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viktig information. Något som Johanna sedan hade nytta

av

under sina ronder.
Kuriosa är att hon under 2009 - dä Pim-Pim var hennes
caddie på Europatouren - vann sin enda tävling och slutade nia
pä Order of Merit. Pim-Pim blev då utsedd till ärets "rookie
caddie ofthe year".
Efter det förbjöds faktiskt spelarna och caddien att beträda
greenerna före tävling.

- Du måste ha en bra teknik och tidig bo11träff för att kunna
spela schysst enhandsbackhand. Alla spelare har inte det som
krävs. Så där är det viktigt att känna av vad adepten har för
föruts ättningar, utvecklar han.

Till

sist det som alla undrar - vad är hemligheten bakom en
grym serve?
- Det finns bara ett svar på den frågan: det är t-i-m-i-n-g,
understryker Pim-Pim på sitt självklara sätt.

s

har nu slagit sig ner i Hölö, två mil söder
om Södertälje, med frunJohanna och deras två barn.
Får han tid över spelar han gärna golf(har handicap 3) och
snickrar pä sitt hus. Aven hans fru har avslutat sin idrottsliga
karriär och de trivs med sin nya ti1lvaro.
Mycket av tiden går numera ät till att hjälpa människor i deras idrottande. Han beräknar att han lägger uppemot 30 timmar i veckan på den verksamheten, .varav ungefär 20 timmar
på tennisbanan.}Ian hjälper också SALK med juniorträning
JOACHIM JOHANSSON

några timmar per vecka.

Förutom att ta hand om tennisspelare äker han även runt
med SOK:s satsning Olympic Day, där ungdomar får chansen
att prova olika sporter. Ett uppdrag som han trivs alldeles utmärkt med.
Relationen med Svenska Tennisförbundet har alltid varit
ganska god och han är inte främmande för en ro11 inom svensk
tennis pä konsultbasis framöver, men anser sig inte ha tid för
något heltidsjobb just nu. Han har valt att satsa pä sitt eget
drömprojekt, likt många av vära före detta toppspelare.

Pim-Pim drog på sig londslogsdressen med lömno mellonrum,

Iillsommons med Robin Söderling och
Jonos Föberg ingick Pim-Pim iTeom

När vi pratar om klubbverksamhet respektive privata inisäger Joachim att det inte räcker med träning enbart i
klubben för att bli riktigt bra i tennis.
- Men det finns mänga olika lösningar för hur det privata
initiativet kan se ut, anser han.

tiativ,

Nu när dujobbat en hel del som tränare - har du lärt dig nägot som du kunde haft nytta avi ditt eget spel?
-Ja, jaghar nog kommit fram till att det finns fler lösningar
än en för olika situationer p äbanan. Det har blivit tydligare när
jagtittat pä hur olika man kan spela, säger Pim-Pim.

Ett exempel är att han 1är ut såväl tvåhands- som enhandsbackhand och tycker att det gäller att hitta det som passar var
och en.

Södertölje-sonen i glodo vönners söllskop
Thomos Johonsson och Jonos Björkmon,

i

form ov Fidde Rosengren

Pim-Pim och Söderling med Swedish Open
cheferno pÖ Rolond Gorros,

Pim-Pim donsode iblond
för fonsen efter segrorno,

