Det är lördag 14 mars och jag sitter på flygplatsen i Kairo i min ansiktsmask. Klockan är snart
20.30. Jag och min tränare sitter på bänkarna vid incheckningsdisken och väntar på att tiden
ska gå. Vi har nämligen ett flyg hem till Sverige 04.40 med mellanlandning i Aten. Jag har
många gånger haft en jobbig flygtid men just den här gången är det väldigt annorlunda.
Vi sitter med en liten oro och nervös känsla i magen om vårt flyg kommer att avgå då vi är
mitt i Covid-19 kaoset och många länder stänger sina gränser. Så, hur hamnade jag här?
Enligt mitt tävlingsschema ska jag egentligen vara i Potchefstroom i Sydafrika.
Jag tänkte att jag skulle ta er igenom min resa från start till bänken där jag sitter nu på väg
hemåt. Men först lite kort om mig.
Mitt namn är Jacqueline Cabaj Awad, 24 år och jag är en heltidssatsande tennisspelare från
Eskilstuna. Jag och min tränare Linus Eriksson har vår bas i Stockholm där jag tränar både
tennis och fys. Vi har jobbat ihop i 2 år nu och Linus är även med mig på tävlingar så ofta det
går.
Tillbaka till min resa:
Jag och Linus satt och kollade igenom tävlingsschemat i början av februari och planerade att
jag skulle spela 3 tävlingar i Monastir i Tunisien. Linus skulle ansluta till tredje tävlingen och
jag skulle köra de två första själv. Sedan skulle vi fortsätta till Sydafrika för ytterligare 2
tävlingar innan vi åkte hem.
Jag köpte min flygbiljett till Monastir en vecka innan avfärd. Oftast försöker jag köpa
flygbiljetter så tidigt som möjligt för ett bättre pris. Vi tränade på och jag var taggad till tårna
för mitt första tävlingsblock. 4 dagar innan avfärd vaknade jag upp med en smärta i min
högra hand. Jag försökte inte tänka för mycket på det den morgonen men kände att det
gjorde väldigt ont och jag hade svårt att hålla i saker. Jag åt min frukost, hoppade på
tunnelbanan till hallen och förberedde mig som vanligt inför träning. Jag nämnde till Linus
att jag hade lite ont i handen innan vi skulle köra igång. Det blev inte många slag.
Det gick knappt att hålla i racket och verkligen inte att slå ett slag. Vi ställde in den
träningsdagen och jag kontaktade min fysioterapeut direkt. Vi båda var väldigt övertygade
om att det var en inflammation då jag några månader tidigare hade känt ungefär samma sak
i min vänstra hand. En inflammation tar vanligtvis någon vecka att läka med vila.
Jag var såklart orolig att mina tävlingar nu kanske inte skulle bli av.
Jag och min tränare satte oss ner och började diskutera olika alternativ hur vi skulle agera.
Det lutade åt att jag skulle skippa flyget jag hade bokat och köpa ett nytt för veckan efter,
alltså skulle det bli en tävling mindre. Jag vilade och det började kännas lite bättre, jag hade
ändå 6 dagar på mig tills matchstart från den dagen jag fick ont. Vi velade tills dagen innan
flyget ifall jag skulle ta det eller inte. Till slut bestämde vi oss för att chansa att handen skulle
bli bra till matchstart och jag satte mig på planet till Monastir och allt var enligt plan.
När jag åkte 9 februari så var redan världen medveten om Covid-19 viruset och det syntes
lite på resenärerna och flygplatserna.
Jag var personligen inte rädd och tänkte inte mycket på det, det kändes som att det var
ganska långt bort. Mitt plan landade och det kändes underbart att mötas av solstrålarna i
Monastir när jag steg ut ur planet. Min hand blev bättre och bättre medan jag var försiktig
med hur jag tränade. Dagarna gick, jag njöt av solen och det var dags för match.

Min första match var lite ringrostig men det blev en vinst trots det. Det kändes okej
spelmässigt och jag var lättad över att handen kändes bra och att jag kunde spela utan
smärta.
Första tävlingen slutade med en kvartsfinal i singel. Jag valde att avstå dubbeln denna
tävlingen eftersom jag inte ville ge handen för mycket ansträngning. Det är trots allt singeln
jag satsar mest på.
Vecka 2 kändes det bättre och även där blev det en kvartsfinal i singeln. Denna veckan
spelade jag dubbel med min finska kompis som under vår första match ramlade baklänges
och skadade sig rejält i handleden. Detta ledde till att vi tyvärr fick ge upp.
Under torsdagen skulle beslutet för tävling 4 tas, alltså vilken tävling jag skulle delta i.
I tennisen har vi ett system att vi spelare anmäler oss till tävlingar och sedan går deadline till
att man ska dra sig ur tävlingen eller vara kvar om man fortfarande tänkt spela. Då görs en
uppdaterad lista efter denna deadline och vi kan se om vi har kommit in i tävlingen och kan
delta eller om vi ligger utanför.
Då det går många tävlingar under samma vecka runt om i världen så anmäler sig flera
spelare till flera olika tävlingar och drar sig ur tävlingarna ganska tätt inpå innan deadlinen
går ut beroende på var de vill spela eller om de kommer in i den planerade tävlingen.
Det var nu 3 minuter kvar till denna deadlinen som jag satt med inför tävling 4 och jag och
Linus behövde ta ett beslut om vi skulle chansa på att jag skulle komma in i Sydafrika. Med
en minut kvar drog jag mig från Sydafrika och tävling 4 blev i Kairo, Egypten istället. Där kom
jag säkert in då det var en kategori lägre än i Sydafrika. Nu med det beslutet och ändrat
resmål för tävling 4 blev även tävling 5 planerad i Kairo. Ibland är det väldigt svårt att välja
vilken tävling man ska spela med tanke på listorna och var man kommer in och det är svårt
att veta om man valt rätt tävling men vårt beslut här kändes bra.
Lördagen 22 februari landade Linus i Monastir. Det var skönt att nu få ha sin tränare på
plats.
Vecka 3 kom och nu var handen helt bra. Även denna veckan blev det en kvartsfinal i singeln.
Denna veckan teamade jag ihop mig med en tjej från Bosnien i dubbeln då min finska kompis
blev tvungen att åka hem. Jag och bosniskan nådde en semifinal.
Med 3 tävlingar spelade var vi nu klara med spelandet i Tunisien. Vi packade väskorna och
gjorde oss nu redo för Egypten. Vi lyfte morgonen till lördagen 29 februari.
Vi tog en taxi till vår lägenhet i Kairo som vi hyrde genom Airbnb. Ibland väljer vi att hyra en
lägenhet istället för att boka ett hotell beroende på pris och tillgänglighet. Dvs då vi är två
personer fördubblas kostnaden och i vissa fall sparar vi en del pengar på att hyra en lägenhet
istället för att bo på hotell. Det som sparas investerar vi på nästkommande tävlingsresor.
Ibland väljer vi också en hyrd lägenhet framför hotell pga att det ligger närmare
anläggningen tävlingen spelas på. Vi prioriterar att ha gångavstånd till anläggningar så att vi
lätt kan ta oss dit utan problem. Det hände oss en gång när vi bodde 20 minuters bilfärd
ifrån anläggningen att vi hamnade i en jobbig sits. Vi behövde ta en taxi varje dag vilket
fungerade bra då det oftast är lätt att få tag i en taxi, men just den veckan vi var där gick
taxichaufförerna ut i strejk och vi försökte oss på att resa med buss istället vilket resulterade
i att vi tappade bort oss och cirkulerade runt i flera timmar. Alltså fick vi utan några andra val

gå 45 minuter ungefär resten av veckan med den tunga tennisväskan. Det är inget jag vill
göra om, speciellt inte som uppladdning inför matcherna. Därför bor vi numera så ofta det
går inom gångavstånd.
Ett plus i kanten är även att man kan laga egen mat i en lägenhet. Då jag är mjölkproteinallergiker är det oftast svårt med kosten utomlands eftersom många länder inte erbjuder lika
bra utbud av mjölkfri kost. Men jag försöker lösa det på bästa möjliga sätt och har med mig
egen mat på resor för att få i mig tillräckligt.
Åter till Kairo. Vi tränade på och laddade för en ny tävling. Denna veckan var mer
utmanande då det blåste otroligt mycket och på så sätt blev väldigt svårspelat. Tyvärr så åkte
jag ut i första omgången i tävling 4 i singeln i en stenhård match. Jag kunde dock trösta mig
med att jag och min egyptiska dubbelpartner tog hem hela dubbelklassen. Därmed kom
första internationella titeln för i år 2020!
Vi tog ledigt en dag och passade på att åka till pyramiderna. Jag har varit många gånger i
Egypten och spelat men aldrig tagit mig dit. Det var en riktigt häftig upplevelse och jag
rekommenderar alla att en dag ta sig till pyramiderna. Jag är väldigt glad och känner mig
priviligierad att få resa runt i världen så mycket som jag gör och på lite lediga dagar här och
där få chansen att se mig omkring i städerna.
Pyramiderna ligger i utkanten av Kairo och runt omkring var det för mestadels öken. Vi gick
in i pyramiderna och det var väldigt trångt. Vi såg även sfinxen och hieroglyfer. Vi gick runt
där i några timmar och det blev lite souvenirer innan vi åkte tillbaka till lägenheten.
Det började successivt bli lite oroligt på tennistouren. Tävlingar som låg några veckor fram i
tiden började ställas in på grund av Covid-19 viruset och framtiden kändes osäker. Med det i
åtanke bestämde vi att det var lika bra att stanna ytterligare en vecka i Kairo och spela en
tävling till (tävling 6) så länge tävlingarna gick.
Vecka 5 närmade sig nu. Denna tävlingen var en högre kategori än de 4 tävlingarna innan. På
grund av min ranking som för nuvarande är 586 i världen behövde jag kvala denna veckan.
Jag vann min första kvalmatch och laddade inför kvalfinalen mot en högre rankad tjej. Vi
skulle snart in när vi märke att himlen ändrade färg och blev mer gråaktig samtidigt som det
började blåsa mer medan vi värmde upp inför matchen. En sandstorm var på väg in och man
kunde känna lite sandkorn i ansiktet. Sponsorskyltarna på banorna började blåsa ner och
matcherna stoppades på grund av det eftersom det fanns en stor risk att dessa kunde skada
oss spelare.
Sandstormen passerade och efter 40 minuter kunde matcherna återupptas igen. Det blev en
sen match för mig och vi blev tvungna att spela med lampor då det började bli mörkt.
Trots att sandstormen hade passerat blåste det oerhört mycket, det var väldigt svårt att
spela. Jag tyckte ändå att jag gjorde en bra match trots att jag tyvärr förlorade. Vi fick efter
matchen reda på att på grund av Covid-19 situationen i Italien så kunde inte italienskorna
som skulle spela tävlingen ta sig dit då Italien stängde sina gränser. På så sätt visste vi att av
de 6 kvalfinalisterna som hade förlorat så skulle 3 stycken komma in i huvudtävlingen på en
så kallad lucky looser plats. Efter flera timmars väntan på att lottningen skulle komma ut för
att se ifall jag hade fått en plats så kom lottningen och Linus var först med att kolla. Han

scrollade och scrollade men sa inget och jag var säker på att jag inte hade haft turen den här
gången att få en plats. Till slut såg han mitt namn som var nästan längst ner i lottningsträdet
och vi både blev glada att jag skulle få en chans till, denna gången i huvudtävlingen. Dagen
efter hade jag bara dubbel, återigen med min egyptiska partner. Vi vann vår match även
denna gången och jag och Linus gick och tränade och laddade upp inför morgondagens
singelmatch.
Morgondagen (onsdag) kom och det var dags för singel. Jag märkte att vädret även idag var
svårspelat med mycket vind. Det kändes bra då jag hade spelat flera dagar nu med kraftig
vind men väl i singelspelet blev det för svårt och tyvärr en förlust. Surt med förlust men jag
hade i alla fall dubbeln kvar och tänkte stanna 1 vecka till för ytterligare en tävling och
därmed få ännu en chans.
Torsdagen kom och min dubbel skulle spelas på eftermiddagen. Vi hade hört att det skulle
bli riktigt dåligt väder under både torsdagen och fredagen och att det förmodligen inte skulle
gå att spela tennis under dessa dagarna. Det regnade när vi vaknade så vi åkte till ett stort
köpcentrum för att ta en lunch och komma ifrån lägenheten. Det regnade mer och mer och i
flera timmar men vi tänkte inte mer på det då det ofta regnar så även i Sverige. Egyptierna
hade varnat oss att det skulle bli riktigt dåligt väder och att vi inte skulle gå ut om det inte
behövdes.
Medan vi gick in i butikerna såg vi att det började droppa och regna in i de allra flesta
butikerna. Vi fortsatte att gå runt och såg att några arbetare hade spärrat av lite platser i
köpcentret. Vi förstod inte varför de spärrade av förrän en bit av taket rasade ner med en
massa vatten. Vi fortsatte gå runt och satte oss på foodcourten och beställde lunch. Det var
väldigt blött på många platser och regnade in och vi var nästan ensamma i köpcentret.
Medan vi åt vår lunch kunde vi läsa om att det ryktades att det på grund av Covid-19 viruset
skulle ställas in en massa internationella tävlingar en lång tid framöver. Jaha, där försvann
min extra vecka som jag hade tänkt spela i Kairo. Men nu skulle vi ta oss tillbaka till
lägenheten efter flera timmar ute. Vi beställde en taxi och åkte därifrån. Det gick knappt att
komma fram med bilen då gatorna var så översvämmade med vatten. Vår förare var envis
att köra fram oss så långt det gick och det gjorde han tills vattnet blev för högt. Vi fick gå
sista biten och även det var svårt utan att bli helt blöta både av regnet och det höga vattnet
på marken.
Vi tog oss tillbaka, kom in i vårt hus blöta och såg att strömmen inte fungerade i huset. Vi tog
trapporna upp till lägenheten och bytte om till torra kläder. Allt var utslaget, ingen el, inget
vatten i kranen eller i toaletten. Vi hoppades att detta skulle gå över så snart som möjligt.
Det gjorde det inte… kvällen kom och det blev mörkt och vi hade fortfarande ingen el och
inget vatten. Vi började bli hungriga och eftersom vi varken kunde laga eller värma någon
mat gick vi ner till restaurangerna i hopp om att köpa lite middag. Men allt var stängt
eftersom hela området inte hade någon el. Även mataffärerna hade stängt förutom en som
vi hittade i mörkret, många gick runt där inne med sina mobilficklampor i hopp om att köpa
mat. Vad ska man köpa i sådana här lägen tänkte jag? Burkmat. Tonfisk, bönor, majs. Det var
middagen för denna kväll. Vi fick nu också reda på att alla pågående tävlingar ställdes in på
grund av Covid-19 viruset.

Jaha, med tävlingen inställd var det bara att börja kolla flyg hem. Jag hade redan köpt flyg till
Linus tidigare till på söndagen, eftersom han skulle hem och jobba i tennisklubben
därhemma. Så det var mest naturligt att köpa samma flyg även till mig.
Vi fick även höra att många flyg inte kom iväg på grund av vädret. Fredagen kom och vi hade
fortfarande ingen el men vattnet i kranen och toaletten hade kommit tillbaka i alla fall.
Dagen efter var vi tvungna att ta oss till det officiella spelarhotellet för att hämta ut mina
prispengar för veckan som gått. Även denna dagen var det en kamp mot det höga vattnet att
ta oss dit men det gick. När vi ändå var på hotellet stannade vi ett tag och laddade upp
mobilerna och kollade lite serier på Netflix då både elen och wifi fungerade där.
Tävlingsledningen berättade nu för oss att detta oväder var århundrades oväder och att
Kairo inte varit med om liknande på väldigt väldigt länge. Allt vatten hade gjort stor
förödelse för många, speciellt den fattigare befolkningen. Många hus hade blåst sönder och
många familjer hade lidit stor skada av översvämningen. Vi tog oss tillbaka till lägenheten
och det blev ännu en dag utan el och även idag blev det burkmat till middag.
Lördag morgon och vi vaknade till fungerande el. Maten vi hade i kylskåpet hade blivit dålig
så den gick inte att äta längre. Vårt flyg skulle gå söndag morgon. Vi gick till ett café och
hängde där hela dagen. Där åt vi både lunch och middag och kollade serier. Vi ville ta oss
tidigt till flygplasten både på grund av inställda flyg och det höga vattnet på gatorna. Så vi
var på Kairos flygplats 8 timmar innan vårt flyg skulle gå. För oss gick resan hem bra.
I skrivande stund befinner jag mig i tennishallen i Stockholm och laddar för ett träningspass.
Ända sen vi kom hem har Covid-19 situationen i världen blivit ännu värre. I nuläget är det
sagt att inga tävlingar kommer starta förrän 8 juni. Dock är det bara ett utsatt datum som
kan flyttas ännu längre fram. För mig gäller det bara att träna på, försöka bli en bättre
tennisspelare för varje dag som går och vara positiv.
Tack för att ni läste min text om min senaste tävlingsresa!
Ta hand om er.
/Jacqueline Cabaj Awad

Jag och min tränare Linus vid pyramiderna

Sfinxen framför pyramiden

Jag och min egyptiska dubbelpartner Sandra Samir efter turneringssegern

Översvämningen i Kairo

Jag på banan i Monastir

