
    Stockholm den 20 oktober 2015 
 

Två debutanter i Sveriges Davis Cup-lag 
 
Markus Eriksson, Mikael Ymer, Fred Simonsson, Johan Brunström och Isak Arvidsson. 
Det är laget som ska försöka hålla kvar Sverige i Davis Cup-tennisens näst högsta 
division i kvalmatchen borta mot Danmark den 30 oktober–1 november. 
 
Elias Ymer och dubbelspecialisten Robert Lindstedt saknas i laget som förbundskapten Fredrik 
”Fidde” Rosengren presenterade på tisdagen. Sverigeettan Ymer är axelskadad och 
dubbelspecialisten Lindstedt spelar ATP-turneringen i Basel samma vecka.  
 
Den tänkta uppställningen är att använda Markus Eriksson, 25, och Mikael Ymer, 17, på 
singlarna. Fred Simonsson, 20, och Isak Arvidsson, 23, gör upp om en plats i dubbeln i par med 
dubbelspecialisten Johan Brunström, 35.  
Då förbundskaptenen bara nominerar fyra spelare står Arvidsson just nu utanför laget, men 
ändringar kan ske fram till lottningen på torsdag nästa vecka. 
– Killarna måste steppa upp och ta ansvar nu när Elias och Robban saknas. De måste visa att de 
vill bli hjältar och drömma om att vi ska vara kvar i den här divisionen. Vi måste vara 
jätteförberedda tennismässigt och mentalt, sen måste det finnas en otrolig vilja rakt igenom. 
Men det är ingen lätt match, säger ”Fidde” Rosengren. 
 
Fred Simonsson, 20, och Mikael Ymer, 17, debuterar i Davis Cup-sammanhang. 
– Det är väldigt viktigt för framtiden att försöka spela in nya spelare och ge dem chansen i 
laget. Mikael Ymer är ett väldigt oskrivet kort. Han har de flesta ingredienser som talar för att 
det ska bli succé, men det är en ny situation att spela för sin nation och i en fysiskt tuff 
femsetare. Han älskar scenen, att spela inför mycket publik och i tuffa situationer. Den friska 
satsningen och oräddheten vill man se, säger förbundskapten Fredrik ”Fidde” Rosengren 
 
19-årige Daniel Windahl reser med truppen som sparringpartner. Matchen gäller fortsatt spel i 
Europa-/Afrikazonens grupp 1 och spelas i Slagelse, Danmark. 
 
Sveriges lag och ATP-ranking (singel/dubbel) 
Markus Eriksson (455/552) 
Mikael Ymer (617/1420) 
Fred Simonsson (657/548) 
Isak Arvidsson (707/574) 
Johan Brunström (–/112) 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Fredrik Rosengren, Svenska Tennisförbundet 
Mobil: 0705-31 38 67 
_____________________________________________________________________ 
Svenska Tennisförbundet roll är att arbeta för bättre tennis. Förbundet har drygt 106 000 medlemmar 
organiserade i sju regioner och cirka 440 tennisklubbar. Tennis är en av Sveriges största barn- och 
ungdomsidrotter. Svenska Tennisförbundet är ett av landets mest framgångsrika idrottsförbund sett till 
de senaste 25 åren. Svenska spelare har vunnit mängder av internationella ATP- och WTA-titlar, 
däribland 37 stycken Grand Slam-titlar. Förbundet har 11000 licensierade tävlingsspelare och varje år 
arrangeras 500 nationella tävlingar. I seriespelet deltar runt 1300 lag och cirka 5500 spelare. Läs mer 
på www.tennis.se 


