
det er en lidt speciel virksomhed, Piotr Wozniacki er leder af: sin egen 18-årige datter
Caroline. Selv vil han muligvis mene, at han mere er rådgiver end leder – og at det er hende selv,
der bestemmer det hele. Ubestrideligt er det dog, at han siden hendes tidligste barndom meget
målrettet har stået i spidsen for den intensive tennistræning, der i dag har placeret hende på en ni-
ende plads på kvindernes verdensrangliste. Det hører også med til beskrivelsen af deres indbyrdes
forhold, at farmand er medejer af Nordic Sports Group – et event- og managementfirma, der har
datteren som sin mest kendte klient. 

Fra et forretningsmæssigt synspunkt har det indtil videre været en enestående succes, og med
Caroline Wozniackis unge alder skal man såmænd ikke udelukke, at hun når sit ofte udtrykte mål:
at blive nummer ét i en af de mest verdensomspændende idrætsgrene.

Allerede nu er hun en solid forretning. I år har hun allerede indtjent næsten 1 million dollar al-
ene i præmiepenge. Hertil kommer sponsorindtægter i mindst samme størrelsesorden og de start-
penge, som mindre turneringer betaler for at få sportsstjernerne til at stille op.

Den sidstnævnte indtægtskilde rummer et stort dilemma, som Wozniacki senior ganske snart
kommer til at tage stilling til. For selvom små turneringer ofte lægger masser af penge på bordet
for at tiltrække de store navne og gøre deres turneringer attraktive for sponsorer og publikum, er
der ikke mange verdensranglistepoint at spille om. Spørgsmålet er derfor, om det af hensyn til
datterens videre karriere vil være bedre at skåne hende for nogle af de mange mindre turneringer.
Det er ikke bare et valg mellem karriere og penge, men også et valg, der handler om, hvor længe
virksomheden skal eksistere. De rigtig mange kampe, som den store teenager spiller hvert år, har
allerede haft deres pris. Ved de åbne franske mesterskaber for nylig måtte hun trække sig med slid-
skader i både ryg og skulder.

Det har selvsagt givet anledning til en del diskussion om det problematiske i at være både foræl-
der og træner. Risikoen for, at det er egne ambitioner, der udleves gennem barnet, er stor, påpe-
ger mange. Problemet er ikke ukendt – og slet ikke i tennisverdnen. Dansk Tennis Forbund har fak-
tisk udformet et særligt kodeks for at retlede de mange overambitiøse forældre.

Det har formentlig også bidraget til diskussionerne, at farmand Wozniacki, der er født og op-
vokset i Polen, har udtalt sig meget kritisk om danske sportsfolks mangel på træningsindsats og
disciplin. Og i sidste uge, da datteren spillede åbningskamp ved Wimbledon, var der mange, der
fandt det lettere grænseoverskridende, at han efter kampen over for medierne betegnede datte-
rens indsats som “skandaløs”.

Spørger man de to hovedpersoner, bliver alle den slags spekulationer afvist som uberettiget kri-
tik og rygtemageri. Som Piotr Wozniacki selv har udtrykt det for ganske nylig, ville han også støt-
te sin datter, hvis hun var kassedame i Netto. Derfor ville det være fint med ham, hvis hun holdt op
med at spille tennis: “Det er hendes penge og hendes liv, så det er hende, der bestemmer.” 

Samme besked kan man få, hvis man spørger Caroline selv: “Han er den, der kender mig bedst,
og jeg ved, at han altid vil mig det bedste. Jeg kunne ikke tænke mig nogen anden træner.” En
større tillidserklæring kan man næppe få – uanset om man er rådgiver, leder – eller far. MM

Bestyrelsesfarmand 
for Caroline-koncernen

UGENS LEDER
MM sætter hver uge spot på
en person, der præger den
aktuelle dagsorden.

Piotr Wozniacki, født i Polen,
men kom til Danmark i
1986, fordi han havde fået
en kontrakt som professionel
fodboldspiller med Odense-
klubben B1909. Han er gift
med Anna, der har været på
det polske volleyball-
landshold. Sammen fik de
siden børnene Patrick, der er
professionel fodboldspiller i
BK Frem, og Caroline, som er
professionel tennisspiller.
Efter sin karriere som
fodboldspiller har Piotr
Wozniacki helliget sig jobbet
som træner for sin datter.
Far, mor og datter er bosat i
Monaco. 
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