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Ordföranden servar 
 
Året 2020 har varit ett mycket utmanande år p.g.a. pandemin för hela Sveriges 

föreningsverksamhet och att bibehålla en god hälsa genom rörelse för alla åldrar. Staten har 

gjort insatser för att hjälpa till ekonomiskt. För Svedala Tennisklubb har det inte varit något 

undantag. Massor av planerade aktiviteter har fått ställas in. Klubben har jobbat hårt med att 

anpassa och tillgodose alla på bästa sätt. Detta har skötts exemplariskt och det har hela tiden 

kunnat drivas en verksamhet, ibland i mindre skala än vanligt men hela tiden på ett säkert sätt. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer har hela tiden följts mycket noga och klubben har 

anpassat sig vid varje förändring. För de grupper som fått sina aktiviteter inställda har klubben 

tagit fram ett förmånligt kompensationsprogram. Det är också med stor stolthet att under 

denna svåra tid kunnat följa klubbens fortsatta utveckling med stora sportsliga framgångar. Ett 

stort tack till alla i klubbens verksamhet ni har gjort ett fantastiskt jobb i dessa svåra tider.  

Årsmötet 2020 flyttades fram till försommaren då den kunde hållas utomhus detta var 

egentligen emot klubbens stadgar men styrelsen ansåg detta nödvändigt under rådande 

pandemi. Det var också en rekommendation från myndigheter att skjuta på sammankomster 

av detta slag. Årsmötet hölls utomhus på klubben mitt under rådande Svedalaspelen Outdoors 

finalspel. Det genomfördes på ett säkert sätt.  

Styrelsen har jobbat i olika projekt tillsammans med klubbledningen under året. Ett spännande 

projekt har varit kamera projektet där Svedala Tennisklubb ställde upp som testanläggning för 

utvecklandet av ett kamerasystem till företaget Axis. Detta gav ett bra resultat och Axis blev 

nöjda med klubbens engagemang och vår egen satsning med infrastrukturs kostnader för 

driften av detta system. Vi har därför fått denna utrustning som användes i projektet 

efterskänkt av Axis och har nu ett extra verktyg i att driva vår verksamhet och utbildning av 

tennisspelare på alla nivåer framåt på ett modernt sätt. Tack Axis. Ett annat projekt som går på 

högvarv men kommer att pågå under en längre tid är projektet att bygga ut padelverksamheten 

med bl a fler padelbanor. Detta är en spännande utveckling och återigen visar Svedala 

Tennisklubb att man vill vara i framkant när det gäller utveckling av verksamheten och 

tillgodose Svedala kommuns invånare med rörelseaktiviteter för god hälsa.  

Styrelsen har under året gått över till att hålla digitala styrelsemöten vilket har fungerat bra. 

Detta kommer fortsätta även under 2021. Dessvärre fick den årliga workshopen ställas in 

under 2020 då den inte gick att genomföra under den rådande pandemin, vi hoppas kunna 

genomföra en workshop återigen under hösten 2021. Jag vill tacka styrelsen för ett mycket bra 

arbete under detta hårt prövande år. 

 

Jens Björkman, stolt ordförande för Svedala Tennisklubb. 

 

Klubbchefen servar 
 

År 2020 kommer gå till historien som ett väldigt annorlunda år, då covid-19 slog till med full 

kraft i världen, Sverige och även lilla Svedala. Vem vet om vi någonsin kommer helt tillbaka 

till hur det var innan pandemins utbrott. Året har speglats av rädsla, hopp, glädje och 

förtvivlan. Klubben har sedan utbrottet av covid-19 hela tiden försökt anpassa sig efter 

gällande restriktioner och regler som gällt i samhället. Planering av verksamhet har varit 

väldigt svårt, då förutsättningarna hela tiden har ändrats.  

När vi summerar året har klubben totalt sätt gjort ett väldigt bra resultat, trots inställda 

verksamheter. Anledningen till detta ser jag som många. Bl.a. har klubben lyckats ställa om 

och anpassat sin verksamhet utefter gällande restriktioner. Vi insåg framåt sommaren att 
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tennis nog skulle bli en av få idrotter som skulle klara pandemin på ett någorlunda bra sätt. En 

enkel förklaring till detta är att tennis faktiskt är en smittsäker idrott, då det är förhållandevis 

få utövare på en stor yta. Strötidsbokningen har ökat på både tennis och padel. Naturlig orsak 

till detta, förutom att det är en smittsäker idrott, är att fler jobbar hemifrån och är mer flexibla 

till när dem kan boka bana och spela. Sommaren blev rekordbra för klubben, då många vill 

kunna aktivera sig och sina barn utomhus. Klubben hade även ”tur” att kunna genomföra sina 

två externa tävlingar Svedalaspelen outdoor och indoor, med rekordmånga starter. Klubben 

har även dragit nytta av regeringens olika stödpaket som tex ersättning för sjuklön och slopade 

arbetsgivaravgifter. Utan detta hade resultatet varit helt annorlunda. 

Trots detta har klubben haft det tufft med vissa verksamheter under vissa perioder under 2020. 

Stort sätt all läger och socialverksamhet har varit inställt hela året och det har varit begränsade 

möjligheter för klubbens serielag och tävlande spelare. Här känner jag en viss oro för 

framtiden och hoppas verkligen att tävlandet ska kunna återgå till det normala under 2021. 

Tävlingspelare drivs av att få tävla och åka på läger och kommer detta inte igång, så finns 

risken att tennisen tappar dessa spelare. Detta skulle vara katastrof för tennisen. Speciellt svårt 

har ungdomar över 14 år och vuxna haft det. För dem har verksamheter varit helt inställda 

under perioder, vilket har varit tufft för dem. Halva höstterminen fick ställas in för denna 

kategori av spelare, när ”andra vågen” drog in över Sverige. Klubben valde då i ett rätt tidigt 

skede att fullt ut plus lite till kompensera för utebliven träning, för att försöka behålla dessa 

medlemmar. 

Trots detta omtumlande år börjar vi se ljuset i tunneln, med en förhoppning att kunna starta 

upp inställda verksamheter igen och vidareutveckla klubben. Vi har trots pandemin, börjat att 

planera för en tillbyggnad av Svedalahallen och dess faciliteter, där vi framförallt vill göra en 

satsning på fler padel men även tennisbanor i framtiden. Detta har kommit upp då vi ser en 

större efterfrågan från både medlemmar och Svedalabor på framförallt fler padelbanor. Vi ser 

stora möjligheter och fördelar med att skapa ett härligt ”racketcenter” som ska serva 

Svedalaborna. 

Nu ser vi framemot ett lite ljusare 2021, där vi kan återstarta viss verksamhet och driva 

klubben framåt. 

 

Magnus Grahn, Klubbchef 

 

Svedalahallen AB 

 
Detta år har varit omtumlande för oss alla och så även för Svedalahallen med dess personal. 

Att inte veta från ena dagen till den andra om vi måste stänga hela anläggningen och kanske 

permittera personal till att ha fler strötidsbokningar än någonsin med efterfrågan från 

grannkommuner har varit som en berg och dalbana. Svedala TK:s verksamhet har legat nere 

under hösten för äldre ungdomar och vuxna. Svedala Gif ställde under hösten in hela sin 

verksamhet. 

Vi har varit mycket noga med att följa alla direktiv och rekommendationer från Regering, 

Folkhälsomyndigheten, RF, tennisförbundet m.fl. Endast aktiva har haft tillträde och 

omklädningsrum och dusch har inte fått användas. 

Det som varit positivt är att vi sett att den verksamhet som Svedala TK bedriver har för många 

varit kanske deras enda aktivitet som gått att bedriva. Fler personer har hyrt banor och i och 

med att många har arbetat hemma har möjligheten till dagtids aktivitet funnits. 

 

Lars Sonesson, Anläggningschef 
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Utbyggnadsplaner 

 

Årsmötet 2020 beslutade att ge Svedalahallen AB i uppgift att utreda behovet av en 

tillbyggnad av anläggningen med framför allt en padelhall. Utredningen gjordes och styrelsen 

beslutade att ansöka hos kommunen om att få disponera mark för att bygga både 

utomhustennisbanor och padelbanor utomhus och inomhus-, samt att erhålla kommunal 

borgen för finansieringen. Lars Sonesson har utsetts till projektledare och har bildat en 

projektgrupp och olika referensgrupper. 

Under hösten har konstruktiva diskussioner med kommunen skett och förhoppningsvis kan 

två utomhuspadelbanor finnas tillgängliga i mitten av sommaren 2021. 

Utredning om övrig utbyggnad löper vidare i samförstånd mellan Svedala Tennisklubb och 

kommunen. 

 

 

Årsmöte den 17 juni 
 

Årsmötet samlade ca 15 

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. 

P.g.a. rådande pandemi sköts 

årsmötet fram till den 17 juni 

och hölls utomhus. Erik P 

Rosberg och Magnus Friberg 

valde att hoppa av 

styrelseuppdraget och 

avtackades vid mötet. 

 

Klubben anställde tävling och elitansvarig tränare 

 
Klubben anställde Fran Ribeiro som ansvarig tränare för 

tävling och elit. Fran kommer ursprungligen från 

Spanien, men varit verksamhet i Sverige på diverse 

klubbar och tennisakademier de senaste åren. Fran har 

även jobbat som personlig tränare för heltidsproffs på 

touren. Han har också varit en del i världsspelaren 

Mikael Ymers träning och duktige junioren Leo Borg, 

son till legendaren Björn Borg. Med Fran i tränarteamet 

hoppas klubben kunna hjälpa våra mest ambitiösa 

barn/ungdomar till nästa nivå. 
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Sjukgymnast på klubben 

 
Vi är väldigt glada över att kunna presentera Elisabeth 

Hallbeck som sjukgymnast på klubben. Lisa är en 

erfaren sjukgymnast och var på plats 1 gång/vecka. Vi 

ser stora fördelar med att ha en sjukgymnast på plats i 

hallen. Detta kommer ge våra medlemmar en personlig 

och snabb service, för att kunna ta hand om diverse 

skador som kan uppstå under tennis och padelträningar. 

Vi hälsar Lisa varmt välkommen.   

 

 

 

 

 

Sportlov och påsklovsaktiviteter 

 
Klubben arrangerade ett mindre utbud av sport 

och påsklovsaktiviteter anpassade utefter gällande 

restriktioner. En populär aktivitet var Pro AM 

träning. Här fick medlemmar chansen att testa sina 

tenniskunskaper i spel med och mot STK tränare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Detta visade sig vara 

både det första och sista lägret för året innan 

covid-19 slog ut denna verksamhet. Nu hoppas 

vi att vi snart igen kan dra igång 

lägerverksamheten, som fyller en väldigt viktig 

funktion i klubben. 
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Svedalaspelen Outdoor 2020    Bilaga 1 

 

För femte året 

anordnades en nationell 

tävling på vår fina 

utomhusanläggning. 

Detta år hade vi 

närmare 200 starter 

vilken är en markant 

ökning från föregående 

år. Klubbens juniorer 

hjälpte till som 

banskötare och domare 

under tävlingen, vilket 

vara väldigt uppskattat. Arrangemangskommittén och receptionspersonal höll i kiosk och 

grillning under tävlingen. Många berömde oss för en fantastisk fin anläggning och en 

välorganiserad tävling. Pga av pandemin hade vi inga kringarrangemang runt tävlingen.  
 

Svedala TK fick också många framskjutna placeringar i tävlingen: 

  

Drini Jonuzi Final PS 9 

Johanne White Semi FS 9 

Oliver S Semi PS 11 

Melker Nilsson Semi PS 13A, Vinst PD 13 

Jonathan Ekstrand Final PS 13A 

Teodor Hessle Final PS 18A  

Anton Björkman Vinst PS 18A 

Jennifer Erinson Vinst FS 18A 

Sofia Gottlieb Jansson Vinst FD 13 

Johan Hellberg Semi PS 18A, Vinst PD 18 

Liam Bergkvist Nilsson Vinst PD 18 

Oskar Hessle Final PS 11B, 2:a PD 11 

Punyanee Olsson Seger FS 11B 

William White Seger PS 13 B, Semi PD 13 

Leo Tsipogiannis Semi PS 13B 

Michaela Nellus Final FS 11 

Hampus Ronnermark 2:a PD 11, Semi PD 13 

 

Tävlingsledare för tävlingen var Magnus Grahn och bitr. tävlingsledare var, Mikael Pettersson 

och Marie Andreasson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Domare på plats under Svedalaspelen Outdoor 
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Summer tennis  

 
Under sommaren fick klubben ett rejält 

lyft med rekordmånga anmälningar till 

summer tennisen, vilket var glädjande. 

Det fanns möjlighet för barn, ungdomar 

och vuxna att deltaga i kurser mellan 

vecka 26-32. För tävlingsspelarna 

erbjöds det tävlingsclinic, där spelarna 

tränade både tennis och fys. Det fanns 

även möjlighet att gå padelkurser. 

 

  

Elin Hellberg agerade sparringpartner under sommaren 

 
Under sommaren var STK och 

collegespelaren Elin Hellberg hemma 

i Svedala. Klubben anställde Elin som 

tränare under denna period. Elin blev 

väldigt omtyckt snabbt. Förutom 

vanlig träning kunde man boka Elin 

för sparringlektioner. Detta visade sig 

bli ett väldigt lyckat koncept, 

framförallt på tjejsidan. Elin 

genomförde närmare 90 

sparringlektioner under sommaren. 

Detta är en koncept som vi får bygga 

vidare på till nästa sommar. 

 

 

 

 

 

 

 

Prova På Sommaren 

 
Under sommaren erbjöd klubben prova på utomhus. Detta initiativ 

var riktat till alla barn och ungdomar i Svedala kommun som ville 

testa på tennis. Vi hade många deltagare under sommaren som kom 

och testade på tennis gratis med klubbens anställda tränare. 

Aktiviteten arrangerades varje tisdag och torsdag kl 12-14. 

Aktiviteten var väldigt uppskattade och genererade nya medlemmar 

till klubben.  
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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. Pga grund av pandemin blev det en 

begränsad variant på sommarkul. Vi hoppas på mer normala förhållanden nästa år. 

 

Tennisens dag 

 
Tillsammans med 

80 andra klubbar i 

landet 

arrangerade vi 

tennisens dag. På 

samma tid som 

övriga tennis 

Sverige öppnade 

klubben upp för 

en stor prova på. 

Det arrangerades 

minitennis, 

tipsrundor och en 

massa roliga tävlingar. Grillarna stod tända och vi bjöd alla på korv. Uppskattningsvis hade vi 

över 100 besökare under en 2 timmars period. Arrangemanget blev lyckat och vi ser framemot 

en repris nästa år. 
 

Prova på hösten 2021 
 

Inför höstterminen arrangerade klubben en prova på 

verksamhet, där vi gav barn, ungdomar och vuxna 

möjligheten att prova på tennis. Ca 100 barn, 

ungdomar och vuxna deltog under prova på dagarna. 

Klubben gav möjlighet till att få prova på tennis, padel, 

multi skillz och fitness tennis. 
 

 

 

 

 

 

 

Uppstartsterminen Tävlingsspelare 

 
Klubben erbjuder alla tävlingsspelare träning utomhus i ca 3 

veckor i samband med när skolstarten efter sommarlovet.  

Ett perfekt sätt att förlänga utomhus säsongen. Under denna 

tid görs schemaläggningen av höstens träningsgrupper.  
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Klubbmästerskap 2020 utomhus  
       

P.g.a. pågående pandemi fick årets klubbmästerskap ställas in. Under september månad 

utfördes dock ett klubbmästerskap i sprint form.  

 

Vi gratulerar segrarna!  

 

Harry Ekberg  Midi 7-9år 

Hampus Ekvall Friberg Maxi 9-12år 

Punyanee Olsson FS10 

Oskar Hessle  PS10 

William White PS12 

Olivia Herentz FS12 

Anton Björkman PS15-18 

Jennifer Erinson FS15-18 

Jonathan Ekstrand P14 

Maurice Poaches HSM 

 

 

Svedalaspelen Indoor 2020     Bilaga 2, 3  

 
Svedalaspelen Indoor genomfördes i år den 16-28 oktober-, med både juniorklasser och 

vintertouren för landets seniorer. Tävlingen lockade i år rekordstort deltagarantal, vilket var 

fantastiskt roligt. Många av regionens bästa spelare deltog vilket gjorde det till inte bara en 

stor tävlingen utan även en tävling med högkvalitet. I vintertourens herrklass blev det en 

uppgörelse mellan Karl Friberg och John Hallquist Lithen, där Karl vann en välspelad final 

med 6-4, 7-6. I damklassen blev det en uppgörelse mellan Marina Yudanov och Ida Jarlsskog. 

Ida spelade grym tennis alla dagarna och tappade inte et ända set i turneringen. I finalen vann 

hon mot Marina med 6-4, 6-2. Detta år kunde vi pga av rådande pandemi inte arrangera olika 

kring aktiviteter som tidigare år. Det var även begränsat till max en anhörig per spelare i 

samband med matcherna.  

 

 

 

 

                     Damsingel Elit, segr. Ida Jarlskog och Marina Yudanov  Herrsingel  Elit , segr. Karl friberg och John H Lithen     
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Svedala TK spelare höll sig väl framme under Svedalaspelen Indoor  

 

Oskar Hessle Final PS 10A, 3:e plats PD10 

Milton Rothman 3:e plats PD10 

Johanne White semi FS 10B 

Hampus Ekvall Friberg Final PS 12C 

Theo Strandberg Semi PS 12C 

Jonathan Ekstrand Semi PS 16B 

Teodor Hessle  Semi HS 21  

Leo Tsipogiannis Semi PD 12 

William White Final PS 14B, Semi PD 12 

Klara Vistam Semi FD 12, semi FD 14 

Paula Rebecka Stålbalk Semi FD 12  

Sofia Gottlieb  Vinst FS 14A, Vinst FD 14 

Emmie Bengtsson Vinst FS 16 

Ellen Vistam Semi FD 14 

 

Tävlingsledare var Magnus Grahn och biträdande tävlingsledare och matchledare var Marie 

Andreasson, Mikael Pettersson, Anton Appelgren, Robin Liljegren och Annica Nilsson. 

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. 

 

Julaktiviteter 2020 

 
Under juluppehållet erbjud vi en mängd anpassade 

aktiviteter för alla åldrar. För tävlingsspelarna var det 

tävlingsclinic med både tennis och fys. Det erbjöds 

även Fun Camp, Amerikansk tennisclinic, padel 

träning, och individuella lektioner för både barn, 

ungdomar och vuxna.   

   
 

Projektbidrag 

 
Klubben bedriver olika barn och ungdoms 

satsningar och söker finansiella stöd för dessa. 

Under året hade klubben en mängd olika barn 

och ungdomsprojekt igång, där vi fick stöd från 

Skurups Sparbank, Sparbanksstiftelsen, Sisu 

Skåne och Svenska Tennisförbundet. Klubben 

har genomfört inkluderingsprojekt, 

tjejsatsningen girl power, miniläger och en team 

satsning för att nämna några. Vi är otroligt 

tacksamma för alla som är med och bidrar till 

våra olika projekt. Ni är guld värda. 
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Temadagar 

 
Under året arrangerade klubben temadagar. I stort 

sätt varje fredag kl 17-18 hade barn i åldern ca 6-

13 år och vuxna möjlighet att komma på en extra 

träning. På temadagarna genomfördes 

matchskolor. Många barn har varit delaktiga under 

dessa dagar. En vissa anpassning gjordes på grund 

av covid-19, så att aktiviteten kunde utföras på ett 

smitt säkert sätt. 

 

 

 

Inkluderingsprojekt Svedala i rörelse 

 
Under våren fortsatte klubben 

med sitt 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 vår 

beslutade vi att pausa projektet, 

då smittspridningen av covid-19 

gjorde det omöjligt att fortsätta. 

Klubben fortsatte dock under 

sommaren med gratis aktiviteter utomhus.  
 

Funpark 

 
Under början vårterminen fortsatte klubben 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. Tyvärr 

fick vi avbryta Fun Parken under mars månad pga 

smittspridningen av covid-19. 
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Barnens Bästa Svedala 

 
Klubben var medarrangör i ett projekt som initierats av Bengt Alm, där målsättningen var att 

ge nyanlända och andra Svedala barn och ungdomar en möjlighet till att få testa på många 

olika idrotter och aktiviteter. Förhoppningen var att sedan slussa in dessa barn i Svedalas olika 

idrottsföreningar. Tyvärr satta pandemin stopp för detta projekt. Förhoppningen är att komma 

igång när samhällssituationen ser bättre ut. 

 

Girl Power 
Under året genomförde klubben en tjejsatsning som gick 

under namnet girl power. Målsättningen med projektet var att 

få fler tjejer aktiva inom tennisen och även få dem att våga på 

att prova tävlingsmomentet. I projektet ingick även en 

uppbackning till klubbens tävlande tjejer under seriespel. 

Klubben arrangerade olika tjej events under året. 

Sparbanksstiftelsen stötta denna satsning med ekonomiska 

medel. 

 

 

 

 

Team Mini, Midi och Maxi 

 
Under året fortsatte klubben med 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 

team grupperna, fick en Svedalatennis t-shirt 

och inbjudningar till en mängd olika 

aktiviteter. Närmare 50 barn tillhörde klubbens 

olika team. Detta är en ökning jämfört med 

förra året. 

 

 

 

 

Dagsläger 

 
Under året arrangerade klubben många olika 

dagsläger för alla åldrar och nivåer. Tyvärr har 

dessa läger utförts utan övernattning pga rådande 

pandemi. Lägren var mycket uppskattade, trots 

begränsningarna. Det spelades mycket poängspel 

och på kvällen var det roliga sociala aktiviteter 

innan man lämnade klubben. 
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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. 

Denna träningsform passar alla ungdomar och vuxna som 

är ute efter att få upp sin puls. Ingen förkunskap krävs för 

kunna vara med. 

 

 

 

 

 

Landslagsläger 

 
Under året blev duktige Sofia Gottlieb uttagen till 

landslagsträningar. Ett perfekt tillfälle att spetsa till 

sin träning ytterligare. Detta är även ett kvitto på att 

klubbens satsning på våra tävlingspelare börjar ge 

resultat. Vi hoppas fler barn och ungdomar ser vad 

som kan ske när man lägger ner mycket tid och energi 

på sin tennis. Vi önskar Sofia stort lycka till med 

hennes fortsatta tennissatsning. 

 

 
 

 

 

 

Utbildningsläger för 10 åringar 
 

Klubben stod som värd när 

Svensk Tennis Syd arrangerade 

läger för 10 åringar från 

närliggande klubbar. Varje 

klubb hade en tränare på plats 

som var delaktig i dagens 

träning som tennis sys hade 

organiserat. Efteråt bjöds det 

på en lättare fika. Svedala hade 

5 spelare med under detta läger 

som varade ca 3 timmar. 
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Juniordubbelstegen 

 
Även detta år fortsatte klubben att 

arrangera dubbelstegen för våra 

tävlingsjuniorer. Dubbeln spelas 

på fredagskvällar ca en gång i 

månaden. Dubbelspel är väldigt 

lärorikt och kommer även hjälpa 

barnens singelspel. I dubbel får 

man slå mycket serve och returer, 

som är nyckeln till ett bra 

singelspel. Utöver detta får barnen 

lära sig spelet framme vid nät, 

taktik och samarbete. P.g.a. av 

rådande pandemi fick vi slopa mat 

och det social efter dubbeln. 

 

Senior dubbelstegen 

 
Vår väldigt populära 

seniordubbelstege fortsatte 

även detta år, med 20 

ordinarie spelare. Denna 

stege är ett perfekt tillfälle för 

att öva på sitt dubbelspel, 

samtidigt träffar man många 

nya möjliga spelpartners. 

Tyvärr fick vi skjuta fram 

visa speldatum under hösten 

på grund av pandemin. Vi 

hoppas på att komma igång 

igen under 2021. 

 

SO Tour Tävlingar 
 

Mini-, midi- och maxitennistävlingar 

anordnades av klubben under sportlovet, och 

höstlovet.  SO TOUR är en tävlingsform för 

yngre spelare med mindre tävlingserfarenhet. 

Ca 50 tävlande barn deltog i tävlingarna, där 

alla barn fick diplom, medalj och fika. Normalt 

sätt anordnar klubben So Tour tävlingar för 

midi och maxispelare 3 gånger/år. Denna 

tävlingsform har blivit väldigt populär med 

många deltagare runt om i regionen. 
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Teodor Hessle prisas av Svensk Tennis Syd 

 
Svenska Tennis Syd prisar Teodor Hessle som Årets Överraskning 2020, 

för sin seger i PS18A klassen i Båstad Corem Open. Förutom en 

vandringspokal, vann Teo ett stipendium på 5000kr till sin framtida 

tennissatsning. Nedan kan ni läsa motiveringen. 
 I Svedala Tennisklubb historia har vi aldrig haft en junior som vunnit 

18A i Båstad som Teo gjorde förra sommaren. Som oseedad spelare ett 

år ung, vinna hela Båstad Corem Open tävlingen är en fantastisk bedrift 

som är värt att premieras. På vägen till segern slog Teo ut många 

namnkunniga spelare i Sverige eliten. Teo har ett väldigt härligt eget driv 

för tennisen och är väldigt ambitiös. Samtidigt är han ödmjuk och är en 

fantastisk förebild får många av klubbens juniorer. 

 

Bengt Larssons Stipendium 

 
Trogna medlemmen Bengt Larsson 

skänker 25000kr till klubben. Pengarna 

ska delas ut i form av ett stipendium varje 

år, till en medlem som sticker ut mängden 

”Årets Förebild”. För att anses som ”årets 

förebild” skall man vara en förebild för 

andra som t.ex. att föregå med gott 

exempel, visa god ”sportmanship”, vara 

ärlig, vara en god kamrat, vara positiv, 

bidra till god stämning etc. Klubben är 

otroligt tacksam för denna gåva och priset 

kommer att delas ut med start för år 2020. 
  

Årets Prestationer 2019 
 

Årets pojkjunior: Teodor Hessle  Årets flickjunior: Jennifer Erinson 

Åtets pojkkomet: William White  Årets flickkomet: Punyanee Olsson 

Årets STK:are: Renate Stålbalk 

Årets lag: Herrar A lag-Ute 

 

Klubblagens resultat 

Klubben hade många lag med i seriespelet. Pga cocid-19, kunde vissa serier inte avslutas och 

Svenska Tennisserierna blev inställda både utomhus och inomhus. Trots rådande pandemi 

kunde en del serier avslutas. Klubben fick med sig 6 seriesegrar under året. 
 

Svenska Tennisserien 

Herrar Lag 1 Syd div 2A utomhus Inställd   

Herrar Lag2  Syd div 3B  utomhus Inställd   

Herrar Lag 1 Syd div 3A inomhus Inställd   

Herrar Lag 2  Syd div 4B inomhus Inställd 

Damer Lag 1   Inställd 
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Pojkar 15  Syd div 1 inomhus Inställd   

Flickor 15 Syd div 2 inomhus Inställd   
 

Svensk Tennis Syd:s serier    

Damer Div 1 syd inomhus, 2019/2020 SEGER  Bilaga 4 

Pojkar 16  Div 1 syd inomhus, 2019/2020   Bilaga 5 

Flickor 16  Div 1 syd inomhus, 2019/2020   Bilaga 6 

Pojkar 14 Div 1 syd inomhus, 2019/2020   Bilaga 7 

Flickor 14  Div 1 syd  inomhus, 2019/2020   Bilaga 8 

Pojkar 12A Div 1 syd  inomhus, 2019/2020   Bilaga 9 

Pojkar 12B Div 1 syd  inomhus, 2019/2020 SEGER Bilaga 10 

Flickor 12A  Div 1 syd  inomhus, 2019/2020   Bilaga 11 

Flickor 12B Div 1 syd  inomhus, 2019/2020   Bilaga 12 

Pojkar 10  Gr 3 syd inomhus, 2019/2020   Bilaga 13 

Pojkar 10  Gr 5 syd inomhus, 2019/2020   Bilaga 14 

Flickor 10   Gr 2 syd inomhus, 2019/2020 SEGER Bilaga 15 

Juniorligan  Div 1A syd inomhus, 2019/2020   Bilaga 16 

Pojkar 16   Div 1 syd utomhus    Bilaga 17 

Flickor 16  Div 1 syd utomhus    Bilaga 18 

Pojkar 14   Div 1A syd utomhus    Bilaga 19 

Flickor 14A   Div 1 Gr 2  utomhus SEGER Bilaga 20 

Flickor 14B   Div 1 Gr 2  utomhus   Bilaga 21 

Pojkar 12A   Div 1 Gr1 utomhus   Bilaga 22 

Pojkar 12B Div 1 Gr2 utomhus   Bilaga 23 

Pojkar 12C Div 1 Gr2 utomhus   Bilaga 24 

Flickor 12B Div 1 Gr2 utomhus SEGER Bilaga 25 

Pojkar 10   Div 1 Gr2  utomhus  SEGER Bilaga 26 

Flickor 10 Div 1 Gr1 utomhus    Bilaga 27 

Juniorligan  Div 1 Gr2 utomhus    Bilaga 28 

    

Tävlingsresultat från externa tävlingar  
    

Vi har haft väldigt många juniorer som tävlat runt om i Sverige, när möjligheten till tävling 

fanns.  Detta året har det dock varit begränsat med tävlingar till följd av den rådande 

pandemin. 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. Den största segern kom när Teodor Hessle vann 18A i Båstad Corem Open 

oseedad ett år ung. Tävlingen i Båstad brukar klassas som SM status, då de bästa spelarna från 

landet är med. En grym prestation av Teo. 
 

ETT STORT GRATTIS TILL ALLA SEGRARE!    
 

Turneringssegrar: 

Emmie Bengtsson FS 14 Näset Junior Open by Wilson 

William White PS 12A Näset Junior Open by Wilson 

Olivia Herentz FS 12 Karlskronavakan 

Jennifer Erinson DS Karlskronavakan 

Teodor Hessle HS Karlskronavakan 

Emmie Bengtsson FS 14 Fair Play Open by Wilson 

Oskar Hessle PS 10 Lugi Euro Finans Cup 

William White PS 12B Lugi Euro Finans Cup  

Emmie Bengtsson FS 14 Bjärred Indoor Open 
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Sofia Gottlieb FD 14 ATL Euro Finans Open 

Teodor Hessle PS18A Båstad Corem Open 

William White PS 13B Svedalaspelen Outdoor 

Jennifer Erinson FS 18 Svedalaspelen Outdoor 

Melker Nilsson  PD 13 Svedalaspelen Outdoor 

Punyanee Olsson FS 11B Svedalaspelen Outdoor 

Anton Björkman PS 18 Svedalaspelen Outdoor 

Olivia Herentz FS 12A YSB Open 

Emmie Bengtsson FS 14 Minikannan 

William White PS 12A Poolspelen 

Sofia Gottlieb FS 14 Blå Jungfruspelen 

Teodor Hessle PS15-18 Landskapsmästerskapen  

Sofia Gottlieb FS 14 Höstturneringen 2020 

Sofia Gottlieb FS 14A Svedalaspelen Indoor 

Sofia Gottlieb FD 14 Svedalaspelen Indoor 

Emmie Bengtsson FS 16A Svedalaspelen Indoor 


