- Jag ville prioritera andra saker i livet och är oerhört nöjd
med mitt beslut. Jag vet ju vad som krävs för att konkurrera
med de främsta i vär1den och var inte beredd att göra den uppoffringen längre. Nu kunde jag istället välja att lägga av med
käns1an att det var
DEN

soM

mitt

eget beslut, förklarar han.

FÖLJT PIM-PIMS KARRÅR

vet att han hade en fantastisk

serve och ofta spelade bra på de avgörande poängen och i viktiga matcher. Mycket tack vare ett gott självförtroende som han

byggt upp under lång tid.
Han anser att självförtroendet ökade successivt i takt med att
framgångarna kom. Det gäller helt enkelt att intala sig att det
du gör är bra. I det ligger också att inte blotta sig och visa sina
svagheter för motständaren.
Hans absolut största framgäng kom under det framgängsrika
äret2004, då han gick till semifinal i US Open efter det att han
i kvartsfinalen slagit ut regerande mästaren Andy Roddick med

6-4 i avgörande

set.

I den tävlingen
honom

sjä1v,

gjorde han också sin främsta match, enligt
när han slog Michael Llodra i åttondelen i tre raka

set.

I februari 2005 uppnådde han så sitt stora mål och rankades
som nummer nio i världen.
Men det var en annan händelse frär, äret efter som han beskriver som sitt roligaste tennisminne:
-Ja, detvar när jag slogvärldstväan Nadal i Stockholm Open
inför ett fullsatt Kungliga med hela familjen, vänner och en stor
hejaklack på plats, säger han.

Pim-Pim Ace Management arrangerar han förutom privatlektioner och Iäger även analyser av ditt spel.
Intresset for det vetenskapliga inom idrotten har alltid funnits där och tillsammans med sin bror släppte han för en de1 är
sedan ett omtalat statistikkompendium.
Syftet är att påvisa hur du exempelvis ska serva vid olika lägen
av en match e11er mot en viss motståndare. Kompendiet i sin nya
version finns att ladda ner pä Pim-Pims hemsida.
- Det är faktiskt sä att statistikdelen av tennis har varit väldigt eftersatt på proffsnivå. Du måste analysera rätt noggrant
om du ska veta vilken typ av serve som är effektivast mot en viss
motståndare.
- Det året jag vann flest egna servegame av alla spelare pä
touren hade jag ocksä flest dubbelfel av a11a. Det visar att det
kan löna sig att satsa dven på andraserven och ta lite risker, be-

tonar Pim-Pim.
FÖRETAGETS vlSloN är attvara världsledande på att utveckla en
tennisspelares unika talang på bästa möjliga sätt. Det rör sig om
ett helt träningskoncept som Pim-Pim ka11ar "de fyra essen",
där han alltsä försöker jobba mer vetenskapligt.
Ett av "essen" är för övrigt ett gratiskoncept med telefonrådgivning, utmaningar och tips.
Vidare finns det ett fysträningsprogram som självk1art gär ut
på attjobba en hel del skadeförebyggande, en lärdom han fått
under sina proffsår. Han om någon borde ju inse vikten av att
jobba förebyggande i den så slitsamma sporten tennis.

för att inte lämna något åt slumpen. Ett bevis på
detvar när han gick caddie ät sin proffsgolfspelande fruJohanna
PIM-PlM ÄR KÄND
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KARRIÄRENS stuT tÄsTE sedan Joachim marknadsföring på
Business School och fick en inblick i och kunskap om livet

Westerberg.

Han hade redan tidigare startat ett eget företag och nu blev
det helt naturligt att ägna sig åt det pä heltid. Inom sitt bolag

När han reste med henne på Europatouren började han
morgonen med att springa banan före tävlingarna. Han rulllade också bollar från åtta olika lägen på greenerna för att samla

Pim-Pim hor precis slogit Roddick i US Open i en hÖftig ess-duell

Pim-Pims fru Johonno vet hur en golfklubbo sko svingos

utanför tennisbanan.

