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Roxana Kozlik tillträder som Sportchef i Trosa Racketklubb 

Trosa Racketklubb förstärker sin satsning på att få ännu fler barn, ungdomar och 
vuxna i rörelse genom tennis- och padelspelande. 

Efter färdigställandet av den nya padelhallen sommaren 2022 kan vi nu glädjande ta 
nästa stora och viktiga steg genom att presentera Roxana Kozlik som Sportchef. 

Roxana ”Roxy” Kozlik har en fil. kand. i Sports Management och företagsekonomi. 
Roxanas stora passion i livet är padel, inom vilken hon är utbildad tränare och aktiv som 
tävlingsspelare. Hon brinner för att främja barns och ungdomars idrottande och speciellt 
för att få fler unga tjejer att börja tävla inom både tennis och padel. 

Roxana är utbildad padeltränare på en mycket hög nivå. Hon är väl förberedd för att 
träna allt från nybörjare till motionärer och tävlingsspelare och hennes huvudområden, 
initialt inom padel, innefattar nybörjarkurser, gruppträningar, matchträningar samt 
privatlektioner och event. 
  
”Jag är otroligt stolt, peppad och glad över att ta rollen som sportchef i Trosa 
Racketklubb. Mina ambitioner är att både bibehålla och utveckla verksamheten inom alla 
områden. Jag brinner otroligt mycket för barn och ungdomar och vill erbjuda dem rätt 
verktyg för att de ska vilja spela tennis och/eller padel, oavsett om det är som amatör 
eller på en professionell nivå. Jag vill använda min kompetens inom Sports Management 
samt mina tidigare erfarenheter från padeln till att bygga och utveckla en välfungerande 
tennis- och padelverksamhet med ett stort utbud av träningar, matcher, tävlingar och 
turneringar. Trosa Racketklubb är en fantastisk förening med en familjär atmosfär som 
jag vill att resten av Tennis- och Padelsverige ska få se och höra mer av.”   
Roxy. 
 
Roxana tillträder tjänsten som Sportchef den 23 januari 2023 med huvudansvar för hela 
Trosa Racketklubbs utbud, vilket inkluderar tennis- och padelskolan samt alla 
evenemang och tävlingar arrangerade i klubbens regi. Hon kommer att samarbeta med 
vår huvudtränare i tennis, Daniel Handy Svensson, samt alla övriga tränare. Därutöver 
kommer Roxana även att vara sponsors- och eventansvarig för klubben. Hon rapportera 
direkt till styrelsen. 

”Det känns oerhört roligt att ”Roxy” har tackat ja till denna nyckelroll. Roxanas utmärkta 
meriter, både som ledare och spelare, talar för att vi som klubb nu kan ta ytterligare ett 
viktigt steg i vår utveckling. Den sportsliga satsningen och stödet till våra juniorer har 
alltid varit centralt för oss och det känns minst sagt inspirerande att få följa den fortsatta 
resan med Roxana som huvudansvarig” betonar styrelsen. 
 
Roxana nås fr o m den 23/1-23 på:  Styrelsen nås genom: 

Roxana Kozlik   Pontus Lagerstedt 
Sportchef    Vice ordförande 
Mobil: 073 673 93 09   Mobil: 073 200 21 61 
E-post: roxana@trosaracketklubb.se  E-post: pontus@trosaracketklubb.se 
 
 


