
Vad har hänt med svensk tennis? 
Den 9 maj 2017 gästades Idrottsgillet av den legendariske tränaren Jonte Sjögren, som 
var en av männen bakom det svenska tennisundret på 80- och 90-talet. I samtal med 
Lasse Holmström berättade han om sin syn på tennisen då och nu. Samtalet 
kompletterades med att vi visade några filmklipp från den svenska tennishistorien samt 
även lyssnade på delar av en radiodokumentär om Mats Wilanders vinst i Paris 1982. 
 
Innan Jonte blev tränare var han en habil spelare som bl a spelade SM-final mot Janne 
Lundqvist 1963 efter att dessförinnan slagit ut Ulf Schmidt. Som tränare är han känd för att 
ha initierat och lett team SIAB under åren 1981 - 83. Teamet bestod av Mats Wilander, 
Anders Järryd, Hans Simonsson och Joakim Nyström. Dessa spelare utvecklades alla till 
världsspelare efter denna period. Sedan var Jonte Mats Wilanders personlige tränare 
under den tid Mats vann sina sju Grand slam-titlar. Han har även varit Davis Cup-kapten 
och -tränare under olika perioder. 
 

 
En talrik publik om 45 personer lyssnade uppmärksamt till vad som sades från podiet. 
 
Idag är bäste svenske herrspelaren på plats 209 på rankingen. Finns det något hopp om bättring? 
Jonte menade att det krävs att förbundet kan få fram ekonomiska resurser så att man t ex kan göra 
en ny satsning a la Team SIAB. Han tyckte också att några av de gamla svenska storspelarna som 
nu är tränare utomlands istället borde kunna engagera sig i svenska spelare för att ge tillbaka lite 
till svensk tennis av vad de själva fått stöttning med. Det gäller även att få tennisen att framstå som 
ett bra alternativ när en pojke/flicka ska välja vilken sport de ska satsa på. Oftast så skulle de 
kunna bli av elitklass oavsett vilken idrott de väljer. Så det gäller att få dem att välja rätt. 
 
Ett filmklipp från mötet kan ses via länken nedan. 
https://youtu.be/j_SNEPA9SO0 
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