10

TRÄFF-bladet 2020

11

Isac och Jonathans

nya karriärsteg
TEXT: Bosse Sirén

Våra två tennisstjärnor har tagit klivet
över från junior- till seniortennis. Isac
Lindén och Jonathan Ånäs har tagit
studenten och påbörjat en ny fas i sina
liv som vuxna. Jonathan gjorde sin
militärtjänstgöring under hösten 2019
och flyttade sitt pick och pack tillbaks
till studieorten Uppsala. Isac ligger inne
vintern 2020 med sikte på att bli civil i
sommar.
Bakom sig har de en unik juniorkarriär i tennis.
De vann tillsammans 18 FM medaljer med guldet i dubbel för 16-åringar som bästa prestation. Båda två var rankade bland de tio bästa
i landet i respektive juniorklass under hela sin
juniorkarriär. Verkligen unikt! De deltog också i
internationella juniorturneringar
Året 2019 blev deras första år som seniorer.
De deltog i A-klasstävlingar och även FM under
21 år. De spelade också seriespel tillsammans i
division 2 för Vasalaget WaTC. Siktet är inställt
på att stiga till division 1 under 2020. Jonathan
spelar därtill i Uppsala Tennisklubbs andra lag i
den svenska regionala serien. Båda har vunnit
90% av sina seriematcher.

Isac prövar sina vingar

Nu väntar nya utmaningar. Isac Linden har
också gjort debut på den lägsta nivån av internationella seniorturneringar. Det är Futures,
där man även kan nå ATP poäng, om man går
långt. Men till att börja med gäller det att kvala
in. För att gå in i huvudklassen skall man vinna

två matcher i kvalet. I debuten blev det förlust
i första kvalmatchen, men Isac fick mersmak.
I sitt första herr-FM lyckades han ta sig
igenom kvalet för att sedan möta landslagsspelaren Otto Virtanen i den första omgången.
Det blev förlust för Närpeskillen men han fick
känna på motstånd av världsklass.
Isac Lindén kommer att vara första spelare i
WaTC:s serielag som förhoppningsvis nu stiger
till landets division 1. I Dragsvik har han status
som toppidrottsman och därmed rätt till extra
ledigt för sitt tävlande. Militärtjänstgöringen
innebär dock att han kan träna bara under
enstaka helger.
Efter militären har han ett utmärkt läge att
se hur långt han kan nå i tennis. Studierna är
avslutade och han är inte bunden av varken familj eller arbete. Därför är hans mål nu att satsa
på tennis. Idealet skulle vara att komma in och
träna i en tennisakademi under hösten 2020.
Gärna i Syd-Europa där det också finns stort
utbud på tävlingar inom rimliga distanser.

21-åringar, dock utan att inhösta några segrar. Han
räknar ändå med att spela seriematcher både i Sverige och Finland detta år.
Det civila livet är välordnat med studiebostad och
stadig flickvän. Atmosfären i staden störs av gängbråk och skottlossningar med knarkanknytning. Han
tycker ändå att det inte stör vanliga människors liv
och planerar att inleda sina studier i Uppsala där
utbudet på studielinjer är stort.

Jonathan i Uppsala

Fortsatta tenniskarriärer

Jonathan Ånäs har acklimatiserat sig väl i
Uppsala. Tack vare sin fina tennisnivå har han
nu arbete som tränare i Uppsala Tennisklubb.
Han tränar grupper i alla åldrar börjande från
10-åringar och upp till spelare över 70 år.
Han har själv också utmärkta träningsmöjligheter. UTK har nyligen byggt ut sin hall så
att man nu har 9 banor. Själv tränar han 4-5
gånger i veckan och känner sig i god form,
ändå inte på samma nivå som före militärtjänstgöringen. Han deltog i senior-SM för

Hur dessa två elitspelare fortsätter samverkan med
Träff och tar sig alltså an nya utmaningar. Vilka val de
än gör kommer tennisen att utgöra en central del av
deras livsföring.
För Jonathans del gäller det universitetsstudier
och fortsatta kombinationer med tennisen, både
som inkomstkälla och tävlingsspel. För Isac handlar
det om att finna möjligast goda träningsförhållanden och att lösa finansieringen med hjälp av Träff
och sponsorer. Vi följer deras kommande karriärsteg
med stort intresse.
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