Alejandro Galán Romo (Ale Galán)
Ålder: 22 år
Ranking: 7
Favoritslag: Backhandvolley
Swedish Padel Open fick en pratstund med världsspelaren Ale Galán under WPT-tävlingen i Alicante i april. En av de
unga spelarna på touren som är med och utmanar de rutinerade spelarna som varit med under många år och en av de
fantastiska spelarna som vi kommer att få se i Båstad 26-30 juni i år.
I VIP-rummet i Pabellón Pedro Ferrándiz, beläget vid Alicantes idrottsliga centrum, bestämmer vi möte med ett av
Båstadsturnerings affischnamn. I den stora hallen strax intill spelas det sextondelsfinaler i WPT-turneringen medan
Ale Galán och de övriga topprankade paren går in i turneringen under torsdagen. Vi är nyfikna på att höra om hans
resa mot världstoppen och hur han ser på tävlingen i Båstad som arrangeras i slutet av juni.

Genombrottet
Ale Galán började synas för den stora padelpubliken år 2016 då han tog sig in i huvudturnering i WPT tillsammans
med sin dåvarande partner Juan Belluati. Belluati är också en av de lovande spelarna på touren vilket gör oss nyfikna
på hur det kan komma sig att paret splittrades inför 2018. “Vi kände båda två att det vi saknade var erfarenhet. Vi
märkte, framförallt under sista halvåret tillsammans, att vi gick förlorande ur många avgörande dueller i matcherna
och det som saknades var rutin på banan. I padel är det de små detaljerna som avgör så det var helt enkelt läge att byta
och jag är oerhört glad för det året som jag sedan spelade ihop med Mati Díaz som hjälpte mig mycket i min utveckling under 2018”.
Inför detta året så har det blivit ännu ett partnerbyte, den här säsongen tävlar han tillsammans med en annan oerhört
erfaren argentinsk spelare - Juan Mieres. Men även denna gång så skedde splittringen med Mati Díaz utan några hard
feelings spelarna emellan. “Senast förra veckan ringde jag Mati för att få till en bra asado (traditionell benämning på
grillning i Sydamerika, red.anm.) och eftersom Juan fortfarande inte har bjudit in mig så förlitar jag mig på Mati”,
berättar Ale skrattande.

När började du med padel?
“Första tävlingen spelade jag vid sju års ålder men jag höll nog i ett rack för första gången när jag var fem. Där fanns
en bana som verkade likna en tennisbana inne på vår urbanisation så vi var nyfikna på vad det var”. 22-åringen
berättar att en pappa till en av kompisarna i urbanisationen var framgångsrik padeltränare och började spela med
barnen i området. “Faktum är att flera av barnen från just vår bostadsområda har padel som huvudsysselsättning
och förutom min syster (Alba Galán - rankad 20 i världen, red.anm.) så är det 3-4 stycken som har spelat och vunnit
kvalmatcher till WPT.

Vilka övriga idrotter har du ägnat dig åt?
“Jag har alltid haft lätt för olika idrotter och haft bra fysiska förutsättningar men jag har aldrig tränat organiserat i
någon annan idrott. På rasterna i skolan kunde jag vara bättre fotbollsspelare än de andra som tränade flera gånger
i veckan. Den största anledningen till att jag inte gick med i någon klubb var pga ekonomin i vår familj. Även inom
padel så blev det ganska få träningstimmar eftersom mina föräldrar inte hade råd. I bästa fall lyckades jag träna en
gång i veckan”

När insåg du att du kunde bli riktigt bra i padel?
När började du satsa fullt ut på sporten?
“Jag vann aldrig padelmatcher när jag var liten”
“Jag vann aldrig padelmatcher när jag var liten”, skrattar Ale Galán. “Visst hade jag de fysiska förutsättningarna
för sporten men hade inga stora sportsliga framgångar under uppväxten. När jag fyllde 18 fick jag stipendium till
padelakademi och då avbröt jag pluggandet för att kunna fokusera 100% på att bli en bättre padelspelare”. Padelakademin M3, som han tillhör, har haft en mängd storspelare inskrivna och alla spelarna har en huvudansvarig tränare
som följer dem i deras utveckling. Teamet är uppbyggt av kostrådgivare, fystränare, idrottspsykolog och flera padeltränare. Han berättar att han, inför nästa år, planerar att återuppta sina studier (i väldigt liten omfattningen eftersom
han givetvis fortsätter satsa på padeln). “Jag tror det är viktigt att även ha långsiktiga planer. Det kommer en dag när
jag inte längre kan livnära mig på att enbart spela padel och då vill jag vara redo för det”.

I Sverige så har sporten nu en otrolig boom
- vad skulle du ge för råd till de (svenska) ungdomar som
vill nå världstoppen precis som du?
“Som jag berättat så hade jag personligen inga stora framgångar när jag växte upp. Men jag är fullständigt övertygad
om att grunden till mina framgångar lades under de åren. Det måste fokuseras på inställning, glädje, gemenskap,
vänskap, ödmjukhet och att lära sig att hantera tävlingsmoment. Jag tror det är viktigt att ha en realistisk bild av möjligheterna och behålla motivationen för att utvecklas. Har du sedan förutsättningar för att lyckas så kommer chansen
så småningom.”
Flera gånger under vårt samtal kommer han in på dessa värderingar (ödmjukhet, inställning, hårt arbete och tacksamhet) och vikten av att jobba med dessa under idrottsutövandet.
“Min bild av Sverige är att ni redan är duktiga på att jobba på det sättet så jag tror det finns goda chanser att lyckas
för er”. “Det måste fokuseras på inställning, glädje, gemenskap, vänskap, ödmjukhet och att lära sig att hantera tävlingsmomentet.”

Hade du någon förebild inom padeln när du växte upp?
“Jag har alltid sett upp till Juan Martin Díaz! Hans mod på banan och att han alltid är närvarande och fokuserad.
Hela hans sätt att vara är något som jag alltid beundrat. Detta har jag berättat för honom nu när vi spelar på samma
tävlingar och för mig var det en speciell känsla under VM i Paraguay förra året. Då fick jag representera Spanien och
parades ihop med JMD i matchen mot Sverige. Det hade jag aldrig trott för några år sen och det var en dröm som
gick i uppfyllelse!”

Vad minns du från Swedish Padel Open förra sommaren?
Det var en väldigt speciell turneringen. Stämningen på banorna var fantastisk och dessutom allas engagemang kring
padeln. Jag och de övriga spelarna förväntade oss inte detta när vi kom dit och jag längtar till att få komma tillbaka
till Båstad!”
“Jag längtar till att få komma tillbaka till Båstad!”

Avslutningsvis - berätta något om dig själv som de flesta
inte känner till!
“Svårt...Jag tror att jag ger ett ganska så reserverat första intryck och kanske kan vara lite svår att lära känna men
egentligen ser jag mig själv som en social och öppen kille. Förresten - skriv att jag är rädd för höga lobbar”, flinar
han avslutningsvis.
Robert Lindberg
Deportista AB och Swedish Padel Open

