde nok
regnet ud, at den serbiske verdensetter Novak
Djokovic i sidste ende
ville stå med US Open-trofæet i
hånden og dermed kunne fejre sit
10. Grand Slam-trofæ i karrieren
for øjnene af godt 20.000 ellevilde tilskuere på det enorme Arthur Ashe-stadium i New York.
Men hvad de færreste nok havde set komme var, at vinderen i
damesingleturneringen for første
gang i tennishistorien skulle hentes blandt de lavest rangerende
finalister i en Grand Slam-sammenhæng nogensinde – og at vinderen skulle findes blandt slyngveninderne Roberta Vinci og Flavia Pennetta.
Denne mindeværdige udgave
af US Open vil uden tvivl blive
husket for dets spektakulære og
opsigtsvækkende resultater, der
nok vil få de fleste eksperter rundt
omkring til at rynke en gang eller to på brynene.
En 28-seeded og en useeded i
finalen
De to italienske kombattanter Vinci og Pennetta tog nemlig på fornemmeste vis fusen på hele tennisverdenen, da de på favorabel
vis begge spillede sig i deres første Grand Slam-singlefinale nogensinde – i en alder af henholdsvis 32 og 33 år.
Vejen til finalen for de to italienske veteraner må siges at have
være ganske hård og særdeles opslidende. Roberta Vincis måtte i
sine seks kampe ud i hele fire tresæts-kampe, hvor hardhitteren
og storfavoritten Serena Williams
sensationelt måtte se sig slået i semifinalen.
Flavia Pennetta havde også sine
problemer med at spille sig i finalen – tre gange måtte hun ud i

Humøret var højt hos begge,
selvom Flavia Pennetta (t.h.)
lige havde slået veninden og
landsmanden Roberta Vinci.

nogle spændende og neglebidende tresæts-opgør, og i semifinalen slog hun den rumænske stjerne, Simona Halep.
Dermed var drømmefinalen
mellem de to italienere en realitet – og selvom finalen ikke vil
gå over historien som den mest
velspillede, så vil de f leste nok
huske Vinci-Pennetta-opgøret
som værende en vild venindenervekrig.
Første sæt var en ualmindelig
tæt affære, hvor Pennetta aggressivt blev ved med at angribe Vincis slicede baghånd. Pennetta stak
af fra stillingen 2-2 til 2-4, og virkede til at være mest ovenpå mentalt.
Men Roberta Vinci fandt hurtigt tilbage til det sikre spil, og
fik hastigt hentet breaket fra Pennetta, hvis spil fuldstændig gik i
stå. Vinci hentede prompte tre
partier i træk, og så førte hun
pludselig 5-4. Herfra havde Pennetta de bedste nerver, og holdt
hovedet koldest i tiebreaket, der
endte 7-4.
Pennetta skulle bruge godt en
time på at vinde første sæt, men
hun skulle dog ikke bruge mange minutter på fuldstændig at suge
al spænding ud af andet sæt.
På godt et kvarter høvlede Pennetta fire partier ind, og dermed
var US Open-finalen reelt afgjort.
Kun i glimt viste Vinci faretruende tegn til at gøre comeback,
men her var den rutinerede Pennetta for stærk, og toget var for
længst kørt. Vinci kunne blot se
til, at hendes veninde gennem 20
år i sidste ende løb med trofæet.

Finalen blev vundet med cifrene 7-6 (4) og endeligt 6-2 i Pennettas favør.
Pennetta sprang bomben – og
stoppede på toppen
Jublen ville ingen ende tage i Pennetta-lejren, men for hovedpersonen selv, vidste hun faktisk ikke
om hun skulle grine eller græde.
Lige efter hun havde modtaget det synlige bevis på sit livs triumf, annoncerede Pennetta, at
hun efter tennissæsonen ville stoppe sin karriere. Gløden og konkurrence-genet er så småt ved at
sive ud af Pennettas tennisliv,
hvorfor tidspunktet til at lægge
tennisketcheren på hylden, er perfekt.
Verdensetterens kvalitet fornægter sig aldrig
US Open-mesterskabet blev afgjort med en drømmefinale uden

lige i herrernes singleturnering.
Verdensranglisten nummer ét
Novak Djokovic og to Roger Federer krydsede klinger i deres 42.
indbyrdes opgør gennem tiderne.
Serbiske Novak Djokovic har
brændt en fænomenal sæson af,
og har på fremragende vis formået at spille sig i alle årets Grand
Slam-finaler – men verdensetterens sult på endegyldigt at kunne tælle sine Grand Slam-sejre på
ti fingre, fejlede ingenting.
I løbet af turneringen viste den
17-dobbelte Grand Slam-mester
Roger Federer næsten fejlfrit spil,
og uden så meget at afgive et enkelt sæt i sine opgør frem mod finalen, kunne han på godt 80 minutter fuldstændig udspille landsmanden Stanislas Wawrinka i semifinalen.
Men tunge, tunge regnskyer
truede med at udskyde den længe ventede finale. Da regnen få

minutter før kampstart sjaskede
ned over New York, måtte tennisverdenen tage en dyb indånding og med længsel vente på at
få skudt ’finalernes finale’ i gang.
Efter et voldsomt regnvejr blev
finalen endelig skudt i gang fik
publikummet fuld valuta for pengene. Første sæt på 6-4 gik til
Djokovic, mens Federer kunne
juble over at have vundet andet
sæt 5-7.
Men herfra viste Djokovic sin
enorme klasse, og viste, hvorfor
han de sidste syv år har skrabet
ni Grand Slam-titler sammen.
Serberen spillede fænomenalt, og
fra baglinjen lod han ikke Federer komme til meget de efterfølgende sæt.
6-4, 5-7, 6-4, 6-4 lød finaleresultatet på - til stor frustration
for størstedelen a f de godt
20.000-fremmødte på Arthur
Ashe Stadium. For anden gang i
karrieren kunne den blot 28-årige serber løfte US Open-pokalen, og i øvrigt for anden gang i
år slå Roger Federer i en Grand
Slam-turnering.
23 gange havde schweizeren
muligheden for at bryde ærkerivalens serv, men kun fire gange
udnyttede han muligheden. For
Federes vedkommende vil hans
syvende US Open-finale nok blive husket som de spildte chancers
kamp.

En jublende Novak Djokovic efter
finalesejren over Roger Federer.
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Ny sport

PADELTENNIS

KAN VÆRE VEJEN UD AF PROBLEMERNE FOR TENNISKLUBBERNE

Kombinationen af
tennis og squash har
allerede været en
kæmpe succes i Spanien, nu begynder
Padel-banerne
også at dukke op i
Danmark.

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

V

i n de n b l æ s e r ov e r

det øde område på Odense Havn, hvor byens første Padelbane er bygget.
I de kommende år vil byens tidligere industrihavn blive transformeret til et moderne boligområde og med tiden vil Padelbanen
uden tvivl blive benyttet mere end
den aktuelle belægningsprocent.
For placeret helt alene og kun
i forbindelse med den indendørs
fodboldfabrik er det ikke naturligt, at banen bliver benyttet af
nysgerrige sjæle. Det vil det til
gengæld være, hvis banen havde
været placeret i forbindelse med
en tennisklub. Præcist dette er
sket i forbindelse med AGF-tennis baner i Aarhus. På den måde
kan man gøre Padel til en integreret del af tennisklubben.
Padel er en ganske ukendt
sportsgren i Danmark, da det først
er indenfor de seneste par år de
første baner er dukket op. I Spanien er det en af de største idrætsgrene og der spilles året rundt på
den Iberiske halvø. Der findes et
hav af mennesker, der kombinerer tennis med padel, men sporten har vokset sig så stor, at der
er opstået ligaer og sågar professionalisme i Spanien.
Padel tager kort fortalt det bedste fra tennis og squash. Nettet
fra tennissport er forhindringen
midt på banen, mens bander som
vi kender det fra squash sikrer, at
bolden ikke så let går ud af spil.
Det giver afvekslende dueller og
ikke mindst en noget anderledes
taktisk tilgang end de fleste kender det fra tennis.
Sved på panden
Kombinationen af de to ketsjersportsgrene giver tennisspillere mulighed for at få en mere intensiv workout, uden de behøver
skifte spor i forhold til deres idræt.

Padel tennis spilles indenfor
4 vægge

Padel spilles nemlig oftest udendørs på et kunstgræs underlag og
kan således spilles stort set året
rundt, når blot vejret tillader det.
I Danmark har vi allerede en
stribe klubber som kombinerer
tennis og squash, men det kræver både bygninger og kvadratmeter, hvis man vil gå den vej.
Derfor er en padelbane en både
billigere og bedre måde at udvide tilbuddet til medlemmerne i
klubben.
For uagtet undertegnede og
mange af læserne af denne artikel har en helt særlig passion for
tennissporten, så kan de f leste
formentlig skrive under på at tennis ikke som andre motionsformer for pulsen helt op i det røde
felt. Det felt man gerne vil ramme, når man efter en lang arbejdsdag skal stresse af med et par timers sport.
Det er netop manglen på den
mulighed i mange tennisklubber,
der gør medlemmerne i de seneste mange år har sagt farvel til
deres medlemskab i den lokale
klub. Samtidig med fitnessbølgen i Danmark er over os, så har
tennisklubberne ikke været gode
nok til at følge med tiden og tilbyde nye motionsformer til medlemmerne.

Sidste udkald
I Hareskov/Værløse Tennis Klub
i København har man haft stor
succes med Cardio tennis, en model hvor planen, præcis som Padel, er at pulsen skal op samtidig
med man spiller med bold. Derudover har man indledt et samarbejde med de lokale skoler og
giver gratis undervisning til udvalgte klassetrin.
I en travl hverdag, hvor motion er noget der skal passes ind efter arbejde og før familieliv, er der
ofte ikke tid til både at være en
engageret del af en traditionel forening og ydermere være aktiv i et
fitnesscenter. Derfor skal idrætsforeningerne, herunder tennisklubberne, forsøge at rette deres
tilbud ind efter de behov ”kunderne” stiller.
Man man kigge på de populære fitnesscentre og se, hvad de
kan? Kan man måske lære noget
af, hvad det er de gør så godt og
implementere det i klubberne uden
at gå på kompromis med fællesskabet og det sociale element, så
er man et godt stykke på vej mod
at få knækket kurven i dansk tennis.
Over de sidste 20 år har Dansk
Tennis Forbund mistet mere end
halvdelen af de aktive medlem-

mer. Den øgede individualisering
i samfundet har uden tvivl været
en kraftig medvirkende faktor til
denne udvikling, da tennis er udfordret af man er afhængig af en
makker og således ikke kan gøre
alting præcis, når det passer en
selv. Derfor er der behov for nytænkning i forhold til både anlæg
og også de aktiviteter man tilbyder medlemmerne. At træne hver
torsdag fra 17-18 er gammeldags
og umoderne, det kan folk ikke
længere knytte sig til. Åbne træninger, drop-in, det er vejen frem,
da medlemmerne kan passe træningen ind, når det passer dem.
Flere løbeklubber har udvidet
med nærliggende motionsformer
som cykling og andet, der har tennisklubberne i høj grad stået stille og tænkt medlemmerne ville
blive ved med at komme af sig
selv. Meget kan man sige om sportens verden, men statisk er den
ikke. Det der var godt i går er
ikke nødvendigvis hot i morgen.
Det skal tennisklubberne snart
indse, hvis ikke sporten skal miste endnu flere medlemmer i Danmark.

GRUNDLÆGGENDE
PADELREGLER
Serv:
Serven skal være underhåndsserv.
Man skal have mindst et ben
på jorden og drible bolden en
gang før man server.
Bolden skal ramme i servefeltet, på linjen er ok.
Hvis bolden når at ramme
væggene før returnering af
modspillerne, skal den ramme
glasvæggene, hvis den rammer metalnettet er det fejlserv.
(Man har 2 serveforsøg)
Servemodtagelse:
Bolden skal ramme servefeltet
én gang, men man må også
vente med at slå, til den har
ramt glasvæggene, bare den
ikke rammer jorden 2 gange.
Generelt:
Bolden må gerne ramme bagvæggene flere gange, bare den
først har rørt jorden én gang.
Man må ikke slå til bolden 2
gange i træk, og den må ikke
ramme jorden 2 gange i træk
på samme side af nettet.
Man må ikke skyde bolden
tilbage til modstanderen, før
den er kommet over netkanten.

SPORT HOUSE
Tennissiden.dk

Oprydningssalg

Alle modeller 600,Gælder så længe lager haves
Køb dem på tennissiden.dk eller i Sport-House

Wilson

Yonex

Babolat

Steam 96

E Zone Light

Pure Drive Roddick GT

Steam 99 s

V Core 100 s

Pure Drive GT

Juice UL

V core 98 D

Pure Drive GT Roland Garros

SixOne 95 s

Pure Drive GT Wimbledon

Pro Staff 100 LS

Head

Pure Drive lite GT

Pro Staff 95 s

Ti S6

Pure Drive lite GT pink

Blade 93 ( 2014 )

Youtek IG Prestige s

Pure Strike 100

Blade 98 s ( 2014 )

Youtek IG Extreme mp

Pure Strike 18/20

MX Flash Pro

Pure Strike tour

Dunlop

Youtek graphene Prestige rev. pro

F 5,0 tour
M 3,0

Sko og tøj -30%
Gælder alle modeller. Inkl. De nye tøjserier fra Fila og Adidas
Gælder både på tennissiden.dk og i Sport-House til og med 5/10-2015

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

SUPERSTJERNER KLAR TIL ENERGI
DANMARK CHAMPIONS BATTLE
Serena Williams, Caroline Wozniacki og to
par af Wimbledonvindere i herredouble er
ingredienserne til anden udgave af Energi
Danmark Champions Battle den 26.november i Jyske Bank Boxen i Herning.
A F P E R C O L S T RU P V INK E L
F O T O : G E T T Y IM A G E S

E
Caroline Wozniacki håber på revanche for nederlaget i US Open
finalen 2014

Dette års Wimbledon-mestre Horia Tecau fra Rumænien
og Jean-Julien Rojer fra Frankrig kommer til Herning.

Wimbledon-mestrene fra 2012 Jonathan Marray og
Frederik Løchte Nielsen teamer op igen.

n af historiens største spillere mod den bedste danske kvindelige spiller nogensinde. Serena Williams
mod Caroline Wozniacki er en
drømmekamp på dansk grund,
en drøm der nu bliver en realitet. I den smukkeste af alle arenaer i Danmark, Jyske Bank Boxen, går de to spillere på banen
26.november til det der bliver en
unik tennisaften i Danmark. De
to har mødt hinanden 11 gange
før, men aldrig i Danmark. Det
bliver samtidig første gang i en
årrække, at danske tennisfans vil
have mulighed for at opleve Caroline Wozniacki i aktion på
dansk grund.
Hos arrangøren, f.reklame er
der blevet arbejdet intenst på at
få alle ender til at mødes. Det er
da også med stor tilfredshed, at
administrerende direktør Mads
H. Frederiksen kan offentliggøre den store kamp.
”Tennismæssigt bliver det ikke
større end det her. Den største
danske tennisspiller nogensinde
mod en af de bedste i tennishistorien, det siger sig selv. Jeg glæder mig meget over, at det er lykkedes at få arrangeret denne
event, og jeg er sikker på , at publikum i Herning vil få en ople-

velse af de helt store. Vi er meget stolte over, at Energi Danmark har valgt at blive titelsponsor igen for Champions Battle.
Uden en stor opbakning fra sponsorer, tilskuere og frivillige er det
umuligt at lave et arrangement
af denne størrelse,” siger adm.
direktør i f.reklame, Mads H.
Frederiksen.
Verdensklasse, også i double
Hovedkampen mellem Williams
og Wozniacki spilles kl.21.00.
Før den kan publikum kl.19.00
se frem til at blive forkælet med
herredouble i verdensklasse. Den
danske Wimbledonvinder fra
2012, Frederik Løchte Nielsen,
tager makker Jonathan Marray
med til Herning. De to kommer
på en hård opgave, når de træder
ind i den flotte arena. De skal op
mod årets Wimbledonvindere,
Horia Tecau og Jean-Julien Rojer. Førstnævnte tabte sidste års
dyst ved netop Energi Danmark
Champions Battle sammen med
Robert Lindstedt. Så uden tvivl
kommer den hårdtservende rumæner til Herning med motivationen i top.
Billetsalget er i gang via billetnet.dk
tlf. +45 70 33 13 33 og i MCH Billetsalg, tlf. +45 99 26 97 08. Pris fra koner 295,- inklusive gebyr.

DTV MESTERSKABER FOR HOLD

Årets medaljespil for veteranhold 2015 blev i år afviklet i Fruens Bøge Tennisklub den 5. og 6. september. Vi har modtaget denne beretning fra Lars Kastberg, Præsident for Danske Tennis Veteraner.

D

er var planlagt 128 kampe
fordelt over weekenden. På
grund af mange byger lørdag, besluttede holdene at stoppe holdmatcherne, når der var
fundet en vinder. Også selv om
de enkelte kampe endnu ikke var
færdigspillede.
Stor TAK til Fruens Bøge for
klubbens ihærdige og venlige indsats under arrangementet, herunder en vellykket festaften.
Ved hjælp af Fyns Tennisunions formand, Agi Szocska, lykkedes det at låne 2 ekstra anlæg
om lørdagen og et ekstra anlæg
om søndagen. Også tak til disse
klubber der velvilligt lånte os eks-

tra baner. Holdenes fleksibilitet
og de ekstra baner gjorde, at turneringen blev afviklet på fornuftig vis.
Resultaterne fra weekendens
kampe kan du se på www.dansketennisveteraner.dk
I årets slutspil deltog i alt 16
hold fra JTU, FTU og SLTU.
6 hold fra SLTU, 3 hold fra
HIK, som så deltager i SLTU’s
veteranturnering, 3 fra Jylland
og 4 fra Fyn. Desværre kunne
Jylland ikke stille hold i 70+,
hvorfor den ledige plads blev besat af et hold fra Sjælland.
Veteran DM har indtil i år været spillet under forskellige reg-

ler i de 3 unioner, der har valgt
at deltage med hold i det fælles
slutspil. Der har været afvigelser
m.h.t. antal kampe i den enkelte match, brug af tie-brak, dispensation f. sv. a. alder og klubtilhørsforhold osv.

Alt sammen forskelligheder,
der har givet udfordringer ved
afvikling af det fælles slutspil. Fra
i år er det lykkedes DTV at aftale ens regler med de 3 unioner,
så alle veteran-holdkampe spilles efter samme regler.

Slutspillet er nu på andet år
blev afviklet af Danske Tennisveteraner i samarbejde med DTF
og unionerne. Aftalen er gældende for 2 år og skal derfor senere
i år evalueres med DTF og unionerne.

40+

50+

60+

70+

GULD

HIK

ATK

LYNGBY

HIK

SØLV

RANDERS

LYNGBY

ALTS

LYNGBY

TAASTRUP IK

AARHUS 1900

HIK

FRUENS BØGE

BRONZE

Collegetennis

17

COLLEGE TENNIS HITTER
College-tennis i USA er efterhånden blevet en
populær station for danske spillere, der gerne
vil satse på en professionel karriere. Men
debatten om hvorvidt man skal college-vejen
eller prøve sig som professionel op gennem
lagene er stadig stor, og handler på mange
områder om en specifik ting – nemlig økonomi
A F: A S G E R H E S S - O L E S E N
F O T O : G E T T Y IM A G E S

N

år snakken falder på

college-tennis, så er begejstringen ofte stor. Flere danske spillere er, og
har været rundt omkring i USA
med stor succes. De har udviklet
sig som tennisspiller og ikke mindst
er de blevet rigtig mange oplevelser rigere. Det betyder dog ikke
at vejen til at blive professionel
kun kan gå den vej, for dét at spille sig op gennem lagene gennem
junior-turneringer og Futures, er
stadig en vej mange spillere vælger i samråd med trænere og forældre.
Økonomi i centrum
Én ting er dog en fælles faktor,
uanset hvilken vej man vælger –
økonomien. For nok koster det
mange penge at rejse rundt fra
turnering til turnering, hotel efter hotel og fly efter fly, men turen på college er for langt de fleste heller ikke en billig affære. I
en udregning anslår USTA, at
man som college-spiller vil have
en årlig udgift på omkring 90.000
dollars, svarende til 600.000 kr,
hvilket inkluderer blandt andet
tuition fees, bøger og leveomkostninger. Og uanset om man er
fra Danmark, USA eller et tredje sted, så er det beløb nok til at
skræmme mange forældre væk
fra tanken om, at deres barn skal
spille college-tennis. Og det kan
koste dyrt for det amerikanske
tennisforbund, USTA, både bogstaveligt talt og i overført betydning. For chancen for at få dygtige spillere frem via college, der
kan gøre sig gældende på højeste
niveau er stor. I en bunke af flere
tusinde spillere med gode rammer for at udvikle sig, vil det derfor ikke være utænkeligt, at der
dukker flere tilfælde op som eksempelvis John Isner. Derfor har
man også udarbejdet dokumenter og oversigter, der skal hjælpe med at udrede de omkostninger sammenholdt med at forsøge
sig som professionel direkte efter
juniorkarrieren. En vigtig pointe
heri er dog, at man i forbindelse
med college-tennis ofte vil have
et scholarship der dækker alle eller dele af omkostningerne, hvorfor man, fra USTA´s side, gerne

vil promovere den økonomiske
fordel i at vælge college-tennis.
Kan det gå lige op?
Kigger man på omkostningerne
for at spille professionelt og rejse rundt hele året, så er det ifølge USTA´s udregninger et beløb
på omkring 143.000 dollars per
år, altså 50% mere.
Det interessante kommer dog
efterfølgende, hvor man i USTA´s

Player Development-afdeling har
kigget nærmere på, hvad det egentlig kræver, at få indtjening og omkostninger til at gå lige op. Baseret på undersøgelser tilbage fra
2009, kiggede man her på, hvor
høj en rangering man skulle have,
anslået, for at kunne få indtjeningen gennem præmiepenge til at
udligne omkostninger i forbindelse med rejser, hoteller og leveomkostninger. I 2009 skulle man,
ifølge beregningerne, have en rangering som nummer 164 i verden,
hvilket på daværende tidspunkt
tilhørte Nicolas Mahut – en ganske etableret spiller, primært deltagende i ATP-turneringer. Hans
indtjening i 2009 var på omtrentligt 144.000 dollars, hvilket akkurat var nok til at gå i nul. Kigger man på lavere rangerede spillere samme år, så tjente en spiller
som Grega Zemlja (250) omkring
71.000 dollars i præmiepenge –

altså blot halvdelen af hvad det
kræver at gå i nul. USTA slår dog
også her fast, at man skal have for
øje, at dette er udelukkende præmiepenge i forbindelse med professionelle turneringer, og langt
størstedelen af disse spillere tjener en større procentdel af deres
penge på sponsorater, opvisningskampe, holdkampe og andre sponsorrelaterede aktiviteter.
Benchmarks som guideline?
Flere af de konklusioner USTA
har lavet ud fra disse beregninger er blandt andet hvornår man
ideelt set skal starte på professionel tennis efter college, baseret
på hvor længe det tager at komme i top 100 gennemsnitligt, og
hvor lang tid man i gennemsnit
har som professionel på touren.
En afsluttende interessant pointe er dog, at mange af de unge
amerikanske spillere, der lige nu

er på vej op blandt de bedste i verden, faktisk ikke har været gennem college-systemet. Derimod
er mange af de spillere, der er nået
op blandt de bedste i verden via
college-tennis ikke amerikanere.
Her kan nævnes US Open-kvartfinalisten Kevin Anderson, indiske Somdev Devvarman og tyske
Benjamin Becker.
Dette er dog kun generelle undersøgelser og konklusioner, hvorfor det altid vil være svært at sætte disse i specifik forbindelse med
den enkelte spiller og det enkelte tilfælde. I mange tilfælde er det
en afvejning af udvikling, økonomi, forudsætninger og personlige ønsker og holdninger. Det
gør dog ikke disse undersøgelser
mindre interessante, og er man
interesseret i at læse mere om dem
kan hele undersøgelsen samt bilag findes på USTA´s hjemmeside, www.usta.com.

I EN UDREGNING ANSLÅR USTA, AT MAN SOM COLLEGE-SPILLER VIL HAVE EN ÅRLIG UDGIFT PÅ OMKRING
90.000 DOLLARS, SVARENDE TIL 600.000 KR, HVILKET INKLUDERER BLANDT ANDET TUITION FEES,
BØGER OG LEVEOMKOSTNINGER. UANSET OM MAN ER FRA DANMARK, USA ELLER ET TREDJE STED, SÅ
ER DET BELØB NOK TIL AT SKRÆMME MANGE FORÆLDRE VÆK

De seneste
successer, college tennis
har givet, er faktisk
ikke-amerikanere, som
sydafrikaneren Kevin
Anderson (t.v.) og tyskeren
Benjamin Becker
- hvorimod de bedste
unge amerikanere har
fravalgt collegetennis.
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Davis Cup

DAVIS CUP: SPANIEN KAN
KUN SKUFFE MOD DANMARK
Det er Davids kamp
mod Goliat, når en flok
spanske verdensstjerner midt i september
kommer til Odense for
at forsøge at genskabe
lidt af troen på Davis
Cup på den iberiske
halvø.
A F P E R C O L S T RU P V INK E L
F O T O : G E T T Y O G S P O R T S F O T O G R A F.C O M

D

2 - 0 o g va r
egentlig ganske godt på
vej mod playoffkampene
om oprykning til den fornemste række i Davis Cup-regi,
World Group. De russiske underdogs havde dog ikke tænkt sig
sådan uden videre at overgive sig
på hjemmebane, hvilket fredagens double kraftigt understregede. Her satte russerne ind, vandt
og skabte dermed basen for den
sensation, der søndag blev fuldendt med en samlet 3-2 sejr. Det
mod et spansk hold bestående af
gode top-100 spillere, men ikke
de bedste. Rafael Nadal i særdeleshed havde meldt ud, at forholdet til både forbund og Davis
Cupkaptajn var betændt, så han
ønskede ikke at stille op under de
nuværende vilkår. Så selvom Spanien rejste til Rusland som favoritter, så var det langt fra i stærkeste opstilling.
Det tyder alt på de bliver, når
Odense Idrætshal i ugen efter US
Open danner rammen om Davis
Cup-kampen mellem Spanien og
Danmark. Spanien har skiftet
kaptajn, det er nu den tidligere
kvindelige topspiller Conchita
Martinez, der sidder i stolen på
den spanske bænk. En udskiftning, der skal ses som en reaktion på den kritik forbundet har
været udsat for fra en række af
landets største stjerner. Udskiftningen fik da også en positiv modtagelse hos Rafael Nadal, der var
hurtig til at melde ud, at han igen
stod til rådighed for landsholdet,
hvis han da ellers kunne bruges.
Til trods for det skuffende nederlag i US Open til Fabio Fognini, og en generelt skuffende sæson uden Grand Slamtrofæer, så
er det svært at se Martinez udtage et hold uden Nadal, når nu superstjernen har indikeret han er
klar til igen at tørne ud for sit
land. En anden årsag til spanieren igen virker klar til kamp for
Spanien kan meget vel være, at
han skal repræsentere sit land tre
gange, hvis han vil kunne deltage ved OL i Brasilien næste år.
e førte

Tennislegenden Rafael Nadal
bliver lidt af en udfordring for
Danmark.

Frederik Løchte Nielsen, ankermanden på det danske Davis Cup hold.

Skal Nadal nå at spille for Spanien tre gange inden da, så skal
han ganske enkelt booke billet til
Odense. Det samme scenarie er
gældende for David Ferrer, der
også har ytret ønske om at være
med, da han gerne vil med til OL
næste år.
Danske Underdogs
Mod Ferrer og Nadal vil de danske
spillere, uagtet hvem landstræner
Kenneth Carlsen udtager, være
klare underdogs. Hverken Frederik Løchte Nielsen, Mikael Torpegaard eller Søren Hess-Olesen

har nogensinde været i nærheden
af de store finaler som igennem
det seneste årti nærmest har været hverdag for Nadal, men også
ofte Ferrer.
Det er med andre ord ikke på
papiret man skal finde forhåbningerne, hvis man sidder med
en rød/hvid klaphat og håber på
dansk triumf. Forhåbningerne
skal nok nærmere findes i det regi
kampene spilles i, nemlig Davis
Cup. Her er det som om forskellen mellem spillernes niveau i højere grad end ved individuelle turneringer bliver udlignet. Spørg

David Ferrer, endnu en frygtindgydende modstander til danskerne.

bare Jonas Bjørkman og Stefan
Edberg, hvor overraskede de var
da de efter en historisk fredag aften i starten af 1990´erne måtte
forlade Brøndby-Hallen bagud
0-2 mod lilleputnationen Danmark. Det var endda Sverige, der
på det tidspunkt var forsvarende
mester i Davis Cup. Den titel og
Stefan Edbergs kultstatus havde
fået tusindvis af danskere til at
løse billet til kampene, hvor det
dog i langt højere grad var Frederik Fetterlein, der blev kult, da
han efter en meriterende femsætter besejrede Stefan Edberg.

Scenen i Odense bliver, næsten, den samme som dengang i
Brøndby. En udsolgt hal med
2400 tilskuere, hvor hovedparten
har købt billet i håbet om Rafael Nadal slår sine første slag på
dansk grund nogensinde. En unik
mulighed, men også en stor chance for de to unge talenter på det
danske hold, Søren Hess-Olesen
og Mikael Torpegaard at få vist
sig frem på foran et stort publikum. Hvem der skal spille den
anden single udover det sikre førstevalg Frederik Løchte Nielsen
vides først kort før kampstart. At

Davis Cup

det bliver en af de to unge spillere virker dog som et ganske
godt bud.
Værdifuld eksponering
Billetterne til fredagens kampe blev revet væk på under et
døgn, til manges store forbavselse. Derfor er det ekstra glædeligt, at Dansk Tennis Forbund har lykkedes med at lande en tv-aftale med Viasat, der
vil sende kampene fra Odense idrætshal på deres kanaler.
Det betyder ikke bare at kampene kan følges direkte, det giver også dansk tennis muligheden for at vise sig frem og understrege at man er meget mere
end Caroline Wozniacki. Det er
en af den slags gyldne muligheder der skal gribes, hvis et ungt
talent vil skabe opmærksomhed
omkring den karriere han er ved
at stable på benene. Bare spørg
det danske holds kaptajn, landstræner Kenneth Carlsen. Det
var netop et Wild Card til Copenhagen Open, der var med
til at give Carlsen en kickstart
på den karriere, der senere gav
ham næsten et årti i top-100
og ikke mindst tre ATP-titler
i single. En lignende start for
en ny profil i dansk herretennis
må kampen mod Spanien meget gerne markere.

Thomas Kromann
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FARVEL BETYDER ÅBNING TIL
MORGENDAGENS PROFILER
Martin Pedersen har
for anden gang sagt
farvel til det danske
Davis-Cup landshold.
Et farvel der samtidig
betyder, at kaptajn
Kenneth Carlsen skal
finde en ny opstilling
forud for kampen
mod Spanien. En
opstilling, der alt
andet end lige vil
indeholde mere fremtidsperspektiv end
den nu pensionerede
Pedersen bød ind
med.
A F P E R C O L S T RU P V INK E L
F O T O : S P O R T S F O T O G R A F.C O M

I

en årrække har Martin Pedersen leveret den ene sublime
præstation efter den anden på
det danske Davis-Cuphold.
KB-spilleren har været en stor del
af årsagen til, at dansk herretennis rangerer i en række, hvor vi
rent ranglistemæssigt slet ikke
burde være. Selvom det efterhånden er en håndfuld år siden Holbækdrengene besluttede at droppe karrieren som professionel, så
har han med intense træningsperioder forud for landskampe for-

mået at bevare et niveau, der gjorde ham i stand til at dyste med
spillere i top-500. Beviset kom
blandt andet, da han sidste sommer gik hele vejen i en futureturnering på KB og således indtil august i år rangerede i top1000 i verden med blot en turnering spillet. Martin Pedersen fortjener den dybeste respekt for det
han har gjort, både som professionel og senere som ”studerende” landsholdsspiller.
Nu da et nyt studiejob kræver
Pedersens tid er det blevet tid til
at se frem, bogstaveligt talt. For
uagtet Pedersen var vores klare
nummer to, så har der i lang tid
ikke været noget fremtidsperspektiv i at stille med den sympatiske
spiller fra KB, da han for år tilbage droppede drømmen om tennis på fuld tid. Kenneth Carlsen
stod ved at udtage Pedersen da
han, korrekt, vurderede ham som
værende vores bedste mand efter
Frederik Løchte Nielsen.
Nu skal en ny andenmand vælges, og denne gang kommer Kenneth Carlsen næppe udenom at
vælge mellem to unge spillere med
fremtiden foran sig. Mikael Torpegaard og Søren Hess-Olesen
har over de sidste måneder haft
pæn succes ved diverse futuresturneringer. Turneringer på det
laveste internationale niveau. Alligevel turneringer, hvor danske
talenter i en efterhånden lidt for
lang årrække har kæmpet med at
finde fodfæste. Det har de to dog
gjort denne sommer, hvor de i
hver deres turnering nåede finalen og dermed fik tjent en god
bunke point til verdensranglisten.
For Torpegaard gælder det, at

han aktuelt er studerende på college i USA og derfor kun spiller
et begrænset antal turneringer
om året. Lyngby-spilleren forsøgte sig allerede som 18-årig
med livet som fuldtidsprofessionel umiddelbart efter afslutningen på juniorkarrieren. Den satsning lykkedes dog ikke helt, hvilket fik Torpegaard til at sadle om,
og vælge collegevejen i stedet og
dermed fortsætte med tennis og
holde liv i drømmen om måske
en dag at gøre det til en levevej.
Bedømt ud fra meldingerne fra
USA og ikke mindst resultaterne i sommerens futures-turneringer i Nordamerika og Europa, så
har valget om at tage på College
i USA været det helt rigtige. Der
er kommet mere fysik på og samtidig en lidt mere målrettet attitude lyder det fra det nordamerikanske.
En anden spiller der kender
det amerikanske College-system
særdeles godt er Søren Hess-Olesen. Aarhusknægten afsluttede
denne sommer sit fjerde år i Texas og det med et imponerende CV
at kigge tilbage på. I foråret opnåede Søren at rangere som nummer 1 på singleranglisten i College og ved de afsluttende mesterskab gik Aarhus 1900-spilleren
hele vejen i doubleturneringen.
Det har været tydeligt, at College for Hess-Olesen har været
det helt rigtige valg. For fire år
siden, og også i en stor del af juniortiden, døjede han med skader og til tider en knap så stærk
psyke. Netop de elementer har
College forstærket markant, så
han i dag fremstår som en utrolig stabil og talentfuld spiller, der

uden tvivl kan gå langt i international tennis. Det blev da også
understreget, da han i første turnering i sommer spillede sig via
kvalifikationen til finalen i en futures-turnering i Portugal. En
god bunke point blev taget med
hjem fra den iberiske halvø, så
Hess-Olesen fremover ikke behøver bekymre sig om kvalifikationsturneringer i futures-regi.
Carlsens svære valg
Det er blandt disse to spillere Kenneth Carlsen bør finde sin andensingle til kampen mod Spanien.
Uanset hvem det bliver, kommer
spilleren i store problemer, ligegyldigt hvad modstanderen hedder.
Signalværdien i at have to singler på holdet, der satser 100 procent på tennis er dog stærk, både
for de 2400 tilskuere i en udsolgt
idrætshal i Odense, de folk der
ser med hjemme fra sofaen og de
talenter der forhåbentligt drømmer om en dag at træde i Løchte
Nielsen og Co´s fodspor og spille Danmark til en fornem placering i Davis Cup.
For det er hvad Danmark har
lige nu, en meget fornem placering endda. En af den slags der
er kommet i hus på meget andet
end tennis, for der burde vi egentlig ikke kunne begå os. I høj grad
er den kommet i hus på kammeratskab og holdånd, viljen til at
ville noget ekstra for hinanden.
Den skal de to unge knægte HessOlesen og Torpegaard nu bevise
de også besidder. Den der viser
det tydeligst, kunne meget vel
blive den kaptajn Kenneth Carlsen
vælger at sætte sin lid til midt i
september i Odense.
MARTIN PEDERSEN:

MIT
TENNISHJERTE
GRÆDER

Søren Hess-Olesen

Mikael Torpegaard

Martin Pedersen har de senere
år haft utrolig stor betydning for
det danske Davis Cup hold.

28-årige Martin Pedersen (KB),
der 19 gange er blevet udtaget til
det danske Davis Cup-landshold,
stopper i rødt og hvidt. Årsagen er
et nyt job på et advokatkontor
som stud.jur., et arbejde, der foruden kandidatdelen af jurastudiet
lægger beslag på primær fokus
samt den tid, som i et tennisperspektiv ideelt set skulle gå med
træning. ”Mit tennishjerte græder,
for dette efterår byder unægtelig
på nogle potentielt vilde Davis
Cup-oplevelser mod først Spanien
og siden Sverige, hvis Spanien
altså ikke overvindes. Jeg må dog
bare være helt ærlig både over for
mig selv, mine nu forhenværende
landsholdskollegaer samt landstræneren. Mine hverdage har skiftet karakter i et omfang, som gør,
at tennis automatisk er røget længere ned ad prioriteringslisten,”
siger Martin Pedersen.
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Mod top 100

HVORDAN KOMMER DANSK TENNIS
I VERDENSELITEN ?
Danmark har tidligere haft flere tennisspillere i verdenseliten. På ATP og WTA single ranglisterne
har der således været flere Top 100 spillere. I dag har vi een.
A F: C H RIS T I A N DY RB E R G
F O T O : G E T T Y & S P O R T S F O T O G R A F.C O M
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værre ikke komme nye til,
det er så godt som sikkert.
Det er en skam for danske
tennisinteresserede, som følger
med i de store turneringer, og
som håber, at vore landshold klarer sig godt i Davis Cup og Fed
Cup.
Hvorfor kommer der ikke nye
Top 100 spillere? Det gør der
ikke, bl.a. fordi talentudviklingen i Dansk Tennisforbunds regi
i disse år ikke har dette sigte.
DTF bruger penge og ressourcer
på andet. Udviklingen af Top 100
spillere er lige så stille fravalgt.
Derfor kommer der ingen nye.
70-80 kvalitetskampe pr år
I folderen fra ITF: ”Bliv en bedre tennisforælder”, side 18, kan
man, ud over at få almindelige
gode råd som forælder, finde erfaringsmæssigt baserede retningslinjer for, hvor mange kvalitetskampe der skal spilles for at nå
Top 100. Folderen kan findes via
DTF’s hjemmeside. I 16 års alderen drejer det sig om 70-80 singlekampe pr år, heraf kunne de 10
være ved UM/DM og holdkampe
i Elitedivisionen. Resten af kvalitetskampene er ved deltagelse i
internationale turneringer, som
kan give point til ITF, ATP og
WTA ranglisterne.
Kampaktiviteten for det kommende år bør for hver spiller tilrettelægges i september af træner, spiller og forælder og udmøntes i et program. De internationale kampe spilles typisk over 25
turneringer/uger. Ved turneringerne har spilleren sin coach/ træner med for at sikre forberedelse
lige før kampene og for, efter
kampene, at drøfte spillet. Turneringsdeltagelsen tilpasses periodevis over året så 2 ud af 3
kampe vindes. Dette for at sikre
at udfordringerne er passende,
ikke for små, ikke for store. Den
anden halvdel af året, i gennemsnit hver anden uge, bruges til
fysisk og teknisk træning, sparring, restitution og uddannelse.
Når året er gået kan det så ses på
ranglisterne, hvor langt spilleren
er nået mod Top 100. Perspektivet revurderes og der lægge et nyt
program for det kommende år.
Hvis man ikke kan spille så
meget, som det er nødvendigt for
at komme i Top 100, skal man så
lade være at spille internationale
turneringer? Nej da. Der er så

mange andre glæder ved at i det
hele taget at spille turnering end
det at gå efter Top 100: Rejseoplevelser, venner, spændingen og
muligheden for at overgå sig selv
og overraske.
Via app’en ”Resultina” kan man
forholdsvis nemt se, hvor mange
internationale kampe - ITF såvel som ATP og WTA - der spilles af den enkelte, herunder de
danske spillere. Det er få danskere ud over vore 3 højest rangerende, som kommer i nærheden
af det nødvendige antal.
Erfaringerne i ITF og også i
Danmark viser som sagt, at man
skal spille 70-80 kvalitetskampe
pr år i adskillige år for realistisk
set at have udsigt til at nå Top
100 blandt verdens bedste seniorspillere. Er du blandt de bedste
juniorer i Danmark/Europa som
15-16 årig og har usædvanlig
energi, selvdisciplin, vedholdenhed, familie- og skoleopbakning
tager det, om alt går vel, 4-6 år
mere at nå Top 100.
Hvor mange spillere skal i Top
100 og hvad koster det?
Det er dyrt at deltage i 25 turneringer om året uden for Danmark.
Ud over spillerens egne rejseudgifter er der udgiften til coach
på rejsen. Oven i det kan lægges
udgifterne på hjemmefronten til
træner mm. Det løber op i 0,5 1 mio. kr. pr år pr spiller.
Hvis der over nogle år skal
komme nye danske Top 100 spillere, skal der hver september af
landstræneren udtages minimum
3 drenge og 3 piger for det kommende år til Top 100 programmet. Forhåbentlig går de fleste
igen fra sidste år, men ellers er
der sikkert andre, som er kvalificeret. Det giver i alt en udgift
på 5 mio. kr. pr år.
Hvor kommer pengene fra?
Enten kommer pengene fra forældrene/spillerens egne sponsorer eller også fra DTF.
I Danmark er det urealistisk,
at forældre/spillerens egne sponsorer kan og vil ofre beløb i størrelsen 0,5-1 mio. kr. pr år på tennisudvikling af en nok så lovende dreng eller pige. I heldigste
fald er der et enkelt tilfælde.
I DTF er der 2 muligheder:
Enten findes pengene ved at spare andre steder, eller også forhøjes bidraget fra medlemmerne,
som afhængig af medlemsudviklingen udgør 40- 70.000 medlemmer i DTF. Selvfølgelig kan
man også gøre begge dele.

Det nuværende bidrag pr medlem, den samlede egenbetaling i
DTF samt indtægter fra DIF,
Team Danmark og sponsorer
fremgår af DTF’s hjemmeside.
Jeg tror ikke på, at DIF, Team
Danmark eller andre sponsorer i
de nærmeste år vil bidrage med
mere end de gør allerede.
Jeg mener, at der kun er een
vej: Når DTF- budgettet lægges
næste gang, startes med at disponere 5 mio. kr. til Top 100 programmet. Et program, hvis gennemførelse kun landstræneren er
ansvarlig for. Landstræneren ansættes af bestyrelsen og bør udelukkende referere til formanden eller en af
ham udpeget
Er man blandt de
person.
De ø v r ige
bedste juniorer i
midler, bruges
Danmark/Europa som til alle øvrige
aktiviteter her15-16 årig og har
under danske
usædvanlig energi,
ranglister, turselvdisciplin, vedhol- neringer, talenCaroline Wozniacki gik sine
egne veje og er i dag nr. 5
tidentifikation,
denhed, familie- og
på verdensranglisten
klubservice, adskoleopbakning
ministration,
tager det, om alt går
bogholderi mm,
som tilpasses de
vel, 4-6 år mere at
midler som er
nå Top 100.
til overs.
Afslutningsvis nævnes det
vigtige, at den
helt grundlæggende og meget
omfattende tennisundervisning
og tennisudvikling af talenter og
engagerede tennisspillere allerede foregår succesfuldt i alle aldre fra 5 år til 100 år i klubber,
unioner/klubsamarbejder og DTV
og normalt som en integreret og
inspirerende del af tennismiljøet. Her er det især klubberne med
Frederik Løchte Nielsen indtager som Danmarks bedste mandlige spiller en
tilbud om træning og indendørsrangering som nr. 358
spil, som trækker læsset.

Karen Barbat har i dag en placering som nr. 508 på verdensranglisten.

Den nye formand
TennisDanmark og DTF med den
kommende nye formand i spidsen
tager forhåbentlig udfordringen
op: At etablere en talentudvikling
for at få danske Top 100 spillere.
Det er fremover forudsætningen for, at vi i Danmark seriøst
kan regne med at se Davis Cup
kampe mod store tennisnationer
som Spanien og Sverige, og at vi
i løbet af året kan få fornøjelse
og inspiration ved at følge danske spillere mod de bedste ikke
mindst i Grand Slam turneringerne og OL. Det håber jeg, at
TennisDanmark ønsker og vil
følge op på.

FODBOLD gymnastik GOLF taekwondo SVøMNING HåNDBOLD TENNIS
HH Sport Tours har flere års erfaring i
at skræddersye unikke træningslejre
til store som små klubber.
Ring eller skriv til os
for at høre nærmere.

Enestående rejse

All inclusive

rejsegarantifonden

vip værelse

HH Sport Tours har flere års
erfaring i at skræddersye
unikke træningslejre til store
som små klubber. Vi skræddersyer gerne din rejse ud fra
behov og ønsker.

Alle vores hoteller
er ***** 5 stjernet hoteller,
med All Inclusive koncept. Vi
mener ikke at vi kan være
bekendt at tilbyde vores
kunder andet.

Du kan roligt være tryg når
du handler med os. HH
Sport er nemlig medlem af
Rejsegarantifonden. Det
betyder at du er konkursdækket.

Ved grupper på
over 25 personer tilbyder vi
gratis opgradering af
hotelværelse. Cheftræneren
får VIP værelse uden merbetaling.

/HHSPORTTOURS

Rejsegarantifonden medlemsnr. 2523

KOMPLET TRÆNINGSLEJR
MED ALL INKLUSIVE*
til PRISER
FRA 3.746 KR
/HHSPORTTOURS

HH Sport Tours ApS | Centrumgade 24, 1.th, 2750 Ballerup | CVR nr. 36028238
www.HHSPORT.dk | +45 25 72 60 02 el. +45 40 26 30 74 | info@HHSPORT.dk
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Klubbesøg

FRUENS BØGE

satser bredt med succes
En aktivistisk strategi gjorde ikke alene Fruens
Bøge til årets tennisklub i 2014, det har også
gjort klubben fra Odense til noget så sjældent
som en klub i vækst medlemsmæssigt.
A F: P E R C O L S T RU P V INK E L
F O T O : P RI VAT

M

ens medlemstallet

rasler ned hos Dansk
Tennis Forbund, så kan
man notere sig så pæn
fremgang hos Fruens Bøge Tennisklub, at man nu kan kalde sig
den største klub i Vestdanmark.
Klubben, der er placeret i den sydvestlige del af Odense, har i mange år været kendt som værende en
hyggelig motionistklub. Det stempel vil man gerne stadig have i
klubben men ifølge formand Jan
Johansen, så er det ikke ensbetydende med, at man ikke kan have
andre projekter sideløbende. Derfor startede man for efterhånden
en håndfuld år siden et storstilet
projekt, hvor man via samarbejde med områdets skoler ville forsøge at opbygge en stor ungdomsafdeling.
”Vil du have børn og unge til
at melde sig ind i din forening i
dagens Danmark, så kræver det
et stort benarbejde. Det er ikke
nok bare at lave træning og håbe
på folk dukker op af sig selv, det
kræver langt mere end det. Vi er
heldige i vores klub at have mange engagerede og passionerede
medlemmer, der gerne bruger tid
på at starte nye projekter. En tidligere ansat ved skolevæsenet var
vores link til at få startet skoletennis, hvor vi efterhånden har
haft op mod 600 børn på besøg.
Det kan vi helt sikkert mærke på
vores medlemstal, da mange af
børnene har fået så god en oplevelse, at de efterfølgende melder
sig ind,” forklarer Jan Hansen.
Historien er dog ikke udelukkende rosenrød, i Fruens Bøge
oplever man også frafald i teenageårene, hvilket hovedparten af
landets klubber har problemer
med. Det frafald har man endnu
ikke formået at komme til livs,
men netop derfor fortsætter man
med projekterne for børn og unge
i håbet om at en stor base af unge
tennisspillere vil gøre, at lidt flere fortsætter også i årene, hvor fester og kærester ofte tager tiden
hos de unge.
Faciliteter i fokus
Når man satser benhårdt på at udvikle og skabe fundamentet for en
ny stor medlemsgruppe kan man
kommer i problemer hos klubbens
eksisterende medlemmer. For selv-

om alle er interesseret i at have en
stor, stærk og sund klub, så kan
det også have sine udfordringer.
I takt med medlemstallet steg og
børnene begyndte at fylde mere
i klubben voksede bekymringerne hos nogle motionister, der ikke
længere kunne vælge helt så frit
mellem banetimerne som tidligere. Klubben kunne se, at tendensen med flere unge ville fortsætte,
hvilket fik bestyrelsen til at igangsætte og udføre etableringen af en
fem ekstra udendørsbaner. Kombineret med den nye fælles tennishal i Odense med seks baner
skabte de ro omring rammerne for
klubben og ikke mindst klubbens
videre udvikling.
”Det handler først og fremmest
om, at alle føler sig velkomne hver
gang de kommer i klubben, at vi
bevarer den gode stemning. Det
gør man i høj grad, hvis man forsøger at skabe en rød tråd, en fælles identitet på tværs af de forskellige medlemsgrupper der er.
Vi forsøger at gøre det ved at invitere på pølser og øl, når førsteholdet spiller hjemme. Derudover
har vi ture til vores venskabsklub
i Tyskland, hvor både juniorer og
motionister deltager. Det er den
slags små arrangementer der er
vigtige, da det skaber en fælles
identitet, og dermed også øget
forståelse for, at forskellige medlemsgrupper har forskellige behov,” forklarer Jan Hansen.
Det nyeste tiltag i bestræbelserne på at fortsætte de gode tendenser er ansættelsen af den erfarne træner Simon Dahl Verner.

FTU's formand Agi Szocska (t.v.) sammen med formanden for Fruens Bøge Jan Hansen i forbindelse med at klubben blev
kåret til Årets Tennisklub 2014. Foto: Peter Clausen

elite. Endnu en måde at forsøge
at skabe en rød tråd i klubben med
fælles fokus og forståelse i højsædet.

Altid god aktivitet på mini-tennisbanerne

På fuld tid skal Kertemindeknægten forsøge at fortsætte den rivende udvikling klubben har været
inde i. Udover eliten er tanken at

Verner skal være en samlende figur i klubben, det vil sige han
også skal træne motionister og
ikke udelukkende have fokus på

Giv de unge ansvar
Udover ansættelsen af Simon Dahl
Verner har man med en stor ungdomsafdeling en konstant udfordring med at have kvalificerede
trænere på samtlige træningstimer. En del af løsningen på den
udfordring er samtidig Jan Johansens bedste bud på, hvordan man
bevarer teenagere og ungseniorer
i tennissporten og ikke bare lader
dem forsvinde helt ud.
”De unge skal i en tidlig alder
have en ansvarsfølelse, de skal fornemme at der bliver forventet noget af dem. Hvis vi giver dem et
trænerkursus, så de kan varetage
undervisning, så har de pludselig
en helt anden indgangsvinkel til
tennis, end det selv at spille, som
de ofte er kørt lidt trætte i efter
mange juniorår. Nu kan de lære
fra sig, hvilket i sig selv kan være
udviklende. De kan samtidig tjene lidt penge til tøj og andet godt,
og for sporten er det godt, for
hvem ved om lysten til selv at spille melder sig igen? Chancen er i
hvert fald større, hvis man sørger
for de fortsat har kontakt med
sporten,” slutter Jan Hansen.

» I næste nummer af tennisavisen
Fruens Bøge's projekt
med skole-tennis har
omfattet 600 børn

sætter vi fokus på klubbens nye træner,
Simon Dahl Verner. Den tidligere ungdomslandstræner og klubtræner i Esbjerg kommer med sit bud på, hvad der
skal til for at tennissporten i Danmark
udvikles og ikke afvikles.
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Int. talent

MIKAEL YMER
I BRORMANDS FODSPOR
Svensk tennis kan gå
en ganske lys fremtid i
møde. Det er længe
siden man har sagt
farvel til spillere som
Norman, Johansson,
Björkman og senest
Söderling. Men nu
står nye på spring til
at løfte arven – og de
hedder Ymer.
A F: P E R C O L S T RU P V INK E L
F O T O : G E T T Y IM A G E S
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or es n a bol a n d nød

ellers en lang periode med
masser af succes. Spillere som Magnus Norman,
Thomas Johansson og Jonas Björkman holdt fanen højt for Sverige
rundt omkring i verden, og trods
jævnlige danske succeser måtte
vi alligevel kigge ganske misundeligt over på den anden side af
Øresund. Og som om det ikke
var nok, så dukkede Robin Söderling op. Den lange svensker
var klar til at løfte arven efter flere levende legender, og det gjorde han i sandhed på bedste vis.
Blandt andet med to French Openfinaler og en rangering som nummer 4 i verden. Men skader og
sygdom satte en stopper for Söderling, der ikke har spillet siden
2011, og næppe, trods rygter om
det modsatte, vender tilbage som
professionel.
Klar i kulissen
Men svenskerne behøver formentlig ikke vendte meget længere på
en ny succeshistorie. For klar i kulissen står to brødre, Elias og Mikael Ymer. Elias har allerede slået
sit navn fast på ATP-niveau, hvor
han i år kvalificerede sig til maindraw i både Australian Open,
French Open og Wimbledon, og
i juni vandt sin første Challengerturnering. Med en rangering som
nummer 130 og sine bare 19 år er
der ingen tvivl om, at Elias Ymer
står stærkt i forhold til at skabe
ny svensk succes. Og spørger man
Thomas Johansson, så er han heller
ikke i tvivl om at storebror Ymer
besidder både evner, arbejdsmoral
og en mentalitet, der kan sende
ham op blandt de bedste i verden.
Men Elias er kun den ene del af
duoen ”Brødrene fra Skara”, som
de populært kaldes i hjemlandet. Mikael Ymer er lige i hælene på storebror, og med sine blot

16 år er der også her fundament
til noget rigtig stort. Mikael nåede finalen i juniorernes udgave
af Wimbledon, og fik i høj grad
gjort opmærksom på sig selv på
en stor scene. Men det var tæt på,
at det slet ikke var blevet en realitet. Ymer kom nemlig kun med på
et wildcard, da han havde overset
deadline for tilmelding til Wimbledon, og kun takket være ihærdigt arbejde fra både det svenske
forbund, Mikaels agent og stor
velvilje fra All England, lykkedes det at sikre deltagelsen. Og
det er der nok ikke nogle af parterne der fortryder – heller ikke
selvom Ymer måtte strække våben mod den amerikanske vinder, Reilly Opelka.
Et exceptionelt talent
Ymers tennismæssige evner sættes der ikke spørgsmålstegn ved.
I et interview med wimbledon.
com, fortæller Thomas Johansson
om Ymers evner, og han er en af
meget få, der stort set kan gøre
hvad han vil med en ketcher og
en bold. Men til det hører også
en mindre positiv side – ofte, hvis
man skal tro Johansson, vil den
type spiller også have en tendens
til at have en lavere arbejdsmoral, og det er noget der skal rettes
fuldt fokus på, hvis Mikael Ymer
skal til tops. Dog har Ymer en
ydmyghed, som kan være værdi-

En succesrig uge på Wimbledon
gav Ymer motivation til den helt
store scene

fuld i kampen om at nå til tops.
”Vi har ikke haft nogen rigtig
stor spiller siden Söderling stoppede, så den næste bliver rigtig
stor”, spår Ymer, men peger ikke
på at det nødvendigvis er ham
selv eller sin bror. Når snakken
falder på målsætninger, så er Ymer
nemlig temmelig klar i spyttet,
og tager gerne et skridt ad gangen.
”På kort sigt vil jeg gerne slutte min juniorkarriere godt af og
gøre mig klar til næste niveau.
Jeg har vundet en enkelt Future,
men der skal noget mere til før
jeg kan bevæge mig op på Challenger-niveau”, uddyber han. Efter en succesfuld uge på Wimbledons græs er der ingen tvivl om,
at den store scene er en stor mo-

tivation for Ymer – men bare ikke
den hverdag, der venter, når juniorkarrieren slutter, og ikke den
hverdag han har oplevet når han
har været ude og prøve sig af på
Future-niveau. Men det findes
der en meget simpel opskrift på,
hvis man spørger hovedpersonen
selv.
”Hvis jeg spiller en Future en
måske ikke så spændende sted,
og begynder at tænke, at jeg gerne vil væk herfra, så ved jeg det
kræver at jeg laver endnu bedre
resultater, og på den måde kan
jeg presse mig selv. Med Wimbledon har jeg været så heldig at
få en forsmag på hvad der kan
vente, hvilket også er en stor motivation fremadrettet”, fortæller
han.
Eventyret på Wimbledons græs
kunne ikke have endt meget bedre – heller ikke selvom han endte med at tabe finalen, og selv er
han meget stolt på både sine egne
vegne og sit team. Næste skridt
for den mindste Ymer bliver seniorkarrieren, hvor han for alvor
skal vise, at han kan følge i fodsporerne på både Sveriges levende tennislegender, og ikke mindst
storebror Elias. Der hersker i hvert
fald ingen tvivl om, at der er fundament til noget rigtig stort på
den anden side af Øresund.

Mikael Ymer står klar til at
løfte arven efter de store
svenske stjerner.

PROFIL
MIKAEL YMER
Land: Sverige
Født: 1998
Bopæl: Skara, Sverige
Nuværende
juniorrangering: 3
Nuværende
senoirrangering: 790
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DH slutstilling udendørs

HERRER
ELITEDIV. mellemspilspulje 1
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Elite

HIK

3

2

0

1

11

4. plads

Hvidovre

3

1

2

0

11

Bronze

ATK

3

2

0

1

13

Elite

Birkerød

3

1

0

2

5

Elite

Lyngby

3

1

1

1

11

Elite

Hillerød

3

1

0

2

4

Elite

Fruens Bøge

3

0

0

3

4

Elite

Århus 1900

3

0

0

3

1

Elite

Helsingør

3

0

0

3

2

1. div.

KB fulgte førstepladsen i puljen op med at genvinde
mesterskabet; i semifinalen gik det ud over HIK med
4-1 og i finalen vandt holdet fra Frederiksberg med 4-1.
Hvidovre vandt bronze efter sejre mod HIK.

Lyngby var blot et point fra at nå slutspillet, fordi
Hvidovre i en af doublerne havde matcbold mod sig, men
lykkedes med at vinde og dermed få 3-3 i holdkampen. I
slutspillet vandt Gentofte dog emifinalen med 4-2 i en
gentagelse af kampen..

HRT var overlegne i denne pulje og fik dermed retten
til først at vælge playoff modstander; det blev Kløvermarken og HRT vandt sikekrt med 4-0 Helsingør må ned
i 1 division, men holdet har også været overmatchet
hele sæsonen i Elitedivision.

1. DIV. Vest pulje 1

1. DIV. Vest pulje 2

1. DIV. Øst pulje 1

HOLD

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

HOLD

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

HOLD

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

Skovbakken

5

4

1

0

25

1. div.

ALTS

5

5

0

0

27

1. div.

Gentofte 2

5

4

1

0

24

1. div.

Aalborg Østre

5

3

2

0

20

1. div.

Århus 1900 2

5

3

0

2

20

1. div.

HIK 2

5

3

2

0

21

1. div.

Sønderborg

5

2

2

1

18

1. div.

Horsens

5

3

1

1

19

1. div.

Kløvermarken

5

2

1

2

16

1. div.

Randers

5

2

1

2

17

1. div.

Risskov

5

1

2

2

11

1. div.

TK Ryvang

5

3

0

2

16

1. div.

Hasle

5

1

0

4

9

2. div.

TC Odense

5

0

2

3

7

2. div.

HVT

5

1

0

4

11

2. div.

Herning

5

0

0

5

1

2. div.

AGF

5

0

1

4

6

2. div.

Holte

5

0

0

5

2

2. div.

Skovbakken vandt divisionen, men kunne til gengæld ikke
besejre Hillerød		i playoff kampen. Dermed må holdet tage
endnu en sæson i 1. division Herning rykker ud sammen
med Hasle, som tabte sin playoff kamp.

1. DIV. Øst pulje 2
HOLD

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

Virum/Sorgenf. 5

5

0

0

23

KB 2

5

3

1

1

Vanløse

5

1

2

Farum

5

1

KFUM

5

Lyngby 2

5

Et klart nederlag til ATK, betyder at ALTS også næste
sæson spiller i 1. division. AGF og TC Odense rykker ned i
2. division.

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

2. DIV. Vest pulje 1

2. DIV. Vest pulje 2

HOLD

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

HOLD

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

Elite

Skovbakken 2 5

3

2

0

21

2.div

Skanderborg

5

4

1

0

23

1. div.

19

1. div.

Aalborg Østre 2 5

3

0

2

16

2.div

Århus 1900 3

5

2

3

0

19

2.div

2

14

1. div.

TPI

5

2

2

1

16

1. div.

Give

5

2

2

1

17

1. div.

2

2

13

1. div.

Kolding

5

2

1

2

16

1. div.

Viborg

5

2

2

1

16

2.div

1

0

4

11

2. div.

Randers 2

5

1

1

3

11

2.div

Nyborg

5

0

1

4

9

2.div

1

1

3

10

2. div.

Hammel

5

1

0

4

10

Jyll.serie

TC Odense 2

5

0

1

4

6

Fynsserien

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

Skovbakken 2 og Aalborg Østre 2 kan ikke rykke op, aå
den direkte oprykning tilfaldt TPI og Koling følger med
op da holdet vandt sin playoffkamp. Hammel må ned i
Jyllandsserien. Op fra Jyllandsserien kommer Aars

2. DIV. Øst pulje 1

2. DIV. Øst pulje 2

SLUTSPILLET:

HOLD

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

HOLD

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

B 93

5

5

0

0

27

1. div.

Skovshoved

5

5

0

0

25

1. div.

ATK 2

5

4

0

1

23

1. div.

Birkerød 2

5

4

0

1

24

1. div.

Holbæk

5

3

0

2

17

2.div

Hvidovre 2

5

2

1

2

18

2.div

HIK 3

5

1

1

3

8

2.div

Køge

5

2

1

2

15

2.div

Greve

5

0

1

4

8

PO

Brøndby Strand 5

1

0

4

8 Sjæll.serien

Kløvermarken 2 5

0

2

3

7 Kbh. serien

NTK Amager

0

0

5

0

B 93 er direkte oprykker og ATK 2 vandt i playoff, så
begge rykker op i 1. division. Kløvermarken 2 rykker ud.

5

Skanderborg vandt divisionen og rykker op. Det samme
gør Give som vandt i playoff. TC Odense 2 rykker ned i
Fynsserien. Op fra Fynsserien kommer Fruens Bøge 2

Semifinaler: KB - HIK 4-1, Gentofte - Hvidovre 4-2
Finale:
KB - Gentofte 4-1
Bronzekamp: Hvidovre - HIK 4-2
Playoff:
Kløvermarken - HRT 0-4, ALTS - ATK 0-4,
Skovbakken - Hillerød 2-4,
Vi/so - Helsingør 4-0

Kbh.serien

Skovshoved og Birkerød 2 rykker op. NTK Amager rykker
ud. HRT 2 rykker op efter sejr i playoff mod Brøndby
Strand

KB's mestre hos herrerne

DH slutstilling udendørs 27

DAMER
ELITEDIV. mellemspilspulje 1

ELITEDIV. mellemspilspulje 2

ELITEDIV. nedrykningspulje

HOLD

K

V

U

T

P

RESULTAT

HOLD

K

V

U

T

P

RESULTAT

HOLD

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

KB

3

2

1

0

14

Guld

Gentofte

3

2

1

0

14

Bronze

Lyngby

3

2

1

0

12

Elite

HIK

3

2

1

0

12

4 . Plads

Birkerød

3

1

2

0

11

Sølv

Skovbakken

3

1

1

1

9

Elite

Esbjerg

3

1

2

1

6

Elite

Hvidovre

3

0

2

1

7

Elite

Holte

3

1

0

2

8

Elite

Fruens Bøge

3

0

0

3

4

Elite

HRT

3

0

1

2

4

Elite

ATK

3

1

0

2

7

1. div.

Efter puljesejren genvandt KB det danske mesterskab i
suveræn stil; i semifinalen blev HIK besjeret med 4-0 og i
finalen var det Birkerød der måtte lægge ryg til nederlag.
Gentofte vandt bronze da de slog HIK med 4-2

Gentofte vandt mellemspillet, men måtte i semifinalen se
sig slået af Birkerød efter en uhyre tæt kamp, som blev
afgjort i Golden Match		Tiebreak ved stillingen 3-3.

1. DIV. Vest pulje 1

1. DIV. Vest pulje 3

HOLD

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

Århus 1900

5

5

0

0

19

Elite

TC Odense

5

4

0

1

14

Skovbakken 2 5

2

1

2

Silkeborg

5

1

1

Fruens Bøge 2 5

1

Hadsten

0

5

Lyngby vandt puljen og fik dermed retten til først at
vælge modstander blandt 1. divisions holdene

1. DIV. Øst pulje 1

HOLD

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

HOLD

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

Aalborg Østre

5

5

0

0

16

1. div.

KB 2

5

4

1

0

17

1. div

1. div

Randers

5

3

0

2

14

1. div.

Gentofte 2

5

3

1

1

13

1. div

10

1. div

Esbjerg 2

5

3

1

1

14

1. div.

Roskilde

5

2

2

1

11

1. div

3

7

1. div

Kolding

5

2

2

2

10

1. div.

Hillerød

5

1

3

1

10

1. div

0

4

6

1. div

Herning

5

1

0

4

4

1. div.

Birkerød 2

5

0

1

4

5

2. div.

2

3

4

2. div

Aars

5

0

0

5

2

2. div

Kløvermarken

5

0

2

3

4

2. div

Århus 1900 vandt suverænt divisionen og slog derefter i
playoff ATK med 4-2 Således er Århus 1900 atter at finde
i Elitedivisionen fra næste sæson.Hadsten må ned i 2.
division.

Aalborg Østre vandt divisionen, men stillede ikke med
hold i playoffkampen mod Lyngby og blev derfor erklæret
taber af kampen. Holdet forbliver således i 1. division.		
Aars tager nedrykningen til 2. division

1. DIV. Øst pulje 2

2. DIV. Vest pulje 1

HOLD

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

HIK 2

5

4

0

1

16

Virum/Sorgenfri 5

3

0

2

Farum

5

3

0

Lyngby 2

5

3

Hvidovre 2

5

ATK 2

5

2. DIV. Vest pulje 2

HOLD

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

1. div

Aalborg

4

2

2

0

10

13

1. div

Hasle

4

1

3

0

2

11

1. div

Risskov

4

1

2

0

2

10

1. div

AGF

4

1

2

0

3

8

1. div

TC Odense 2

4

0

0

5

2

2. div

Bye

0

HOLD

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

1. div

Århus 1900 2

5

4

1

0

18

1. div.

10

2. div

Vester Skerninge5

4

1

0

16

1. div.

1

9

2. div

Fruens Bøge 3 5

2

0

3

10

2. div

2

1

7

2. div

Fredericia

5

2

0

3

8

2. div

0

1

3

4

2. div

ALTS

5

2

0

3

7

2. div

0

0

0

0

Aalborg Østre 2 5

0

0

5

1 unionsserie

HIK vandt divisionen, men kan ikke rykke op, så playoffkampen gik videre til Virum/Sorgenfri; holdet spillede
Århus mod Skovbakken, og tabte med 2-4. ATK 2 tog
nedrykningspladsen til 2. division. Hvidovre 2 klarede 		
frisag ved at slå Birkerød 2 i playoff.

Aalborg rykker op i 1. division. Øvrige hold forbliver i
2. div. Randers og Hobro rykker fra Jyllandsserien til
2. div.
Fra Fynsserien kommer Nyborg op

2. DIV. Øst pulje 1

2. DIV. Øst pulje 2

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

HOLD

K

V

U

T

P

NÆSTE ÅR

Skovshoved

5

4

1

0

16

1. div.

Greve

4

4

0

0

14

1. div.

KB 3

5

3

1

1

13

2. div

HIK 3

3

2

0

1

8

2. div

B 93

5

3

0

2

13

2. div

HVT

3

2

0

1

7

2. div

Team Øresund 5

2

0

3

11

2. div

Helsingør

4

1

0

3

6

2. div

Farum 2

5

2

0

3

7

2. div

Kløvermarken 2 4

0

0

4

1 unionsserie

NTK Amager

5

0

0

5

0 unionsserie

Bye

0

0

0

0

Skovshoved rykker op og NTK Amager må en tur ned i
Københavnsserien. Fra Sjællandsserien rykker HRT 2 og
Roskilde 2 op.

Andetholdet fra Århus 1900 rykker op, mens andetholdet
fra Aalborg Østre rykker ned i Jyllandsserien		
Randers og Hobro rykker fra Jyllandsserien till 2. div.		
Fra Fynsserien kommer Nyborg op

SLUTSPILLET:

HOLD

0

KB blev divisionsvinder, men ligesom Gentofte er holdet
ikke oprykningsberettiget, så det var Roskilde som fik lov
at spille playoff-kamp, men holdet tabte her til Holte med
1-5. Kløvermarken og Birkerød 2 rykker ud

Semifinaler: KB - HIK 4-0, Birkerød - Gentofte 3-3
Finale: KB - Birkerød 4-1
Bronzekamp: Gentofte -- HIK 4-2		
Playoff:						
Lyngby - Aalborg Østre Lyngby u. kamp, Skovbakken Vi/So. 4-2, Roskilde - Holte 1-5, ATK - Århus 1900 2-4

Greve vandt divisionen og rykker op, mens Kløvermarkens
andethold må tage turen ned i Københavnsserien		
Fra Sjællandsserien rykker HRT 2 og Roskilde 2 op

KB's mestre hos damerne
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Vin

BAROLO – ITALIENS SVAR PÅ
BOURGOGNE’S CRU-VINE
Hvad er det, der gør Barolo til noget særligt? Og hvorfor er den så dyr? Svaret er en lang, lang produktionsproces og
nogle helt særlige krav til dyrkning af druerne. Men de fleste synes, det er det hele værd...
Barolo’ens historie
Barolo er en af Italiens store
vine. Oprindeligt var det en sød
vin, men i midten af 1800-tallet
inviterede borgmesteren af
Grinzane den franske ønolog
Louis Oudart til Barolo-egnen.
Oudart fik succes med at udvikle en tør vin af den lokale
Nebbiolo-most ved at forbedre
hygiejnen i vinkældrene.
Vinen blev hurtigt populær
blandt adelen i Torino og hos
kongefamilien Savoy, og fik
derved sit øgenavn ”The wine
of kings, the king of wines”.
Barolovinen er en enkeltdrue-vin lavet på Nebbiolo-druer.

B
Ægte Barolo-vin må kun dyrkes på bakkeskråningerne, ikke i dalen.

arolo R E G I O N E N I
Piemonte er i sig selv
en eksklusiv del af Italien, hvor vinbønderne
har investeret mange penge
på at optimere produktionen.
Druerne bliver dyrket på små
marker og produktionen er aldrig stor nok til at møde efterspørgslen. Barolo er et DOCG
område, og det betyder, at der
er strenge regler for, hvilke
vine der må kalde sig Barolo.
Vinen skal dyrkes på bakkeskråningerne, bunden af dalene er kategorisk forbudt om-

råde, det samme er fugtige eller flade områder eller områder
uden tilstrækkelig solskin eller bakker, der vender mod
nord. Oven i dette er der visse
marker, som uofficielt har det,
der svarer til den franske Cru
status, bl.a. Cannubi, Sarmassa, Brunate og Rocche. I denne region er der ingen tradition for at dyrke industrivine i
store mængder, det har altid
været kravet om kvalitet, der
har har været sty rende.
Med til at øge prisen er også,
at en Barolo-vin er flere år un-

dervejs. Barolo-vine skal modne mindst 38 måneder, heraf
mindst 18 måneder på egetræ.
Hvis vinen har modnet mindst
5 år, har producenten lov til at
kalde den Riserva. Derefter er
det almindeligt at lagre vinen
på flasker i nogle måneder, før
den sættes til salg. Men så får
du også en helt unik vin med
aroma af tjære og roser, en vin
der kun bliver bedre, jo ældre
den er.
A F KIR S T E N F I C H
F O T O : V IRN A B A R O L O

Virna Barolo

Pr. fl. 249,6 fl. 1320,-

Pr. fl. 169,6 fl. 900,-

Virna blev som den
første kvinde uddannet
i vinmagerteknik på
Torinos universitet i
1991. I dag er hun chefønolog for Borgogno
familiens gamle vinfirma og har sit eget label.
Borgogno familien har dyr
dyrket vin på Barolo-egnen si
siden 1720. De ejer vinmar
vinmarker i nogen af Barolos mest
prestigiøse Cru’s: Cannubi
Boschis, Preda, Sarmassa, I
Merli, San Giovanni, og Co
Coste di Rosa. Igennem tiden
har de fulgt egnens traditi
traditioner for vinproduktion, men
i 1991 skete der noget nyt:
datteren Virna blev som den
første kvinde uddannet i
vinmagerteknik fra Torinos
Universitet, og i 2001 overtog

Pr. fl. 495.-

Pr. fl. 129,6 fl. 660,-

Virna og Ivana

hun sammen med sin søster
Ivana ledelsen af gården, og
fik samtidig sit navn på etiketten. Virna er chefvinmager i virksomheden, mens
hendes søster Ivana tager
sig af det administrative og
hendes mand Giovanni (som
også kommer fra en gammel
vinmager-familie) tager sig
af markerne og dyrkningen
af druerne. Tilsammen har
de formået at skabe vine, der
bliver rost til skyerne i internationale vinmagasiner og

deres firma er blevet kaldt ”...
an up- and coming estate...”
af selveste Decanter, verdens
største vinmagasin. De har
tasting-room midt i den lille by Barolo, og de er meget
gæstfri, især over for danske
turister.
Se mere om Virna Barolo på
Virnabarolo.it
...og køb vinene på
Holtevinlager.dk
eller i en af de 16 butikker.

VELKOMME
Ranglister
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DANSK RANGLISTE
DAMER 2015 PR. 14/9
POS.

NAVN

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

Caroline WOZNIACKI
Karen BARBAT
Karina I. JACOBSGAARD
Mai GRAGE
Emilie FRANCATI
Frederikke UHRSKOV STØCHKEL
Hannah VILLE MØLLER
Frederikke SVARRE
Cecilie LUNDSGAARD MELSTED
Olga HELMI
Rebecca LA COUR HILLINGSØ
Julie NOE
Malene STRIPP
Amina HADZIC
Emma TRANBERG
Sofie AAMOT MØNSTER
Clara TAUSON
Helena FRANCATI
Josefine AXELSEN
Kathrine BERGE

DANSK RANGLISTE
HERRER 2015 PR. 9/9
KLUB

POINTS

KB
1.185.000
Birkerød
12.650
KB
1.804
KB
1.660
Gentofte
1.640
Holte
1.354
HIK
1.276
Hillerød
1.270
HIK
1.248
Birkerød
1.245
KB
1.092
KB
1.082
Birkerød
960
Esbjerg
900
Hvidovre
834
HIK
816
Gentofte
816
Gentofte
797
Skovbakken
790
Birkerød
786

WTA RANGLISTE
DAMER 2015 PR. 14/9

POS.

NAVN

KLUB

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

Frederik L. NIELSEN
Lyngby
Mikael TORPEGAARD
Lyngby
Søren HESS-OLESEN
Århus 1900
Philip ØRNØ
Gentofte
Simon FRIIS SØNDERGAARD
KB
Johannes INGILDSEN
KB
Christian SIGSGAARD
Gentofte
Esben HESS-OLESEN
Århus 1900
Tobias GALSKOV
Lyngby
Andreas BJERREHUS
Århus 1900
Mads ENGSTED
Århus 1900
Benjamin HANNESTAD
KB
Mohamed SHABIB
ATK
Søren BORUP WEDEGE
Hillerød
Frederik NYMANN
Birkerød
Henrik HEISE KORSGAARD
Fruesn Bøge
August HOLMGREN
Gentofte
Martin PEDERSEN
KB
Jesper KORSBÆK JENSEN
Birkerød
Oliver BENNEWEIS PRAMMING
HIK

POINTS

47.310
4.060
3.250
2.220
1.880
1.822
1.776
1.600
1.528
1.500
1.480
1.420
1.360
1.312
1.188
1.162
1.070
1.060
1.036
1.000

NAVN

KLUB

POINTS

1

Serena WILLIAMS

USA

2

Simona HALEP

3

TENNISAVISEN.DK
www.facebook.com/Tennisavisen

POS.

NAVN

KLUB

POINTS

11.501

1

Novak DJOKOVIC

Serbien

14.865

Rumænien

6.760

2

Roger FEDERER

Schweiz

9.065

Maria SHARAPOVA

Rusland

5.795

3

Andy MURRAY

Eng

8.840

4

Petra KVITOVA

Tjekkiet

5.295

4

Kei NISHIKORI

Japan

6.205

5

Lucie SAFAROVA

Tjekkiet

3.570

5

Stanislas WAVRINKA

Schweiz

5.710

6

Caroline WOZNIACKI

Danmark

3.510

6

Tomas BERDYCH

Tjekkiet

5.230

7

Ana IVANOVIC

Serbien

3.440

7

David FERRER

Spanien

3.695

8

Flavia PENNETTA

Italien

3.317

8

Rafael NADAL

Spanien

3.680

9

Garbine MUGURUZA

Spanien

3.305

9

Marin CILIC

Kroatien

3.550

10

Karolina PLISKOVA

Tjekkiet

3.215

10

Milos RAONIC

Canada

2.880

11

Angelique KERBER

Tyskland

3.150

11

Gilles SIMON

Frankrig

2.730

12

Carla SUAREZ NAVARRO

Spanien

3.070

12

Richard GASQUET

Frankrig

2.240

13

Timea BACSINZKY

Ungarn

2.836

13

John ISNER

USA

2.235

14

Agnieszka RADWANSKA

Polen

2.820

14

Kevin ANDERSON

Sydafrika

2.160

15

Belinda BENCIC

Schweiz

2.735

15

David GOFFIN

Belgien

2.130

16

Elina SVITOLINA

Rusland

2.650

16

Gael MONFILS

Frankrig

1.850

17

Andrea PETKOVIC

Tyskland

2.450

17

Grigor DIMITROV

Bulgarien

1.735

18

Madison KEYS

USA

2.445

18

Jo-Wilfried TSONGA

Frankrig

1.675

19

Roberta VINCI

Italien

2.430

19

Feliciano LOPEZ

Spanien

1.665

20

Ekaterina MAKAROVA

Rusland

2.380

20

Dominic THIEM

Østrig

1.645

V
o
–

@Tennisavisen

ITF RANGLISTE PIGER 2015 PR. 7/9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ATP RANGLISTE
HERRER 2015 PR. 14/9

POS.

Vi bringer nyheder,
billeder, analyser,
debat og aktuelle
opdateringer fra
tennisverdenen
- både fra Danmark
og den
internationale scene.

42
371
456
686
719
1180
1224
1306
1408
1607
1676
1697
1713
1832
2176

NAVN

ÅRG.

PTS.

Marketa Vondrousova, Tjekkiet
99
1.185
Dalma Galfi, Ungarn
98
1.059
Anna Blinkova, Rusland
98
926
Tereza Mihalokov, Slovakiet
98
893
Katie Swan, England
99
881
Charlotte Robillard-Millette, Canada
99
865
Anna Kalinskaya, Rusland
98
860
Usie Maitone Arconada, USA
98
829
Shilin Xu, Kina
98
816
Sofia Kenin, USA
98
814
			
Emilie Francati, Gentofte
97
503
Rebekka La Cour Hillingsø, KB
0
140
Olga Helmi, Birkerød
0
116
Hannah Viller Møller, HIK
1
70
Sofia Nami Samavati, Hillerød
0
64
Mathilde Tranberg, HRT
0
26
Helena Francati, Gentofte
0
25
Olivia Gram, Skovbakken
0
21
Simone Alipieva, HIK
98
19
Emma Rønholt, KB
97
13
Linnea Sophie D. Fristam, Lyngby
99
11
Frederikke Svarre, KB
97
11
Sofie Bjerringgaard, B 93
99
10
Ida Emilie Stilling Krause, KB
99
9
Stefani Lekic, Skovshoved
98
3

ITF RANGLISTE DRENGE 2015 PR. 7/9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAVN

Taylor Fritz, USA
Michael Mmoh, USA
Mikael Ymer, Sverige
Seong Chan Hong, Sydkorea
Reilly Opleka, USA
Orlando luz, Brasilien
Marcelo Tomas Barrios Vera, Chile
William Blumberg, USA
Corentin Denolly, Frankrig
Yunseong Chung, Sydkorea

54 Benjamin Hannestad, KB
164 Johannes Ingildsen, KB
223 August Holmgren, Gentofte
		
		
275 Christian Sigsgaard, Gentofte
582 Nikolaj Katic, KB
211 Julia BOSERUP
USA/DK
227
356 Frederik L. NIELSEN
Lyngby
189
602 Philip Hjorth, KB
506 Karen BARBAT
Birkerød
52
922 Mikael TORPEGAARD
Lyngby
16
675 Patrick Kristensen, Skovbakken
931 Kasper Elsvad, KB
1238 Julie NOE
KB
3
980 Søren HESS-OLESEN
Århus 1900
13
1154 Sebastian Grundtvig, HIK
1725 Sean Ellingsen, KB
1346 Simon FRIIS SØNDERGAARD
KB
4
1981 August G.S. Møller, Skovshoved
1355 Philip ØRNØ
Gentofte
4
2090 Julius Gormsen, KB
2090 Peter Kampen, KB
1747 Mohammed SHABIB
ATK
2
2090 Tobias Lentz, Skovbakken
17468 Johannes INGILDSEN
KB
1
2233 Romeo J. Midtgaard, Hvidovre

ÅRG.

PTS.

97
98
98
97
97
98
97
98
97
98

1.335
1.130
1.011
968
963
952
950
906
880
874

97
97
98
97
98
99
99
98
1
98
98
97
98
98
98

438
240
195
169
85
81
69
41
26
10
5
3
3
3
1
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Klubtennis

KLUBSKIFTER PR. SEPTEMBER 2015 (udvalgte)

SLUTSPIL:

HIK TOG FOR SIG
AF TITLERNE
VED JUNIOR DH

Navn

Nuværende klub

Ny klub

Kristian Jørgensen

Aars Tennisklub

Randers Tennisklub

Kasper Warming

Birkerød Tennisklub

Hvidovre Tennisklub

Pernille Lindvang Samsøe

Brøndby Tennis Klub

KFUMs Tennisklub

Ida de Neergaard

Farum Tennis Klub

Birkerød Tennis Klub

Sisse Folmø

Gentofte Tennisklub

KB Tennis

Line Lauridsen

Gentofte Tennisklub

Roskilde Tennis Klub

Kathrine Maltbæk Jensen

Gentofte Tennisklub

Tennisklubben Ryvang

Kathrine Nistrup Madsen

Gentofte Tennisklub

Tennisklubben Ryvang

Anna Skytte-Rasmussen

Gentofte Tennisklub

Tennisklubben Ryvang

Lars Baes

Give Tennisklub

Vejle Tennis Klub

Andreas Bechmann

Give Tennisklub

Vejle Tennis Klub

Sebastian Mikkelsen

Give Tennisklub

Kolding Tennis Klub

Karoline Laursen

Greve Tennisklub

KB Tennis

Anders Muchardt

Greve Tennisklub

Hareskov-Værløse Tennisklub

ejret var en udfordring, da Junior DH slutspillet blev afgjort
i Lyngby Tennisklub d. 12. og 13. september.
Efter semifinalespillet lørdag, så skulle medaljerne i de otte
rækker fordeles om søndagen. Desværre betød regn at ikke alle
kampe kunne afvikles udendørs, så indendørsbanerne måtte i et
vist omfang tages i brug. Uanset så kunne det dog ikke ødelægge
den gode stemning blandt de mange spillere og tilskuere, og god
tennis blev der sandelig også vist; adskillige af holdkampene var
dramafyldte og blev afgjort på små marginaler.
HIK blev den store titelsluger ved disse mesterskaber og vandt
intet mindre end fem af de otte rækker.

Nicolas Vahman

Greve Tennisklub

Roskilde Tennis Klub

Troels Andersen

Greve Tennisklub

Hvidovre Tennisklub

Resultaterne ved Junior DH blev:

Christoffer Stengade

Helsingør Tennis Klub

Gentofte Tennisklub

Sofie Anne-Marie Skovbo Jensen

Helsingør Tennisklub

Gentofte Tennisklub

Jeppe Quistgaard

Herning Tennis Klub

Vejle Tennis Klub

Christopher Raben

HIK Tennis

Skovshoved Tennis Klub

Thomas Schwencke Lindquist

HIK Tennis

KB Tennis

Martin Grønbech Nygård Knudsen

Holbæk Tennis Klub

KB Tennis

Philip Hjorth

KB Tennis

Hørsholm Rungsted Tennisklub

Peter Kampen

KB Tennis

Lyngby Tennis Klub

Ida Krause

KB Tennis

Gentofte Tennisklub

Caroline Piculell

Lyngby Tennis Klub

B93 Tennis

Amalie Piculell

Lyngby Tennis Klub

B93 Tennis

Josephine Visler

Lyngby Tennis Klub

B93 Tennis

Valdemar Rasmussen

Lyngby Tennis Klub

Virum-Sorgenfri Tennisklub

Rasmus Jakobsen

Lyngby Tennis Klub

Farum Tennisklub

Niels Stokkendal Servé

Silkeborg Tennisklub

Skanderborg Lawn Tennis Klub

André Biciusca Meinertz

Skovshoved Tennisklub

HIK

Christian Neergaard Pedersen

Sønder Omme Tennis Klub

Vejle Tennis Klub

Oliver Basse

Vedbæk Tennisklub

B93 Tennis

Peter Foersom

Virum Sorgenfri

KB Tennis

Jeppe Krause Frantzen

Århus 1900 Tennis

Skovbakken Tennis

Camilla Egebjerg Thorkildsen

Århus 1900 Tennis

Skovbakken Tennis

Elmer Møller

Århus 1900 Tennis

Skovbakken Tennis

Mikkel Ballisager

Århus 1900 Tennis

Skovbakken Tennis

Sidsel Dahl Pehrson

Århus 1900 Tennis

Skovbakken Tennis

Andreas Hovesen Pedersen

Århus 1900 Tennis

Vejle Tennis Klub

Nadja Demant Tørnes Andersen

Århus 1900 Tennis

Vejle Tennis Klub

Sidsel Dahl Pehrson
skifter Aarhus 1900
ud med Skovbakken.

V

● U10 piger, finale: HIK – Gentofte 4-0, bronze: Team Fyn
● U10 drenge, finale: HIK – Gentofte 4-2, bronze: Gentofte – Team Fyn 4-0
● U12 piger, finale: Lyngby – HRT 3-1, bronze: KB – Kolding 3-1
● U12 drenge, finale: HIK – Gentofte 4-2, bronze: KB – Team Århus 4-1
● U14 piger, finale: HRT – Gentofte 2-2 (HRT vinder på sætscore),
bronze: HIK – Team Århus 4-1
● U14 drenge, finale: HIK – Team Fyn 3-1, bronze: Team Århus – B 93 4-0
● U18 piger, finale: HIK – Lyngby 4-0, bronze: KB – Gentofte 4-0
● U18 drenge, finale: KB – Team Århus 4-2, bronze: Lyngby – Team Nordsjælland 4-2

Det var lidt af en herredyst de to U18 spillere, Julius Gormsen, kb og Benjamin
Husum leverede, da de krydsede klinger på 4. singlen i finalen mellem KB og
Team Århus; kampen blev afgjort i Match-Tiebreak i tredje sæt. Julius vandt
med 13-11 efter at have haft tre matchbolde mod sig.

Alle priser

Skriv til os

er ex. moms

Dk.elcardk@gmail.com

Siden januar, har DK ELCAR rullet over 100 biler ud af
værkstedet til tilfredse kunder.
Nu har du chancen for

Fabriksny Club Car ’Precedent’

at blive én af dem!

Årgang 2015
Fås med udstyr som: køleboks, boldvasker,
bagcover, to-delt forrude og meget mere!

VI TILBYDER:
 4 års batterigaranti
 3 års garanti på køretøj
 Eget serviceværksted m.
 egen servicemontør

Pris: 44.995 kr.

Vi tilbyder følgende nye og
brugte golfbiler

GOUPIL - arbejdskøretøj
Din nye fuldblods arbejdshest!

4 stk. NYE LvTong, EL, mørkegrøn, FULDT setup til
vejkørsel, kan indregistreres – pris. 37.995 kr.
5 stk. NYE LvTong, EL, mørkegrøn, til kørsel på
golfbane – pris. 33.995 kr.
1 stk. NY Club Car CarryAll 500, Benzin, grøn, super
kraftigt arbejdskøretøj! – pris. 59.995 kr.
1 stk. Club Car Villager, EL, 2+2 sæder, fuldt setup
til kørsel på vej, kan indregistreres, NYMALET
ferrari-rød – pris. 33.995 kr.
1 stk. Ez-Go TxT, EL, nymalet sort, m. lad – pris per
stk. 31.995 kr.
1 stk. Ez-Go TxT, EL, grøn – Pris per stk. 25.995 kr.
1 stk. Ez-Go RXV, EL, grøn – pris per stk. 31.995 kr.
2 stk. Ez-Go/LvTong Cafévogn, EL eller Benzin –
pris per stk. 44.995 kr.
1 stk. Club Car DS, Benzin, hvid, 2+2 sæder – pris.
19.995 kr.
1 stk. Club Car DS, EL, hvid med sorte sæder – pris.
14.995 kr.

Kan ombygges til enhver arbejdsopgave!
Priser fra kun: 99.995 kr.

DKELCAR er leverandør inden for nye og brugte golfbiler af mærkerne Club Car,
Yamaha & Ez-Go. Mulighed for demo alle ugens dage efter aftale. Find os på
SERVICEVEJ 6, 4220 KORSØR eller ring 51 95 40 26

VI SES !
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Talent

INT'L
TALENT

JAPANSK TENNIS I FREMMARCH
Der hersker ingen tvivl om at Kei Nishikori
har fået japansk tennis tilbage på verdenskortet. Men som vi også tidligere har berettet i
TennisAvisen så er japansk tennis inde i en
positiv udvikling, og næste skud på stammen
står allerede klar.
A F: A S G E R H E S S - O L E S E N
F O T O : G E T T Y IM A G E S

N

Yosh i h i to
Nishioka. Om lighederne i efternavnet har noget at sige skal være usagt,
men den 19-årige japaner har for
alvor slået sit navn fast i 2015,
hvor han med flere gode præstationer, samt første sejr i maindraw
i en Grand Slam, har vist tegn på,
at Nishikori ikke kommer til at
stå alene i kampen om at cementere japansk tennis i den internationale topklasse.
av n e t er

I Nishikoris fodspor
Japans absolut bedste og mest
etablerede spiller har sin daglige
gang i Bradenton, Florida, når han
ikke er på farten. Og basen i det
sydlige USA har været ekstremt
værdifuld for Nishikori, der sidste år kom meget tæt på sin første Grand Slam-titel – noget der
ganske givet kunne have sat Japan på den anden ende. Derfor
er det måske ikke tilfældigt at

Nishioka har valgt at gå i samme retning. Her er han økonomisk støttet af Masaaki Moritas tennisfond, der har til formål
at støtte udviklingen af japanske
tennistalenter, og han har derfor
ganske optimale rammer for at
udvikle sig til at nå samme højder som landsmanden.
”Jeg lærer meget fra Kei (Nishikori). Han er heller ikke så høj en
spiller, og mindre af statur, ligesom mig. Men vi kan begge spille aggressivt, og han har en god
defensiv og bevæger sig godt – det
er nogle af de ting jeg også forsøger at have fokus på”, fortæller
Nishioka i et interview med
SkySports.

Delray Beach. Turneringen ligger
så godt som i baghaven for Nishioka, og måske var det derfor, at
han ramte et niveau, der var nok
til at sikre ham en kvartfinale,
hvor han dog måtte strække våben mod Bernard Tomic. Ikke
desto mindre fik Nishioka slået fast, at han er en spiller man
skal lægge mærke til fremadrettet.
Med en blanding af stor motivation og selvtillid samt professionalisme og ydmyghed, har han de
mentale redskaber til at nå langt.
Kigger man på de tennismæssige
kvaliteter er der heller ingen tvivl
om at den unge japaner har hvad
der skal til.
”Jeg er slet ikke i tvivl om, at
han har de tennismæssige kvaliteter der skal til for at nå op blandt
de bedste i verden. Men det er
ikke alt, og det er vigtigt at huske på, at der findes mange dygtige tennisspillere i verden, og det
lige så ofte handler om mange andre aspekter i dét, at blive en dygtig tennisspiller”, forklarer japanerens brasilianske træner, Rodrigo Nascimento.

Det første gennembrud
Tilbage i februar fik Nishioka
så hvad der kunne ligne sit første rigtige gennembrud. Efter
at have brugt det meste af 2014
på Futures og Challengers, hvor
han leverede flotte præstationer
på både grus og hardcourt, kvalede han ind i ATP-turneringen i

Sydamerikansk inspiration
Selvom japanerens favoritunderlag
er hardcourt, hvilket han er vokset
op med, både i hjemlandet samt i
Bradenton, så er der alligevel tilsat et par skefulde sydamerikansk
i opskriften. For udover at have
brasiliansk træner, så er Nishiokas store idol Marcelo Rios.

”Egentlig er der mange ligheder mellem Rios og Yoshihito
(Nishioka)”, fortæller Nascimento, og uddyber.
”Deres spillestil er temmelig
ens. For det første er de jo begge
venstrehåndede, og så har Yoshihito også sans for grustennis, hvilket er afspejlet i de fine resultater han har lavet på grus, blandt
andet sidste år”. Hovedpersonen
selv lægger da heller ikke skjul på
at han har en forkærlighed for
sydamerikansk tennis, men når
det kommer til sit eget spil og sine

Yoshihitho Nishioka håber at få
samme udvikling som landsmanden og superstjernen Kei Nishikori.

egne præferencer, så er hardcourt,
hvor han befinder sig bedst.
”Det er mest naturligt for mig.
Det er det jeg har været vant til
at spille på hjemme i Japan, og
det er også det jeg spiller og træner på her i Florida”, forklarer
Nishioka. Og der hersker da heller ingen tvivl om, at kigger man
på denne sæson, så har japaneren
leveret langt størstedelen af sine
gode resultater på hardcourt. Foruden kvartfinalen i Delray Beach,
hvor han i øvrigt var gennem kvalifikationen først, har han flere
Challenger-semifinaler samt 2.
runde i det netop overståede US
Open, hvor han ligeledes skulle
gennem kvalifikation.
Hvad bringer fremtiden?
Det er som oftest et vanskeligt
spørgsmål at svare på, og det kan
der i Nishiokas tilfælde også kun
gisnes om. Vi kan blot konstatere, at forudsætningerne for at nå
samme højder som sin landsmand
er ganske gode, men meget kommer an på de kommende sæsoner,
og hvorvidt han formår at etablere sig. Men med gode rammer
i Bradenton er omgivelserne på
plads, og så er det op til japaneren selv, at levere rundt omkring
i verden. Med en nuværende rangering som nummer 128, så er
der ikke langt til, for mange, en
magisk placering i top 100, som
ofte er første skridt på vej mod
den absolutte top.

I anledning af Made in Denmark

NY GARIA MONACO
til special pris. Begrænset til 10 biler.

Rød Garia Monaco med 12” Silver aluminiumsfælge
og walnut sportssæder – specialpris i anledning
af Made in Denmark: 83.900 kr. Kan indregistreres
til brug på offentlig vej

Hovedsponsor af
European Tour event

H IM M E R L A N D GO L F & S PA R E S O R T 2 0 . -2 3 . A U GU S T 2 0 1 5

FORSLAG TIL EKSTRAUDSTYR:
• Indbygget kølskab i instrumentbord: 4.925 kr.
• Car cover: 799 kr.
• Gulv måtte: 365 kr.
• Ombygning til 2+2 model (4 sæder): 18.625 kr.
• Garia Samsung Lithium Batterier, lille pakke: 29.749 kr.
Kontakt Steen Scherff på tel.: 26 21 91 70 eller ssc@garia.com

• Garia Samsung Lithium Batterier, stor pakke inkl.
Performance Pack (topfart 60 km/t): 55.249 kr,
Alle priser er inkl. moms, men + levering + evt.
nummerplade gebyr (ingen afgift på elbiler).
Følg Garia på twitter @gariagolfcar

www.garia.com
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TV guide

TV GUIDE
D I N O V E R S I G T T I L T E N N I S PÅ T V
21/09/2015
14:00		

18/10/2015

LIVE

14:00 15:30

ATP, Rusland
DAY 1 		
EUROSPORT NORDIC HD
22/09/2015

WTA, Linz, Østrig
Finale 		
EUROSPORT NORDIC HD
19/10/2015

LIVE

11:00 19:00

12:00 16:00

ATP, Rusland
DAY 2 		
EUROSPORT NORDIC HD

LIVE
ATP, Rusland
DAY 3 		
EUROSPORT NORDIC HD

24/09/2015

LIVE
ATP, Rusland
1/8 finale 		
EUROSPORT NORDIC HD

25/09/2015
12:00 20:00 LIVE
ATP, Rusland
Kvartfinale 		
EUROSPORT NORDIC HD

LIVE
ATP, Rusland
Semifinale 		
EUROSPORT NORDIC HD

26/09/2015
17:00 18:00

Forskudt
ATP, Rusland
Semifinale 		
EUROSPORT NORDIC HD

18:00 22:00 LIVE
WTA, Luxembourg
Dag 2 		
EUROSPORT NORDIC HD

12:00 16:00 LIVE
WTA, Luxembourg
Dag 3 		
EUROSPORT NORDIC HD
18:00 20:00 LIVE
WTA, Luxembourg
Dag 3 		
EUROSPORT NORDIC HD
22/10/2015

13/10/2015

LIVE
WTA, Linz, Østrig
1. rd 		
EUROSPORT NORDIC HD

18:00 22:00 LIVE
WTA, Luxembourg
Dag 4 		
EUROSPORT NORDIC HD

12:00 16:00

LIVE
WTA, Linz, Østrig
Dag 2 		
EUROSPORT NORDIC HD

19:00 21:00

LIVE
WTA, Linz, Østrig
Dag 3 		
EUROSPORT NORDIC HD

16/10/2015
16:00 18:00

24/10/2015
15:00 19:00

LIVE
WTA, Luxembourg	
Semifinale 		
EUROSPORT NORDIC HD

25/10/2015
15:00 17:00

LIVE
WTA, Luxembourg
Finale 		
EUROSPORT NORDIC HD

LIVE
WTA, Linz, Østrig
Kvartfinale
EUROSPORT NORDIC HD

Eurosport kan også have transmissioner fra følgende
turneringer:

LIVE

ATP TOUREN:
7-11/10: Japan Open og China Open
12-17/10: Shanghai Masters
21-25/10: Erste Bank Open, Wien
28/10-1/11: Swiss Indoor
2-8/11: Paribas Masters

17/10/2015
13:45 17:30

LIVE
WTA, Luxembourg
Kvartfinale
EUROSPORT NORDIC HD

15/10/2015
14:30 18:30

LIVE
WTA, Luxembourg
Kvartfinale 		
EUROSPORT NORDIC HD

14/10/2015
12:30 16:45

Tjekkiske Katarina Pliskova er
forsvarende mester i WTA turneringen i Linz, Østrig

23/10/2015

13/10/2015
20:00 22:00 LIVE
WTA, Linz, Østrig
1. rd 		
EUROSPORT NORDIC HD

LIVE
WTA, Luxembourg
Dag 4 		
EUROSPORT NORDIC HD

LIVE
ATP, Rusland
Finale 		
EUROSPORT NORDIC HD

12:30 18:00

20/10/2015
12:00 16:00 LIVE
WTA, Luxembourg
Dag 2 		
EUROSPORT NORDIC HD

12:00 16:00

27/09/2015
15:00 17:00

18:00 22:00 LIVE
WTA, Luxembourg
Dag 1 		
EUROSPORT NORDIC HD

21/10/2015

26/09/2015
15:00 17:00

LIVE
WTA, 
Luxembourg-Ville,
Luxembourg	
Dag 1 		
EUROSPORT NORDIC HD

23/09/2015
11:00 19:00

11:00 19:00

LIVE

WTA, Linz, Østrig
Semifinale
EUROSPORT NORDIC HD
Se komplette oversigter på Eurosports webside

DAVIS CUP:
18-20/9: Davis Cup Semifinale

Annika Beck fra Tyskland, forrige års vinder af
WTA i Luxenbourg.

Marin Cilic fra Kroatien tog sig af titlen i
Moskva 2014

Følg de løbende nyheder fra turneringerne direkte på www.tennisavisen.dk

kia.com
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Fuldaut. klimaanlæg

L I M I T E D

Privacy glass

149.999,-

Bluetooth
Alufælge

INKL. EKSTRAUDSTYR FOR

45.000,Fartpilot & Speedlimiter
Læderrat & Gearknop
Sædevarme

Fuldaut. klimaanlæg

C O L L E C T I O N

Blink i sidespejle

104.999,-

16” Alufælge

INKL. EKSTRAUDSTYR FOR

20.000,DU FDR OGSD FJERNBETJENT CENTRALLDS
ELEKTRISKE SIDESPEJLE MED VARME
EL-RUDER FOR & BAG•5 DWRE

Tågeforlygter

PICANTO fra kr. 79.999,Forbrug: EU-norm 22,7-21,7 km/l
ved blandet kwrsel. CO2: 102-106 g/km

DU FDR OGSD EL-RUDER FOR & BAG•FJERNBETJENT CENTRALLDS•BLUETOOTH•5 DWRE
ELEKTRISKE SIDESPEJLE MED VARME•RATBETJENT AUDIOANLEG CD/RDS RADIO
RIO 3 dwre fra kr. 109.999,Forbrug: EU-norm 30,3-20,0 km/l
ved blandet kwrsel. CO2: 86-114 g/km

Forfwrende fornuftig

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

Bymennesker har også brug
for at komme på landet

Audi Q3 fra 437.251 kr. og som privatleasing til 4.300 kr./md.*
Den nye version af Audi Q3 er et unikt miks af en uimodståelig citybil og en SUV. Du kan
få den med eller uden Audis avancerede firehjulstræk quattro, og det giver dig
de bedste muligheder for at udnytte Audi Q3 til lige, hvad du vil. Uanset hvor du tager
hen, så følger den unikke køreglæde med. Det gælder i øvrigt også for den opdaterede
Audi A1, som du nu kan skræddersy på over en million måder.

A

* Audi Q3 1.4 TFSI CoD ultra 150 HK: 437.251 kr. ekskl. lev. omk. 3.780 kr. Forbrug v/bl. kørsel: 18,2 km/l. CO2: 127 g/km.
Privatleasing: 4.300 kr./md. inkl. moms, etableringsomk., serviceaftale samt lev. omk. Ekskl. halvårlig grøn ejerafgift: 600 kr.
Mulighed for tilkøb af forsikring og dækaftale. Kaskoforsikring og betaling via Nets forudsættes.
Ekstraordinær førstegangsydelse 35.000 kr. Løbetid: 36 mdr. 20.000 km/år. Samlet omk. i perioden: 189.800 kr.
Finansiering tilbydes af Audi Finans v/Nordania Finans A/S. Bilen er vist med ekstraudstyr.

