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Team Catella news mars 2013
Rebecca Peterson och Malin Ulvefeldt
Rebecca och Malin har efter ett par tuffa träningsveckor hemma på Good to
Great begett sig söder ut. Första stop var Marbella för ett 5 dagar långt läger
för att komma igång med utomhussäsongen och för att förbereda sig inför 3
veckors tävlande i Sharm el Sheikh, Egypten. Tjejerna körde på tufft i Spanien
med 3 pass per dag inklusive fys. Detta la en bra grund att stå på innan
avresan till Egypten.
I första 10 000 USD tävlingen, förlorade tyvärr både Rebecca och Malin redan
i första omgången mot kvalificerat motstånd, som sedan gick långt i
tävlingen.
Tjejerna tog dock förlusterna på rätt sätt; de knöt näven och gick sedan in
och vann hela dubbelturneringen! Detta var tjejernas första vinst i en
professionell tävling, vilket var otroligt roligt. Rebecca och Malin kommer
garanterat ha nytta av detta nu när andra tävlingen börjar, både
självförtroendemässigt och att de fick spela/vinna 4 tuffa matcher.
Rebecca vann häromdagen, 2:a april, första omgången i den andra tävlingen,
och Malin spelar sin första match idag (3:e april) mot samma tjej som hon
förlorade mot i förra veckan. Nu ska det bli revansch!
Jacqueline Cabaj Awad
Jacqueline har efter flitigt tävlande varit hemma och fått en rejäl och
välbehövd träningsperiod. Många tuffa pass kommer att göra Jacqueline
bättre och starkare, vilket hon kommer att ha stor nytta av inför våren och
sommaren när hon kommer att tävla flitigt. Jacqueline har trots sin tuffa

träningsperiod även hunnit med att gå till final i vintertourtävlingen i Malmö,
vilket är starkt gjort med tanke på att hon var rejält nertränad.
Jacqueline ska spela två stycken ITF tävlingar (juniorvärldsranking) i södra
Frankrike och det ska bli väldigt spännande att få se vad hon kan uträtta där.
Vi hoppas kunna bjuda på en hel del framgångar och bra resultat i nästa
Catella News, både här ifrån Egypten och från Frankrike!

Good to Great World AB är ett oberoende företag som arbetar med utveckling av
tennisspelare samt konsultation inom sponsring och konceptualisering, som ett
affärsstrategiskt verktyg för företag, organisationer, föreningar och privatpersoner.

Good to Great World AB har visionen att bygga Nordens ledande tenniscenter för
utveckling av tennisspelare och kommer tills det fysiska centret står klart hjälpa
klubbar, förbund och privatpersoner med sin tennissatsning.
www.goodtogreatworld.com
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