
Wozniacki'erne holdt polsk aften 

19-03-11: 01:30 | af: anra, sporten.tv2.dk i Indian Wells 

                       
Massør Mariusz Remi (t.v.) i aktion                     Afslapningsområde for spillerne ved   

under Indian Wells Tennis Garden.          Indian Wells- turneringen. 

 

Caroline Wozniacki spillede torsdag den første kamp overhovedet ved WTA-turneringen i Indian  

Wells, og var kun på banen i 20 minutter før hendes modstander Victoria Azarenka måtte trække  

sig med en skade. 

Efter en veloverstået tur i træningscenteret og et efterfølgende pressemøde var der derfor god tid til at slappe af for 

Wozniacki og hendes forældre. 

Piotr og Anna Wozniacki tog derfor til grillfest ved nogle polske indvandrere bosiddende i USA, og slappede så 

vidt muligt helt af. 

Hygge på polsk 
- Vi var vel 15 polakker og snakkede stort set ikke om tennis, men mere om alt muligt andet. Jeg spurgte Piotr om 

han stadig spiller fodbold, men han fortalte, at han slet ikke kan finde tid til det, sagde Mariusz Remi, hvis søster 

var vært for selskabet, til sporten.tv2.dk. 

Remi, som udvandrede til USA for 25 år siden, arbejder i øjeblikket som massør ved tennisturneringen, og lagde 

ikke skjul på, at han sætter stor pris på aftener i selskab med polakker. 

- Det er tydeligt, at de har en fast sammentømret familie, som lægger vægt på hårdt arbejde, men samtidig har 

benene på jorden. Der er et eller andet polsk over det, lød det fra Remi som heller ikke var i tvivl om udfaldet af 

aftenens semfinalekamp mellem Caroline Wozniacki og Maria Sharapova. 

Hvile og god kost 
- Caroline vinder helt sikkert. Hun var ikke med i går, men har været det tidligere. Lige nu sørger de virkelig for at 

hun får sin søvn og den rette kost, så ingen "barbeque ribs" til hende, sluttede Remi med et smil. 

Hvorvidt Wozniacki får fuldt udbytte af sin afslappende aften ved vi fra klokken 04.00 og frem når hun træder på 

banen til semifinalen mod Maria Sharapova.         

 Sporten.tv2.dk følger kampen live i tekst fra Indian Wells Tennis Garden. 


