Actionbild frÖn tröningen vid Borcelono Tennis Acodemy

frän Ryssland drillas
pä banan vid Global Tennis Team
på Mal1orca. På Vilas Tennis Academy

big bu-

EN TotvÅRtG PoJKE

MEN SJÄTVKTART ÄR VERKSAMHETEN

tufft

siness och det räder härd konkurrens om
attfätagpå spelare.
Något större samarbete mellan akademierna verkar inte finnas - de ansvariga

några

mil därifrån står en av Finlands

bästa tioåringar och dunkar forehands så

pratar helst inte om de andra skolorna.
Nägra läter nästan lite nedvärderande

att det ryker.

här ser det ut lite varstans på tennisanläggningarna i Spanien, inte minst
Så

kring storstäderna Madrid,

rlar ftägan om konkurrenterna kommer
upP.

Barcelona

Det som

är mänga
likgiltighet för att få
fram kommande stjärnor från just Spa-

och Valencia samt på Mallorca.

De första tennisakademierna i Europa startades i Spanien. Att det varit en
framgångsformel räder det ingen tvekan
om - en mängd toppspelare har gått den
här vägen för att nå toppen.
Samtidigt måste frågan ställas om alla
barn och ungdomar verkligen passar för
denna utbildningsform.

Tennisakademierna är upplagda på
liknande sätt rent träningsmässigt, men
skiljer sig mycket åt vad gäller storlek.
Ar det då att föredra ett mindre och
personligare ställe framför ett större och
kanske mer namnkunnigt? E,n inte helt
1ätt fråga att svara pä. Men många, inte

minst förä1drar, lockas av de större akademiernas toppnamn, både vad gäller
vilka spelare som de fätt fram, men också
sett till vilka som håller i och organiserar
skolan.
PÅ BRUGUERA TENNIS ACADEMY, som äT
en av de större i landet, bor cirka 80-90
elever. Trots att grundaren Luis Bruguera berättar att eleverna ar 72)0 år gamla

också förvånar

spanska tränares

K nesen Qi Xioo, e ev vid Bruguero
lennis Acodemy,

och att alla anses väldigt lovande, finns
det undantag.

Jag intervjuar 25-tuige kinesen

nien. Trenden den senaste tiden är istället att extremt många östeurop6er, framförallt från Ryssland, kommer hit för att
söka lyckan genom barnens tennis. Ofta
flyttar hela familjer och slår sig ner och
sätter sina barn i de tuffa internatsko1orna.

Q

Xiao. Han har spenderat tre månader pä
skolan, men har egentligen ingen ranking och inte så högt ställda mål med sin
tennis. Vid hans ålder borde han rimligtvis ha tagit några kliv högre upp på karrrarstegen.
Känslan infinner sig att QiXiao, likt
säkert en del andra på de stora akademierna, blir lite bortglömda i mängden

av duktiga talanger. Något som dock

STRAX SÖDER

OM BARCELONA, i dCN fiNA

staden Sitges, ligger Barcelona Tennis

Academy som det förut skrivits om i
Tennismagasinet.

Det är en idyllisk liten akademi där
tränarna Juan Carlos Baguena och Raphael Maurer har förhoppningar om attfä
fler spelare som stannar under en längre
tid. Skolan är relativt nystartad och de
flesta spelare som tratar dar stannar

Luis Bruguera dementerar:
- I och med att vi som håller i utbildningen själva står på banan varje dag hinner vi få bra kontakt med alla som tränar

veckovis.

här ochvi har dessutombra kommunikation tränare emellan, hävdar Bruguera.

tidsstuderande spelare samtidigt.

Pä den här akademin vill tränarna
behålla den mer personliga touchen på
verksamheten och tar emot max 16 hel-

