Stort sponsorat skal få Danmarks
bedste paratennisspiller til Tokyo 2020
Med et flerårigt sponsorat fra Zealand Care i ryggen er Louise Willerslev-Olsen begyndt sin
kamp for at sikre sig en plads i den trup, der skal repræsentere Danmark ved PL i Tokyo i 2020.
Når De paralympiske lege i Tokyo 2020 begynder, så vil Louise Willerslev-Olsen være en af de atleter,
der repræsenterer Danmark. Det er målsætningen for Danmarks p.t. højest-rangerede
paratennisspiller på ITF’s verdensrangliste:
“PL er den klassiske drøm – især for et konkurrencemenneske som mig! Og så fylder PL rigtig meget
inden for paratennissporten. Præcis som i rasktennis har vi også grand slam-turneringer, der i øvrigt
bliver spillet samtidig med hovedturneringerne, men det er kun de otte bedste på verdensranglisten,
der spiller med. Så PL er ligesom det ypperste mål,” forklarer Louise Willerslev-Olsen, der lige nu er
nummer 38 på verdensranglisten.
Dermed er en plads ved PL, der ofte kræver at man ligger i top 22 absolut inden for rækkevidde.
Men paratennis er en udstyrstung sport, fordi der hører en kørestol og en masse andet grej med i
pakken. Så derfor var det gode nyheder, da Louise for ikke så længe siden fik en telefonopringning fra
virksomheden Zealand Care, der bl.a. sælger kørestole gennem webshoppen Seniorland.dk.
Zealand Care tilbød nemlig Louise et sponsorat, der skal løbe frem til PL i Tokyo 2020 – med den klare
målsætning, at hun skal have de optimale muligheder for at kvalificere sig.
Bevægelse – den ultimative frihed
“Zealand Care har alt for længe været synonym med hjælpemidler til syge, men i virkeligheden handler
vores forretning langt mere om at sikre den individuelle frihed så langt i livet som overhovedet muligt.
Det har vi ikke været gode nok til at få fortalt, forklarer Jacob Hansen, direktør i Zealand Care.
“Vi mennesker lever længere og længere, og det stiller helt nye krav til os hos Zealand Care. Mennesket
er grundlæggende ikke tilfreds med at skal leve den sidste tredje- eller fjerdedel af vores liv i en stol
med udsigt til den verden, vi engang kunne bevæge os frit rundt i. Derfor skal vi hos Zealand Care
kunne levere velfærdsteknologi og hjælpemidler, der bevarer den ultimative frihed –
bevægelsesfriheden.”
Nægter at lade sig nøje
“Louise er indbegrebet af, hvad man drive det til, selv om man sidder i kørestol. På få år er hun blevet
landets bedste paratennisspiller – fordi hun nægter at lade sig nøje med et liv, der er godt nok. Hendes
indre konkurrencemenneske har brug for at drive det videre. Det er præcis den tilgang til livet, vi
gerne vil bidrage til med de hjælpemidler, vi leverer til danskerne,” fortæller Jacob Hansen.
For Louise indebærer sponsoratet, at hun nu har udstyr, der altid er den bedste stand, så hun kan
koncentrere sig om det, hun gør bedst – nemlig at spille tennis:
“Lige nu holder jeg vinterpause inden årets første turnering, som bliver i Schweiz i marts, og det
betyder hård træning med min personlige træner, Jamie Coshan. Det er fx nu, jeg skal blive endnu
bedre på min serv, så den er i topform til sæsonstart. Og det er fedt at kunne koncentrere mig om det
og vide, at der er andre, der sørger for at mit udstyr er klar til touren,” fortæller Louise.
Udover udstyr består sponsoratet bl.a. også af et website, der fortæller om alt det nye fra Louises
kamp for at nå PL i Tokyo 2020, og hvor interesserede kan komme tættere på både Louise og selve
paratennisuniverset. Læs mere på www.louisetiltokyo2020.dk.
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