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Finlands och Österrikes lag ställer upp för fotografering före matcherna drar igång. I Finlands 
lag spelade Emil Ruusuvuori, Patrik Niklas-Salminen, Harri Heliövaara och Henri Konttinen. 
Lagkapten: Jarkko Nieminen. Dennis Novak och Dominic Thiem var de namnstarkaste spelarna i 
Österrikes lag.

Davis Cup mötet 
Finland-Österrike 13-14.9 2019

Det har länge varit på tal att åka till 
ett Davis Cup möte när det spelas i 
Finland och i höstas blev det av. 

TEXT: Mia Bernas-Otieno

Vi var ett gäng på 12 personer som 
susade iväg till Esbo fredagen den 13:de 
utan större missöden. Förväntningarna 
var blandade. För vissa var det första 
gången på en dylik tillställning medan 
andra varit med förut. Jag själv hade 
höga förväntningar eftersom Dominic 
Thiem, dåvarande världsfemman, skulle 
spela som etta i Österrikes lag. Det var 
litet osäkert hur Finlands unga juniorer 
skulle klara sig mot honom. 

Men hela tävlingen blev en riktig höj-
dare med högklassigt spel och en fantas-
tisk stämning på läktaren, Publiken levde 
med i varenda boll. Kronan på verket blev 
när Emil Ruusuvuori besegrade Thiem 
i sin match. Jublet hade inga gränser. 
Visserligen förlorade Finland den avgö-
rande dubbeln och därmed mötet med 
2-3, men tävlingarna visade att finländsk 
tennis är på frammarsch och att tomrum-
met efter Jarkko Nieminen håller på att 
fyllas. Han var för övrigt även Finlands 
lagkapten. 

Vi väntar med spänning på nästa gång 
det blir DC-möte i Finland. Då tror jag att 
flera av oss är med och hejar på Finland 
igen. För egen del skulle jag gärna även 
åka utomlands och heja när de finländska 
tennishjältarna spelar på bortaplan.Emil Ruusuvuori laddar för serv. Arenan var proppfull och publiken levde med i varje boll.

Miriam Otieno och Mia Bernas-Otieno njöt av fulla mug-
gar under de två tävlingsdagarna.

Anders och Valter Långel samt Melvin och Magnus Pått 
tyckte att det var en häftig upplevelse att vara med på 
Davis Cup mötet.

Bosse, John och Isac Lindén tar sig ett mellanmål mellan 
matcherna.


