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 ■ TennISCHAMP
Af Camilla Alfthan, Paris

Aldersmæssigt kunne den 
tidligere verdensetter i 

tennis, svejtseren Martina 
Hingis, stadig være med på 
højeste tennisniveau i grand 
slam-turneringen Australian 
Open, som gik i gang med de 
indledende runder i mandags, 
men bare 31 år gammel er det 
adskillige år siden, hun både 
mentalt og fysisk sagde farvel 
til tennis på topplan. 

nu er det ridesporten, der 
er tennisstjernens hjertebarn, 
men hun har ikke helt glemt 
bolden og grusbanen. 

da pariserne for nylig kunne 
opleve Martina Hingis til det 
årlige Gucci Masters ridestæv-
ne, gik ridning og tennis op i 
en højere enhed. I den under-
holdende klasse, Style & Com-
petition, hvor amatører dyster 
sammen med professionelle, 
sad Hingis højt til hest iført 
en tenniskjole fra sin egen 
kollektion, mens hun skød 
bolden over en forhindring. 
Hendes ridende modspiller var 
den franske toprytter, Philippe 
Rozier, som med bruncreme og 
dreadlocks var klædt ud som 
den franske tennismester, 
Yannick noah. 

Få timer forinden havde 
Hingis sprunget 1,45 m høje 
forhindringer på sin hest, som 
hun havde transporteret til 
Paris fra hjemmet nær Zürich.

Selv om Martina Hingis 

er kendt som én af tennishi-
storiens bedste spillere, var 
hun langt fra blandt de bed-
ste under det fire dage lange 
ridestævne. Men det gjorde 
ingenting for konkurrence-
mennesket.

“Jeg er født på en tennisba-
ne, og jeg har spillet, siden jeg 
var tre år gammel. Ridestjer-
ner, som Pessoa, har omvendt 
siddet på en hest, før han 
kunne gå. Ahlmann og alle de 
andre topryttere rider flere ti-
mer om dagen,” fortæller den 
31-årige Hingis, da hun har 
klædt om til jeans og dunvest 
for at se sine forbilleder ride de 
allerstørste klasser. 

Selv er hun ikke interesse-
ret i at nå et højt niveau i ride-
sporten, fortæller hun, der ikke 
har den samme fighterånd som 
i tennisdagene.

“det er hårdt at stå op klok-
ken seks og motivere sig til at 
sidde på den første hest klok-
ken syv, og jeg har ikke læn-
gere den samme fighterånd. 

Men jeg beundrer folk, som gør 
det år efter år. På tennisbanen 
er det automatisk for mig. Jeg 
behøver ikke tænke over, hvad 
jeg gør. Jeg ser bolden komme 
og ved allerede, hvad jeg skal 

gøre, før den flyver af sted.” 
Mens ridningen er en hobby, 
er tennissen stadig hendes job, 
da hun spiller opvisningstur-
neringer og er begyndt at un-
dervise juniorer på det franske 

tennisakademi, Patrick Mou-
rataglou. derfor giver hun også 
kun dette ene interview i Paris, 
da hun er her for at slappe af. 

Hun trak sig overraskende 
tilbage fra tennissporten i en 

alder af kun 22 år, efter at have 
vundet fem grand slam-titler, 
inklusive wimbledon, og ef-
ter hele 209 uger som  num-
mer ét på verdensranglisten. 
da hun vendte tilbage efter 

tre års pause, nåede hun op 
på en sjetteplads, indtil der 
blev fundet rester af kokain i 
hendes blod, og en karantæne 
på to år betød, at hun satte en 
endelig stopper for karrieren. 

Træning som treårig
Ligesom en perlerække af spil-
lere igennem de seneste årtier 
er Hingis opvokset i et tidlige-
re Østland, nemlig i Tjekkoslo-
vakiet, hvor begge forældre var 
tennisspillere. Moderen var 
landets tiendebedste spiller, 
men planerne var meget større 
for Martina, som var opkaldt 
efter den tjekkiske stjerne, 
Martina navratilova. 

Tennissen var nemlig en 
udvej fra et ellers fremtidsløst 
land, der havde sendt hendes 
morfar i arbejdslejr for at have 
kritiseret det kommunistiske 
styre. 

Allerede da hun var tre år 
gammel, fik Hingis en over-
savet tennisketcher stukket i 
hånden for at træne ti minut-
ter om dagen. da hun var fem, 
trænede hun op til fem timer 
om dagen på grusbanerne i 
Roznov. 

To år senere, da forældrene 
var blevet skilt, flyttede Hingis 
til Schweiz, hvor hendes mor 
havde fundet en ny mand. 
Som juniorspiller blev hendes 
usædvanlige talent endelig 
opdaget. Som 16-årig vandt 
hun, som den yngste spiller 
nogensinde, sin første grand 
slamtitel. Sidenhen gik det 
stærkt med karrieren.

Lille og vågen
I dag nævnes Martina Hingis 
som et forbillede for andre 
spillere. Hun har altid spillet et 
intelligent og varieret spil, og 
nu giver hun sine erfaringer vi-
dere til de unge generationer.

“I dag er sporten blevet me-
get fysisk. Pigerne er næsten 
180 cm, og de slår hårde og 
kraftfulde bolde, men jeg tror 
stadig, at det er muligt, hvis 
man er lille og har finesse, 
strategi og teknik. det er ting, 
som kan tage dig langt,” for-
tæller Hingis, som også mener, 
at det er vigtigt at have andre 
interesser end tennissen.

For hendes eget vedkom-
mende var det hestene, som 
var hendes frirum, og som 
betød, at hun blev bedre til at 
spille tennis.

“det var en verden, som jeg 
havde for mig selv. du er alene 
med et dyr, og det handler bare 
om at slappe af,” fortæller Hin-
gis, som købte sin første hest, 
Montana, da hun var 14 og 
havde tjent sine første præ-
miepenge.

et hus med tennisbaner og 
tre hestebokse nær den svejt-
siske by Trübbach ved Rhinen 
var også købt med pengene fra 
tennissen. en staldhjælper var 
dog for dyr.
“da jeg var hjemme fra tur-

Tennis til hest

“Takket være 
tennissen har jeg 

tjent så meget, 
at jeg kan udleve 

min passion”

det skabte sensation, da tennisstjernen Martina Hingis trak sig tilbage i en alder 
af kun 22 år for at hellige sig sine heste. Men det var hestene, som i første omgang 
hjalp hende med at blive en af tennishistoriens største navne, fortæller den nu 
31-årige svejtser til weekend i et eksklusivt interview
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Martina Hingis spillede mod Caroline Wozniacki i en opvisningskamp i 2007 i KB-Hallen. Nu hep-
per hun på danskeren. Foto: Scanpix.

“Med heste lærer  
du hele tiden 

noget nyt, da de 
er forskellige, 

og selve ridnin-
gen gør dig mere 
fleksibel. Du skal 

være vågen  
og se ting, før  

hesten gør det. Og 
det hjælper dig i 
tennissen, da du 

bliver  
god til at læse 

spillet”

en af Martina Hingis’ fa-
voritspillere er Caroline 

 wozniacki, som hun selv nåe-
de at spille imod, da wozniacki 
lige var begyndt på højeste ni-
veau og blandt de 30 bedste i 
verden. 

Ligesom Hingis, kommer 
danskeren fra et tidligere øst-
land, hvor tennissen har været 

et middel til en bedre tilvæ-
relse. Mens Hingis var trænet 
af sin mor, er det wozniackis 
polske far, som har ført sin dat-
ter til tops i tennisverdenen.

“Hun er måske ikke så høj, 
som andre spillere, men hun 
er meget kraftig og stærk. Jeg 
håber virkelig for hende, at 
hun vinder en grand slam nu, 

hvor hun har været nummer ét 
i et år. På dette niveau ved hun 
godt selv, hvordan hun kan 
vinde en stor kamp, men det 
handler bare om at få det hele 
til at hænge sammen, når det 
virkelig gælder. nu har hun og-
så et privatliv, så forhåbentlig 
falder det hele snart på plads,” 
siger Martina Hingis.

Hingis hepper på wozniacki

neringerne, gjorde jeg alt; jeg 
mugede ud, striglede hestene 
og red en tur. For mig var det 
som dessert. Jeg trænede ten-
nis i seks timer, og bagefter 
kunne jeg ride.”

For en tennisspiller er for-
delene mange i ridningen, for-
tæller hun. 

“Man forbedrer sin ba-
lanceevne, og så handler det 
om kommunikation. det er 
et teamwork, og du kan ikke 
bare sige til din hest, at i dag 
gider jeg ikke. du er nødt til at 
blive ved, hvis du virkelig vil 
det. Sådan er det med alt, hvis 
du vil forbedre dig. Med heste 
lærer du hele tiden noget nyt, 
da de er forskellige, og selve 
ridningen gør dig mere fleksi-
bel. du skal være vågen og se 
ting, før hesten gør det. Og det 
hjælper dig i tennissen, da du 
bliver god til at læse spillet.” 

Misforstået mor
Igennem karrieren blev Hin-
gis trænet af sin mor, og deres 
tætte forhold er ofte blevet 
kritiseret. en spiller som nav-
ratilova mener, at Hingis blev 
presset alt for tidligt og alt for 
hårdt. 

Men det var samtidig mo-
deren, som selv red som ung, 
der gav Martina Hingis et fri-
rum med hestene, selv om det 
var fyldt med risici, fortæller 
Hingis.

“Jeg faldt hele tiden af; det 
hører med til ridningen. des-
uden var min første hest kun 

tre år, da jeg købte den, så det 
var ren rodeo. engang, da det 
gik galt, opdagede jeg det først 
om morgenen,” fortæller hun 
og griner.

Værst gik det, da hun faldt 
af hesten kun fem uger før 
French Open-turneringen og 
skadede sin ankel.

“Jeg var lige blevet num-
mer ét i verden, og jeg troede 
ikke, at jeg ville kunne spille. 
Heldigvis var jeg ung nok til 
at komme mig og kæmpe mig 
tilbage. Jeg vandt både dou-
blefinalen i French Open og 
bagefter single i wimbledon,” 
fortæller Hingis.

da hun senere trak sig på 
grund af skader, var det rid-
ningen, der hjalp hende med 
at sadle om. 

”Jeg kørte selv rundt med 
mine heste til stævner i de tre 

år, hvor jeg helt holdt op med 
at spille. Hestene gav mig en 
grund til at vågne op om mor-
genen. Som kvinde kan du 
have en familie og en mand, 
men du behøver også en pas-
sion. Grundlæggende har det 
handlet om at komme væk fra 
tennissen, da vi træner så me-
get,” fortæller Hingis, som på 
et tidspunkt havde fire heste.  

en anden distraktion har 
været forskellige kærester fra 
sportsverdenen. den sidste i 
rækken giftede hun sig med for 
et år siden, nemlig den svejt-
siske springrytter Thibault 
Hutin, som hun mødte under 
et stævne i Sydfrankrig. Par-
ret bor på en gård nær Zürich, 
hvor Hutin hjælper Hingis 
med at træne hendes to heste. 

da vi har snakket færdigt, 
rejser hun sig for at følge de 
andre ryttere fra tilskuerplad-
serne. Hun har helt styr på de-
res resultater, og hvilke heste 
de har haft igennem tiderne. 
Og hun er meget opmærksom 
på, at det er tennissen, der 
giver hende mulighed for nu 
også at spille en lille rolle i 
hesteverdenen.

“Prisen for en femstjernet 
hest er astronomisk, du er 
nødt til at være millionær for 
at være i denne sport. Penge 
er det første, som du behøver 
for at investere i en hest, med 
mindre du er dygtig og har en 
sponsor. Takket være tennis-
sen, har jeg tjent så meget, at 
jeg kan udleve min passion.”

BLå Bog     Martina Hingis

 ■ Martina Hingis er født i 1980 i Kosice, i det nuværende Slovakiet.
 ■ 7 år gammel flyttede hun til Schweiz med sin fraskilte mor.
 ■ Da hun var 12, vandt hun som den yngste junior nogensinde French Open-mesterskaberne 

og Wimbledon.
 ■ I 1997, da hun var 16, vandt hun Australian Open, som den yngste spiller i nyere tid. 
 ■ I samlet 209 uger var hun nummer 1 på verdensranglisten.
 ■ Da hun som 22-årig trak sig tilbage, havde hun vundet fem grand slam-singler, og  tjent 

godt 20 millioner dollar i præmiepenge.
 ■ Sponsoraftaler har flerdoblet indtjeningen, deriblandt det canadiske brand Tonic Apparel, 

der fører hendes egen tøjlinje.
 ■ I dag deltager hun i Legendsturnéen, mens hun underviser juniorer i Paris og i fritiden rider 

springstævner.

%
Tilbuddet gælder fra 
20. til 23. januar.

(… se udvalget på 
shop.borsen.dk)

Nyd en dejlig varm  
kop velsmagende the 
fra Perchs thehandel.
Vælg imellem en ræk
ke   smagsvarianter, fra 
den klassiske Earl Grey 
til urtethe af frugt, bla
de, rødder eller korn. 
Du kan også købe  
gave kort eller høre 
mere om theens ver
den til foredraget ”En 
aften i theens verden“. 
Der er the til enhver 
smag og lejlighed.  
Men kun for Børsens 
kunder.  

 Udsøgt the fra Perchs thehandel. Udsøgt for Børsens kunder 


