Hasse Göransson

Jag Hasse Göransson har hållit på med tennis nästan hela mitt liv.
En av all fördelar med tennis är ju faktiskt att du kan hålla på med denna härliga sport även
upp i högre ålder.
Jag har själv varit elitspelare och försökte vara ute på touren ett tag. Jag låg som bäst runt
250 i världen och 10:a i Sverige. Efter college i USA sadlade jag om till tränare. En
efterhängsen axelskada gjorde också det lättare att fatta det beslutet.
Jag började min tränarkarriär i Malmö TK, nuvarande Malmö-Bellevue TK.
Efter det var jag ansvarig för tennisgymnasiet i Lomma-Bjärred TK. Under den tiden hade jag
även uppdrag för juniorlandslaget i Svenska Tennisförbundets regi. Nuvarande ordförande i
klubben var faktiskt med på ett av mina uppdrag!
Under 10 års tid var jag också ledare för Skånes Kalle Anka Cup deltagare i Båstad.
Sedan gick flyttlasset ner till näset och Skanör-Falsterbo TK. Under ett par års tid var det
endast denna klubb som jag var engagerad i. Efter några år hörde även Höllvikens TK av sig,
som skulle göra en lite större satsning på tävlingsjuniorerna. Efter det har det varit dessa två
klubbar som tagit min tid i anspråk, då det framför allt har varit tävlingsjuniorerna som jag
har koncentrerat mig på.
Till sist vill jag bara nämna att jag har fyra barn som genom åren pockat på min
uppmärksamhet. Att vara förälder vet väl alla att det kräver sin tid, men att vara
tennisförälder och samtidigt tränare för sina egna barn har varit nästan ett heltidsjobb. Det
har dock varit i glädjens tecken och jag hoppas att de också ska ha kul, vilket är hela poängen
med sin tennis även på ålderns höst.
Slutligen vill jag bara hälsa vår nya chefstränare André och nya tränarkollegan Axel välkomna
till klubben. Jag är övertygad att dessa youngsters kan bidra med mycket nytt blod i vår
verksamhet.
Lycka till!
Old man Hasse

