
    Stockholm den 30 november 2015 
 
 
Åsa Svensson blir ny Fed Cup-tränare 
 
Nästa år tar Sveriges tennisdamer sikte mot att återta sin plats i världsgruppen i Fed 
Cup. Då får landslaget ny förstärkning: tidigare FC-spelaren Åsa Svensson 40, blir 
assisterande kapten. 
– Jag är jätteglad och taggad att få chans att bidra, säger Svensson. 
 
När en skadad Johanna Larsson saknades i laget blev Slovakien för tufft i Fed Cup-kvalet i april. 
Förlusten innebar nedflyttning från World Group II. Den 3–6 februari åker svenskorna till Eilat, 
Israel för att spela i Europa-/Afrikazonens grupp I där 16 nationer delas in i fyra grupper. Två 
länder får chans att kvala till världsgruppen, vilket Sverige senast lyckades göra 2012.  
 
En klättring tidigare svenskproffset Åsa Svensson har erfarenhet av då hon hjälpte Sverige ta 
plats i divisionen 2001. Femton år senare får hon chans att göra samma sak, men nu på 
tränarbänken.  40-åringen blir ny tränare och assisterande Fed Cup-kapten till förbundskapten 
Lars-Anders Wahlgren.  
– Jag hoppas kunna vara ett bra stöd och bolla tankar och idéer med Lars-Anders. Det är 
väldigt tufft att spela zonkvalet och det är viktigt att vi är förberedda att spela många matcher 
och prestera under flera dagar. Men Sverige står sig starkt på alla positioner, i både singel och 
dubbel, och är svårslaget, säger Åsa Svensson. 
 
Svenskan rankades som bäst 28:a i världen och vann nio WTA-titlar, varav två i singel. Hon 
representerade Sverige i 25 landskamper mellan åren 1993 och 2002 och vann 23 av sina 42 
matcher. 
– Jag vet vad det innebär att gå från individuell spelare hela året till att representera Sverige i 
lag, rutinerna runt omkring och hur man vill ha det som spelare. Jag känner också flera av 
spelarna väldigt bra och det är förhoppningsvis en trygghet för dem också, säger Svensson. 
– Åsa har ett mycket stort tenniskunnande, ett jävlar anamma och otrolig erfarenhet av 
internationell tennis efter mer än tio år på touren och i Fed Cup-laget där hon dessutom 
tidigare arbetat som tränare. Tillsammans med Lars-Anders kommer vårt damlandslag få 
fantastisk bra vägledning, säger Svenska Tennisförbundets sportchef Johan Sjögren. 
 
Tillsammans med Wahlgren kommer Åsa Svensson även vara ledare under förbundslägren i 
samband med ITF-turneringarna i Båstad och Ystad. 
 
Det står också klart att Joakim Nyström fortsätter som assisterande kapten i det svenska 
Davis Cup-laget under 2016. Nyström assisterade förbundskapten Fredrik ”Fidde” Rosengren i 
kvalmatchen mot Danmark i år.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johan Sjögren, SvTF, mobil: 070 611 39 25 
Åsa Svensson, mobil: 073 374 23  11 
___________________________________________________________________ 
Svenska Tennisförbundets 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 


