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Ordföranden servar 
 

Årsmötet 2019 resulterade med att det blev både en föryngring av styrelsen samtidigt som 

andelen kvinnor ökade. Det är både positivt och viktigt för klubben att styrelsen både har ett 

brett spann i sin fördelning men också besitter en bred kompetens för att kunna driva samtliga 

medlemmars och klubbens intressen framåt. Detta gjorde valberedningen ett bra jobb med 

inför årsmötet 2019. Ekonomin är även den en viktig faktor för att kunna driva en 

framgångsrik verksamhet, klubbledningen har gjort ett bra jobb med att säkerställa ekonomin i 

balans under året. Klubbledningen har jobbat med att omfördela arbetsuppgifter och 

ansvarsområden. Detta har visat sig inte varit det enklaste men klubbledningen har visat att de 

är rustade för att hantera det på kreativt sätt. Lars Sonesson har som ni alla vet valt att stiga 

lite åt sidan genom att gå i pension och Magnus Grahn har tagit över klubbchefsrollen. Lars är 

till vår stora tacksamhet kvar i bilden och hjälper till med sin enorma kunskap och erfarenhet. 

Styrelsen har jobbat med några projekt under året så som att fortsätta utveckla 

Verksamhetsplanen och våra olika policys. Under styrelsens årliga Workshop som denna 

gången hölls ute på Nötesjö lördagen den 16:e november där en hel dag inleddes med att 

Christer Karlsson från Skåneidrotten höll en inspirationsföreläsning. Därefter hade Magnus 

Grahn en presentation om samarbetet med Swedish Tennis Academy. Vi genomförde en 

SWOT som vi sedan strukturerade upp och jobbade fram 3 nya projektgrupper där vi anser att 

fokus kommande år behöver läggas. De 3 projekten är 1. Personal & Styrelse 

utbildning/kompetens/behov, 2. Sponsorer och Marknadsföring samt 3. Ideella krafter och 

Föräldrar. En stor händelse för tennisen i södra Sverige var Svaneholm Open som ingick i 

World Champions Tour och arrangerades ute vid Svaneholms slott under sommaren. Här 

deltog många från Svedala Tennisklubb som volontärer med många viktiga uppdrag. En del 

av våra spelare fick dessutom chansen att spela lite med legendarerna som kom t ex Mats 

Wilander och John McEnroe. Klubben tar sin roll som att vara den ledande idrottsföreningen i 

Svedala kommun på största allvar. Detta visar vi med vårt höga medlemsantal men också att 

vi har verksamhet för alla. Dessutom vill vi vara en samhällsspelare vilket klubben också visat 

med alla projekten ute i samhället med bl a Integrationsprojekt, Fun Park, Tjejprojekt, 

Rastverksamhet på Svedalas skolor, Minitennis utanför ICA, samarbetet med Ungas fritid, 

Barnens bästa m.m. Det är också glädjande att en av våra medlemmar sedan tidigt 60-tal 

Bengt Larsson har velat visa sin uppskattning till vad klubben gjort i alla år genom att donera 

en summa pengar och starta en fond för klubben som skall generera i ett pris till ”Årets 

Förebild” i Svedala Tennisklubb. Lars Sonesson blev dessutom utsedd under året till 

Vardagshjälte och fick ta emot priset under en middag hos Landshövdingen. Jag är stolt över 

att vara en del av Svedala Tennisklubb som verkligen står för sin slogan ”TENNIS FÖR 

ALLA HELA LIVET”. Vi ligger alltid i framkant och redo för nya utmaningar.  

Jens Björkman 

 

Klubbchefen servar 
 

Den 1 juli fick jag äran att ta över klubbchef:s rollen på Svedala Tennisklubb efter legendaren 

Lars Sonesson valt att gå i pension. Att efterträda Lars med sin erfarenhet och kunskap är inte 

ett lätt uppdrag, men jag träder in i rollen med en ödmjukhet och en vilja att lära och 

utvecklas. Det är också denna strävan, att vilja utvecklas, som jag tror är anledningen till att 

Svedala Tennisklubb idag är en av de ledande tennisklubbarna i södra Sverige och det 

kommer även vara nyckeln till klubbens framtid. Jag har nu varit en del av Svedala 

Tennisklubb i snart 15 år och det har varit fantastiskt roligt att få vara med på klubbens 

utvecklingsresa och ansvara för klubbens fysiska verksamhet. Klubbens organisation, 
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verksamhet och anläggning har verkligen förändrats under mina år på klubben. Från bara ett 

fåtal anställda och en mindre anläggning, till dagens multianläggning med närmare 30 

anställda. Med dagens anläggning och verksamhet krävs det fler anställda och jag ser det som 

en styrka, att vi idag är fler som jobbar ihop för att driva klubben och dess verksamhet framåt. 

Jag ser framemot att fortsätta utveckla Svedala Tennisklubb tillsammans med styrelse, 

medlemmar och personal. 

 

Magnus Grahn 

 

Andra serven 

 
Den 1 juli lämnade jag mitt klubbchefsjobb efter 19 år som heltidsanställd i Svedala 

Tennisklubb och dessförinnan 30 år som styrelseledamot, tränare, ideell kraft mm. 

 

Jag känner stor tacksamhet för allt jag fått vara med om! Både som tränare, lagledare, 

kommittéledamot, styrelseledamot, verksamhetsansvarig och inte minst som ideell kraft. 

  

Allt har inte varit en dans på rosor men arbetet genom åren har varit fantastiskt utvecklande 

och intressant med många oförglömliga högtidsstunder som verkligen satt guldkant på 

tillvaron och med allt stöd från medlemmar, förbund, kommun, ideella krafter m.fl. 

 

De kanske två största upplevelserna har nog varit att få slå den absolut första bollen i Svedala 

Tennisklubbs egna tennishall kvällen den 9/12 1988. Detta efter att vi ett år tidigare lyckats få 

en negativ Fritidsnämnd att ”tänka om och tänka rätt”. 

 

Den andra stora händelsen är naturligtvis att ha lyckats driva igenom projektet med vårt 50 

miljonersbygge med ny utomhusanläggning och tillbyggnad av befintlig hall med två 

tennisbanor, en multihall, en padelbana, gym mm. Efter åtta års arbete med att övertyga fem 

kommunalråd, tre fritidschefer och två stadsarkitekter och många, många politiker om 

fördelen med att Svedala skulle få sin första för allmänheten öppna idrottsanläggning blev det 

till slut invigning den 12/9 2015. 

 

Nu har jag andra serven kvar att slå! 

 

Den slår jag inte som klubbchef utan som styrelseledamot i Svedala Tennisklubbs styrelse och 

som VD och ledamot i Svedalahallen AB:s styrelse. 

 

Svedalahallen behöver omvårdnad och måste anpassas och utvecklas efter nya önskemål och 

krav! 

 

Jag är också gärna med och utvecklar klubben vidare till den föreningen som inte bara följer 

med samhällsutvecklingen utan också ligger steget före inte bara som tennisklubb utan som en 

betydande samhällsaktör.  

 

 

Lars Sonesson 
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Svedalahallen AB 
 

Svedalahallen AB äger och förvaltar både Svedalahallen och utomhusanläggningen norr om 

hallen. Bolaget har under 2019 hyrt ut lokaler för idrottslig verksamhet till Svedala TK och 

Svedala GIF. Under 2019 har uthyrningen ökat något men det finns ändå plats för fler 

hyresgäster i hallen. Ekonomin är i balans men det finns utmaningar med stigande kostnader 

samtidigt som vi har en hög amorteringstakt av våra lån. Hallen sköts av Svedalahallen 

anställd personal med uppbackning vid behov av ideella krafter. Utomhusanläggningen har 

varit i drift i 5 år och garantibesiktningen är genomförd. Våra utomhusbanor har varit 

betydligt bättre sedan vi bytt grus och fått fler spridare på varje bana. 

 

Lars Sonesson, VD 

 

Årsmöte den 11 april 

 
Årsmötet samlade ett 15-tal medlemmar som kom för att välja ny styrelse och övriga 

funktionärer samt att få en redogörelse om klubbens framgångar under det gångna året. Jens 

Björkman omvaldes som ordförande och övriga ledamöter omvaldes enhälligt. Efter 

årsmötesförhandlingarna bjöds alla på lite mat. 

 

Verksamheten 

 

Idag bedriver vi en väldigt bred verksamhet där vår slogan ”Tennis för alla hela livet” står i 

fokus. Med detta menar vi att klubben har som ambition att ge alla möjlighet till att utöva 

tennis oavsett ålder och ambition. Idag har vi över 400 barn, ungdomar och vuxna i någon typ 

av träningsverksamhet. Vi erbjuder en stor variation på aktiviteter allt för att tillgodose allas 

intresse. Tittar vi på tävlingssidan, så har vi i dagsläget väldigt många som tävlar och många 

som tillhör den nationella toppen. Klubbens avsikt är att fortsätta bygga en bra 

breddverksamhet och spetsa till toppen. Lyckas vi med bredden kommer vi även få fram 

spelarna som vill nå toppen. 

 

Magnus Grahn 
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Temadagar 

 
Under året gjorde klubben en satsning på 

temadagar. I stort sätt varje fredag kl 17-18 

hade barn i åldern ca 6-12 år möjlighet att 

komma på en extra träning. På temadagarna 

genomfördes matchskolor och familjedagar. 

Många barn har varit delaktiga under dessa 

dagar. Vi erbjöd även matchskola för vuxna 

och Amerikansk tennisclinic 

 

 

 

Amerikansk Tennis Clinic 

 
Under året arrangerade klubben Amerikansk Tennis 

Clinic för både barn ungdomar och vuxna. Denna 

fartfyllda lite annorlunda träning med mycket 

bollträffar var ett bra komplement till klubbens 

ordinarie träning. Många önskar att se denna typ av 

träning som en ordinarie verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

Inkluderingsprojekt Svedala i rörelse 
 

Under hösten körde klubben igång ett 

omfattande inkluderingsprojekt där 

målsättningen var att få fler 

Svedalabarn i rörelse och få dem att 

aktivera sig på ett eller annat sätt på 

klubben. Under tidig höst besökte 

klubben i stort sätt alla skolorna i 

Svedala för regelbunden 

rastverksamhet på skolgårdarna. Detta 

blev väldigt populärt. Under senhösten 

och vintern besökte flertalet skolklasser och fritids klubben för tennisaktivitet. I kombination 

med detta erbjöd klubben en funpark varje fredag kl 14-18 som också fylldes med barn, 

ungdomar och vuxna för spontan aktivitet. 
 

 

 

Familjedag                                  
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Funpark 
                                                                                                    

Under höstterminen körde klubben igång med en 

Fun Park där barn fick möjlighet att spela 

minitennis, badminton och pingis i Multihallen. 

Denna aktivitet var en del i klubbens 

inkluderingsprojekt och var ett  samarbete 

mellan Svedala Kommun, Skåneidrotten och 

STK , där STK’s medlemmar, nyanlända och 

Svedalabor  kunde idrotta tillsammans under 

flera fredagar.  

 

 

 

 

Karlskronavakan 

 
Klubben åkte även detta 

år till dygnet runt 

tävlingen 

Karlskronavakan. Ca 25 

spelare kämpade och 

spelade matcher dag 

som natt. Ett mycket 

uppskattat och nyttigt 

läger, med mycket trötta 

barn på hemresan. 

 

 

 

 

 

 

 

SO Tour Tävlingar 

 
Mini-, midi- och maxitennistävlingar anordnades av 

klubben under sportlovet, påsklovet och höstlovet.  

SO TOUR är en tävlingsform för yngre spelare med 

mindre tävlingserfarenhet. Ca 75 tävlande barn 

deltog i tävlingarna, där alla barn fick diplom, 

medalj och fika.  
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Volkswagen Hässleholm Open 

 
Volkswagen Hässleholm Open är ett klassiskt tävlings- och 

träningsläger för klubben, där barnen och ungdomarna kombinerar 

träningen med matchspel i tävling. Detta är ett breddläger där 

många tävlingspelare från ca 10-18 år får chansen att mäta sig 

med andra tävlande barn i Sydsverige. Övernattning och mat 

fixades av klubben, och alla deltagarna fick även träna på 

förmiddagarna innan tävlingen började.  
 

 

 

 

 

 

 

Skånes idrottsledarstipendium 

 
Jens Björkman fick ta emot Skånes 

idrottsledarstipendium för sina ideella 

ledarinsatser i klubben 2018. Samtidigt fick 

klubben ett stipendium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM i Göteborg 

 
Under påsken deltog flera Svedalaspelare på SM i 

Göteborg för 14 och 16 åringar. På samma klubb 

arrangerades det också en stor 10 och 12 årsklass, där 

många av de bättre spelarna i landet deltog. Många 

Svedalaspelare gjorde fina prestationer och fick med sig 

både vinster och erfarenhet.. I 12 årsklassen imponerade 

Sofia Gottlieb genom att vinna medalj både i singel och 

dubbel. En fin 3.e plats i singel och en 2.a plats i 

dubbeln blev facit.  

 
 

 

                     Spelarna på plats i Hässleholm      
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Klubbmästerskap 2019    Bilaga 1 
 

I årets Klubbmästerskap spelades 18 klasser.  

 

Vi gratulerar segrarna!  

   

Klubbmästare  

Herrsingel:    Teodor Hessle 

Herrsingel Motion:  Kenneth Wahlberg 

Damsingel Motion:  Emmi Kristiansson 

Veterandubbel:   Peter Ekstrand/Daniel Alfredsson 

Herrdubbel:   Alexander Vorobiev/Teodor Hessle 

Damdubbel:   Marie Andreasson/Anna Björkman 

Mixeddubbel:   Liam B Nilsson/Jennifer Erinsson  

Herr Padel:   Erik Andersson/Anders Celander 

Pojksingel 18 år:   Teodor Hessle 

Pojksingel 16 år:   Anton Björkman 

Pojksingel 14 år:   Jonathan Ekstrand 

Pojksingel 12 år:   Jonathan Ekstrand 

Pojksingel 10 år:   Hampus Ronnermark 

Flicksingel 16 år:   Emelie Liljegren   

Flicksingel 14 år:   Jennifer Erinsson 

Flicksingel 12 år:   Sofia Gottlieb Jansson 

Flicksingel 10 år:   Michaela Nellus 

Flickdubbel 14 år :   Emmi Bengtsson/Ellen Vistam  

 

 

Vårfest 

 

 
Klubben arrangerade en stor vårfest där ett 70 tal medlemmar deltog i ett trevligt samkväm 

med god mat mm. Det hölls lekar, tävlingar och lotterier. Nytt för i år var en minitennistävling 

som var mycket uppskattad. Senare under kvällen delades priser ut för årets olika utmärkelser 

och prestationer: 

 

Middagsbuffé              Årets pristagare 2019 
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Årets pojkjunior: Teodor Hessle  Årets flickjunior: Sofia Gottlieb 

Åtets pojkkomet: Hampus Ronnermark  Årets flickkomet: Olivia Herentz 

Årets STK:are: Jens Björkman 

Årets lag: Juniorligan utomhus 

 

Svedala Företagsmässa 

 
Svedalahallen och Svedala 

Tennisklubb var med under 

Svedalas Företagsmässa. 

Många besökare kom och 

hade möjligheten att ställa 

frågor kring hallen och 

våra olika verksamheter.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Träningsläger i Ystad 

 
Som en förberedelse för att 

komma igång på det röda gruset, 

arrangerade klubben ett 

träningsläger med övernattning i 

Ystad. Ca 20 spelare deltog på 

lägret. Det tränades mycket tennis, 

men det fanns även tid för sociala 

aktiviteter och grillning på 

kvällen. Lägret blev väldigt 

uppskattat. 
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Sveriges Nationaldag och barncancer fonden 

 
Vi firade Sveriges Nationaldag på 

Stortorget tillsammans med 

kommunrepresentanter och andra 

föreningar. Ett stort gäng medlemmar 

tågade efter ceremonin från Stortorget till 

tennisbanorna där grillning vidtog. På 

klubben erbjöds medlemmar att delta på 

olika träningar och aktiviteter där man 

sedan fick skänka valfri summa till 

barncancerfonden. Klubben samlade in ca 

1200 kr till barncancer fonden. 

 

 

 

Svedalaspelen Outdoor 2019    Bilaga 2 

  
   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

För fjärde året anordnades en nationell tävling på vår fina utomhusanläggning. 2019 hade vi 

135 starter vilken är en ökning från föregående år. Klubben hade våra juniorer som hjälpte till 

som banskötare och domare under tävlingen, vilket vara väldigt uppskattat. 

Arrangemangskommittén höll i grillning under tävlingen. Många berömde oss för en 

fantastisk fin anläggning och en välorganiserad tävling.  

 

Svedala TK fick också många framskjutna placeringar i tävlingen:  

 

Teodor Hessle Vinst HSA  

Anton Björkman Final HSA 

Jennifer Erinson Vinst FS 15A 

Domare på plats under Svedalaspelen Outdoor 
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Egon Artberger Final PS 15B 

Sofia Gottlieb Jansson Semi FS 13A 

Johan Hellberg Semi HSA 

Emelie Liljegren Seger DSB, Final FS 15A 

Oskar Hessle Seger PS 9B 

Punyanee Olsson Seger PS 9 

William White Seger PS 11A, PS 13 B, 2:a PD11 

Leo Tsipogiannis Semi PS 13B 

Michaela Nellus Seger FS 11B 

Hampus Ronnermark Seger PD 11 

Emil Becovic Semi PS 13A 

Emil Håkansson Semi PS 15B 

Kenneth Wahlberg Seger HSM 

Anna Björkman Seger DSM 

 

Tävlingsledare för tävlingen var Magnus Grahn och bitr. tävlingsledare var Jon Sigurdsson, 

Mikael Pettersson och Marie Andreasson. 

 

 

Klubbläger med övernattning 

 
Första veckan på sommarlovet 

arrangerade klubben övernattningsläger på 

klubben. Vi hade läger både för erfarna 

tävlingsspelare och för de som vill börja 

tävla. Lägren var mycket uppskattade. Det 

spelades mycket poängspel och på kvällen 

var det roliga sociala aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summertennis och daycamps 

 
Under sommaren kunde man under sex veckor 

anmäla sig till tennisträning. Denna sommar 

tränade bl.a. grupper med barn från 4 år, 

ungdomar och vuxengrupper. För 

tävlingsspelarna erbjöds det daycamps, där 

spelarna erbjöds en kombination av tennis och 

fys. 
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Svaneholm Open 

 
I juni månad arrangerades för 

första gången en champions 

tour tävling, där före detta 

världsstjärnor gjorde upp i en 

nations cup. Spelare som 

Mats Wilander, John 

McEnroe, Henry Leconte, 

Goran Ivanisovic mfl. var på 

plats i en fantastisk miljö på 

Svaneholms slott. Matcherna 

spelades på konstgräs. 

Klubbens medlemmar hjälpte 

till som volontärer. 

 

 

Lars Sonesson Svedala Tennisklubb:s klubbchef går i pension 

 

Att Lars Sonesson vid vissa tillfällen ibland också 

kallas för Mr. Svedala Tennis är kanske inte så 

konstigt. Lars intresse för tennis väcktes i början av 60-

talet när Davis Cup började sändas på TV och Sverige 

med bl a Janne Lundqvist spelade mot Australien. Lars 

blev medlem i Svedala TK 1967 och 1974 blev han 

Svedala Mästare i klubbmästerskapet för första gången. 

1971 gick Lars som 19-åring med i styrelsen och 

startade upp ungdomsverksamheten. Lars gick 

tränarkurser i Båstad och läste mycket böcker om 

tennis för att utveckla sina tränarfärdigheter. 

Den 1:e juli år 2000 blev Lars anställd av Svedala TK 

och han började att jobba på heltid samtidigt som han 

satt i styrelsen och även jobbade ideellt. Parallellt har 

Lars även sedan början av 70-talet hjälpt andra spelare 

med att laga och stränga om tennisrackets i sin källare. 

Det ledde till att han 10 år senare startade upp LS-sport och sedan år 2000 finns shopen i 

tennishallen. Lars har varit med om mycket under sin tid i Svedala TK både i med- och 

motgång, det varit tillfällen då ekonomin i klubben varit näst intill i kris t ex när 2/3 av 

klubbkassan gick åt för att reparera ett nät till tennisbanan. Men det som hela tiden lyser 

igenom Lars arbete och engagemang är att han är strategisk och aldrig ger upp, dessutom är 

han alltid tillgänglig och ställer upp för klubben och dess medlemmar. 

Några av milstolparna har varit alla turer kring de olika hallarna för inomhus tennis såsom 

plasthallen bakom Röda skolan, Sporthallen och Marbäckshallen. Dessa hallar har hela tiden 

delats med andra idrottsföreningar. Lars ville ha en renodlad tennishall och var med och 
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startade upp det första hall-projektet redan 1980 men det fick inget direkt gehör utan Lars fick 

fortsätta att kämpa och gav aldrig upp. 1985 tog det dock fart igen och röstades sedan igenom 

för godkännande i kommunen 1987 och den 9/12-1988 hade klubben för första gången en helt 

egen tennishall med 3 banor inomhus och 3 banor utomhus. Klubben har sedan fortsatt att 

växa och när halltiderna började att bli fullbokade kläckte Lars en idé om att bygga ut hallen 

2007 vilket efter mycket hårt arbete och många turer ledde till att vi idag har vår nuvarande 

toppanläggning som invigdes 12/9-2015. Idag är vi inte bara en av södra Sveriges 3 största 

tennisklubbar utan också Svedala kommuns största idrottsförening med närmare 1400 

medlemmar där vi aktiverar alla åldrar med tennis för alla hela livet. Lars Sonesson har inte 

bara ett stort hjärta och ett helt enormt engagemang för tennis utan han har även en mycket 

bred kompetens och är ett känt och respekterat namn inom tennis Sverige. En sådan unik 

människa som Lars växer verkligen inte på träd och vi kan verkligen vara tacksamma över att 

vi fått ha äran att ha med Lars på resan med Svedala Tennisklubbs historia. 

Svedala TK önskar Lars all lycka och unnar honom verkligen att få njuta av sin pensionering. 

Det kommer inte att vara lätt att fylla Lars plats men styrelsen är övertygade om att vår nya 

klubbchef sedan 1/7-2019 Magnus Grahn kommer att spela matchen vidare på ett mycket bra 

sätt. Magnus har varit en stor bidragande faktor till klubbens fortsatta utveckling under sina år 

tillsammans med Lars. Magnus började i Svedala TK som chefstränare 2005 och har precis 

som Lars hela tiden varit långt framme i sitt tänk med att utveckla verksamheten. De senaste 

åren har Magnus haft rollen som sportchef och vi är glada att han nu tar på sig ansvaret som 

klubbchef. Vi är samtidigt mycket tacksamma för att epoken med Lars faktiskt inte tar slut 

här, då han fortsätter med att engagera sig i klubbens styrelse, driver shopen i hallen vidare 

och sitter kvar som VD i Svedala Hallen AB.  

 

Sommarkul 
 

Klubben var med i Svedala 

kommuns sommarkul 

projekt, där barn i 

kommunen fick prova på en 

massa olika aktiviteter, där 

tennis var en av dem. Många 

barn fick prova på tennis 

med våra duktiga tränare. 
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Prova på hösten 2019 

 
Inför höstterminen 

arrangerade klubben 

en prova på 

verksamhet, där vi 

gav barn, ungdomar 

och vuxna 

möjligheten att prova 

på tennis. Ca 150 

barn, ungdomar och 

vuxna deltog på prova 

på dagarna. 

 

 

Uppstartsterminen Tävlingsspelare 

 
Som en uppstart efter sommarlovet, erbjuder klubben 

alla tävlingsspelare träning utomhus i 4 veckor. Ett 

perfekt sätt att förlänga utomhus säsongen. Under 

denna tid görs schemaläggningen av höstens 

träningsgrupper.  

 

 

 

 

Juniorligan i regionfinal i Båstad 

 
Under sensommaren spelades 

juniorligan utomhus, ett lag som 

består av två killar och en tjej i åldern 

10,12 och 14. Klubben vann för andra 

gången någonsin högsta divisionen 

och kvalificerade sig till regionfinal i 

Båstad. Väl i Båstad förlorade Svedala 

mot Sveriges största tennisklubb Fair 

Play efter en mycket jämn match som 

lika väl hade kunnat sluta med seger 

för Svedala. Grymt bra jobbat av hela 

laget och ledarna som stöttade laget. 
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Sociala kvällar 
Under året arrangerade klubben olika sociala kvällar 

för både barn och vuxna.. Vi anordnade även en hälsa 

och fitness kväll, där man fick prova på Fitness Tennis, 

Tennis Xpress, Padeltennis. På våren hade vi en 

picknickkväll med sociala aktiviteter. 
 

 

 

 

Generationsdubbel      

 

Varje år under höstterminen har vi 

tävling i dubbel där varje lag skall 

bestå av två personer från två olika 

generationer t.ex. förälder-barn, mor 

och farförälder-barnbarn. Efter 

matchspelet avslutas kvällen med en 

trevlig höstfest. Martin och Melker 

Nilsson tog hem en välspelad A 

final mot Hampus Ronnermark och 

Magnus Grahn. Signe och William 

White segrade i B klassen. 

 

 

 

 

 

Lars Sonesson Nominerad Vardagshjälte 
 

Lars Sonesson blev nominerad till skånsk vardagshjälte av 

kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester och 

kommunfullmäktiges ordförande Lars Nordberg. Lars 

uppmärksammas med 30 andra nominerade vardagshjältar i Skåne, 

med en inbjudan till höstmiddag med landshövdingen Anneli 

Hulthén på Residenset i Malmö. Stort Grattis Lars, mycket värdig 

vardagshjälte för både Svedala Tennisklubb och Svedala kommun  
. 

 

Girl Power 

 
Under hösten startade klubben en tjejsatsning, där klubben 

fått stipendium från Sparbanksstiftelsen Skåne. Satsningen 

går ut på att få fler tjejer, både att vilja spela tennis, men även 

att vilja testa på att tävla. Klubben arrangerade olika 

tjejkvällar för olika ålderskategorier. Satsningen kommer att 

fortsätta under 2020. 

Picknickkväll med grillning och aktiviteter 
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Team Midi och Maxi 

 
Under hösten startade klubben ett 

Team Projekt. Syftet med 

projektet är att försöka få till en 

Team känsla bland framförallt 

klubbens yngre spelare, genom att 

göra en mängd olika 

sidoaktiviteter. Alla barn som 

anmälde sig till teamgrupperna, 

fick en Svedalatennis t-shirt och 

inbjudningar till en mängd olika 

aktiviteter.  

 

 

 

 

 

Höstfest 

 
Efter generationsdubbeln så 

arrangerades en höstfest. 

Arrangemangskommittén och 

Magnus Grahn i spetsen höll i 

festen. Till höstfesten kom ca 60 

personer. Under kvällen fanns det 

lekaktiviteter för barn och 

ungdomarna. Efter aktiviteterna var 

det dags för middag med 

lottdragning, prisutdelning för 

generationsdubbeln och 

lekaktiviteterna. Kvällen avslutades 

med en uppskattad 

bordtennistävling i sprintform.  

 

Svedalaspelen Indoor 2019     Bilaga 3    

 

                     DS Elit, Isabella Mårtensson och  segr. Maja Radenkovic      HS Elit , Robin Thour och  segr. Daniel Svensson     
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Svedalaspelen genomfördes den 18-30 oktober-, med både juniorklasser och vintertouren för 

landets seniorer. I vintertourens herrklass blev det en uppgörelse mellan Växjö spelarna 

Daniel Svensson och 2018 års vinnare Robin Thor. Daniel Svensson tog hem segern efter 

mycket bra spel. I damklassen blev det en uppgörelse mellan Maja Radenkovic och Isabella 

Mårtensson. Maja vann i två raka set. I samband med tävlingen hade vi en Fun Park öppen för 

alla deltagare i tävlingen och medlemmar i klubben. I Fun Parken kunde man aktivera sig med 

att spela minitennis, bordtennis och badminton. Ett roligt och uppskattat inslag under 

tävlingsveckorna. I samband med finalerna i seniorernas vintertour arrangerades det en 

medlemskväll, där medlemmarna fick se på bra tennis följt av en härlig middagsbuffé. 

 

Svedala TK spelare höll sig väl framme: 

 

Teodor Hessle  Final HSA  

Anton Björkman Seger HSA, Seger PS 16A 

Kenneth Wahlberg Seger HSC 

Hampus Ronnermark Seger PS 12C, Semi PS 10 

Emil Becovic Final PS 12A, 2:a PD 12 

Leo Tsipogiannis Semi PS 12B 

William White Seger PS 12B 

Sixten Ahlquist Final PS 12B 

Daniel Widegren Seger PD 12 

Olivia Herentz 2:a FD 12 

Noah Wesonius Semi PS 16B 

Klara Vistam 2:a FD 12 

Emelie Liljegren Semi FS 16A 

Jennifer Erinson  Vinst FS 14A 

Johan Hellberg Semi HSA 

Emmie Bengtsson Vinst FD 14 

Ellen Vistam Vinst FD 14 

 

Tävlingsledare var Magnus Grahn och biträdande tävlingsledare var Lars Sonesson, Annica 

Nilsson, Jon Sigurdsson, Mikael Pettersson och Marie Andreasson. Klubben fick också hjälp 

av ideellt arbetande föräldrar som hjälpte till med kioskförsäljning. Många juniorer hjälpte 

också till med dömning i de yngre klasserna. Utan deras hjälp hade vi inte klarat tävlingen på 

ett så bra sätt. 

 

Avtackning i samband med klubbens julbord 

 
I samband med klubbens julbord avtackades förre 

detta klubbchef Lars Sonesson som gick i pension 

under sommaren. Även Elsa Ahlberg avtackades 

som även hon gick i pension. Jon Sigurdsson 

klubbens chefstränare avtackades för sina år på 

klubben och önskades lycka till i framtida 

utmaningar. 
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Norra Skåne Cup 

 
Klubben arrangerar två tävlingsläger till Hässleholm, 

det andra är till Norra Skåne Cup. Alla barnen och 

ungdomarna bor och äter på klubben. Lägret består 

av mycket träning kombinerat med spel i tävlingen. 

Ett mycket givande läger för alla tävlingsspelarna på 

klubben. 

 

 

 

 

Juniordubbelstegen 

 
Även detta år fortsatte klubben att arrangera dubbelstegen 

för våra tävlingsjuniorer. Dubbeln spelas på 

fredagskvällar ca en gång i månaden. Efter stannade alla 

som vill kvar för pizza och socialt umgänge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior dubbelstegen 

Detta är ett mycket uppskattat arrangemang bland våra motionärer. 16 seniorer deltog i detta 

arrangemang. Pizzan och snacket efter matcherna var lika uppskattat som tennisspelet. 

 

Workshop på Nötesjö 

 
Klubbens styrelse med klubbchef spenderade en 

heldag på Nötesjö hotell och konferens, där fokus låg 

på klubbens framtid. Dagen startades med en 

inspirerande föreläsning om framtidens klubb. 

Därefter blev det grupparbete och en SWOT analys 

genomfördes. Utefter denna analys skapades 3 projekt 

grupper, en sponsorgrupp, en personalgrupp och en 

grupp som skulle jobba mot Ideallakrafter. Grupperna 

har fått i uppgift att ta fram en handlingsplan för hur 

klubben kan arbeta på ett bättre sätt för att styrka dessa grupper. 
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Julavslutningen 2019 

 
Klubben arrangerade en julavslutning för alla barn och 

vuxna som varit med i klubbens träningsverksamhet. Det 

bakades pepparkakor med utställning till tävling. Det fanns 

också en tipsrunda och en rolig femkamp. Aktiviteten blev 

väldigt uppskattad av både barn och förälder. 

 

 

 

 

Julblixten 2019      
 

Julblixten anordnades på 

klubben i mellandagarna. 

Denna dubbeltävling var 

uppdelad i en A och en B 

klass. Alla spelarna fick spela 

många matcher. Mellan 

gruppspelet och slutspelet 

bjöds det på en julbuffé. Stort 

grattis till alla pristagarna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Klass A 1:a pris till William White/Sixten Ahlquist 

Klass A 2:a pris till Hampus Ronnermark/Linus Andersson 

Klass B 1:a pris till Linnea Ronnermark/Magnus Grahn 

Klass B 2:a pris till Nelya Vincic/Catherine Norling 

Klass B 3:e pris till Alvin Lasson/Magnus Lasson 

 

 

 

 

 

 

                  Pristagare i Julblixten                                
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Klubblagens resultat 

Klubben deltog med 27 lag i olika serier, allt från juniorligan i Tennis Syds seriespel till 

herrarnas A lag i Svenska Tennisförbundets serier. Nedan redovisas bara slutspelade serier. 

2019 vann vi 10 av serierna vi deltog i. 
 

Svenska Tennisserien 

Herrar Lag 1 Syd div 2A utomhus SEGER  Bilaga 4 

Herrar Lag2  Syd div 3B  utomhus   Bilaga 5 

Herrar Lag 1 Syd div 3A inomhus   Bilaga 6 

Herrar Lag 2  Syd div 4B inomhus   Bilaga 7 

Pojkar 15  Syd div 1 inomhus   Bilaga 8 

Flickor 15 Syd div 1 inomhus   Bilaga 9 
 

Svensk Tennis Syd:s serier 

Damer Div 1A syd inomhus, 2018/2019 

Pojkar 16  Div 1A syd inomhus, 2018/2019 SEGER  Bilaga 10 

Pojkar 14 Div 1A syd inomhus, 2018/2019   Bilaga 11 

Flickor 14  Div 1A syd  inomhus, 2018/2019   Bilaga 12 

Pojkar 12A syd  inomhus, 2018/2019   Bilaga 13 

Flickor 12A  Div 1A syd  inomhus, 2018/2019 SEGER Bilaga 14 

Pojkar 10  Gr 1 syd inomhus, 2018/2019   Bilaga 15 

Flickor 10   Gr 1 syd inomhus, 2018/2019 SEGER Bilaga 16 

Juniorligan  Div 1A syd inomhus, 2018/2019 SEGER Bilaga 17 

Damer Div 1A syd utomhus SEGER Bilaga 18 

Pojkar 16   Div 1 syd utomhus    Bilaga 19 

Pojkar 14   Div 1A syd utomhus  SEGER Bilaga 20 

Flickor 14   Div 1A syd utomhus   Bilaga 21 

Flickor 16  Div 1 syd utomhus    Bilaga 22 

Pojkar 12A   Div 1 syd utomhus SEGER Bilaga 23 

Pojkar 12B Div 1 syd utomhus SEGER Bilaga 24 

Flickor 12B Div 1 syd utomhus   Bilaga 25 

Pojkar 10   Div 1 syd  utomhus    Bilaga 26 

Pojkar 10   Div 2 syd utomhus    Bilaga 27 

Flickor 10 Div syd utomhus    Bilaga 28 

Juniorligan  Div 1B  utomhus  SEGER Bilaga 29 

Juniorligan Slutspel utomhus   Bilaga 30

    

Tävlingsresultat från externa tävlingar  Bilaga 31

    

Vi har haft väldigt många juniorer som tävlat runt om i Sverige. Framgångarna har inte 

uteblivit vilket också synts i resultatlistorna med många medaljplaceringar som följd. Vi har 

noterat många turneringssegrar och troligen är antalet ännu större. 
 

ETT STORT GRATTIS TILL ALLA SEGRARE!    
 

Turneringssegrar: 

Emil Becovic PS 12A Vikingaspelen 

Olivia Herentz FS 11 Näset Junior Cup 

William White PS 12C Näset Junior Open 

Emelie Liljegren FS 16 Karlskronavakan 

Jennifer Erinson FS 14 Karlskronavakan 

Jennifer Erinson FD 14 Fair Play Open by Wilson 
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Jennifer Erinson FS 14 Fair Play Open by Wilson 

Teodor Hessle PS 16 Fair Play Open by Wilson 

Jennifer Erinson FD 14 Skånemästerskapen 

Hampus Ronnermark  PS 10 Powerstrings Open Hörby 

Jonathan Ekstrand PS 12A Volkswagen Hässleholm Open 

Jennifer Erinson FS 14 Volkswagen Hässleholm Open 

Sofia Gottlieb FS 12A Bjärred Open 

Teodor Hessle HS Majspelen 

Hampus Ronnermark PS 10 Majspelen 

Anton Björkman PS 16 Majspelen 

William White PS 12B ATL Euro Finans Open 

Hampus Ronnermark PD11 Svedalaspelen Outdoor 

Emelie Liljegren FS 16 Stanstad Cup Outdoor 

William White PS 11 Svedalaspelen Outdoor 

William White PS 13B Svedalaspelen Outdoor 

Jennifer Erinson FS 15 Svedalaspelen Outdoor 

Michaela Nellus  FS 11B Svedalaspelen Outdoor 

Emelie Liljegren DSB Svedalaspelen Outdoor  

Punyanee Olsson FS 9 Svedalaspelen Outdoor 

Theodor Hessle HSA Svedalaspelen Outdoor 

Emmie Bengtsson FS 14 Midsommarspelen 

Jennifer Erinson FS 14A Åhus Outdoor Open 

Leo Tsipogiannis PD 12 Poolspelen 

William White PD 12 Poolspelen 

William White PS 12B Poolspelen 

Sofia Gottlieb FS 12A Beach House Öresundsveckan 

Melker Nilsson PS 12A Sommarspelen, Borlänge 

Johan Hellberg HS Sparbanken Skåne Open 

Anton Björkman PS 16 Plexipave Open Söndrum 

Jennifer Erinson FS 14A Svedalaspelen Indoor 

Sofia Gottlieb FD 12 Svedalaspelen Indoor 

Anton Björkman PS 16A Svedalaspelen Indoor 

Anton Björkman HSA Svedalaspelen Indoor 

William White PS 12B Svedalaspelen Indoor 

Hampus Ronnermark PS 12C Svedalaspelen Indoor 

Emmie Bengtsson FD 14 Svedalaspelen Indoor 

Ellen Vistam FD 14 Svedalaspelen Indoor 

William White PS 12B Ystad Indoors 

Anton Björkman PS 18 Bjärred Indoor Open 

Olivia Herentz FD 14 Norra Skåne Cup 

Emmie Bengtsson FS 14 Norra Skåne cup 

Olivia Herentz FS11 Halloween Cup 

Teodor Hessle PS 18 Fair Play Cup 

Teodor Hessle PS 16 Fair Play Cup 

Jonathan Ekstrand PD 12 Fair Play Cup 

 

 

 

 


