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Ordföranden servar 
 
År 2021 blev ett nytt utmanande år p.g.a. pandemin för Svedala Tennisklubb. Många 

planerade aktiviteter fick ställas in och styrelsen fick hålla möten digitalt under våren. Detta 

har dock inte hindrat oss från att utvecklas framåt på samtliga plan samtidigt som ekonomin 

varit stabil och under kontroll. Klubbledningen genomgick en organisationsförändring med ny 

Klubbchef Marie Andreasson samt ny Verksamhetschef Magnus Grahn för att sätta ännu mer 

fokus på rätt saker. Det har vi också lyckats mycket bra med. Verksamheten har ökat samtidigt 

som kvaliteten fortsätter framåt. Våra tennisspelare har gjort grymma resultat under året både 

som lag i seriespel som i individuella tävlingar. Detta har uppmärksammats vid flertalet 

tillfällen i media, bl a framgångarna i RM och SM. På Svensk Tennis Syds årsmöte 2021 fick 

en av våra A-lagsspelare Teo Hessle pris som årets överraskning 2020 för sin vinst i Båstad 

Corem Cup 18 års klass som ett år ung och oseedad. Under Svensk Tennis Syds årsmöte 2022 

fick klubben pris som regionens andra klubb med flest ökande antalet medlemmar under år 

2021, vi är dessutom regionens näst största tennisklubb till antalet medlemmar. Våra 

motionsspelare utvecklas också på ett positivt sätt. Det finns ett härligt ”go” på klubben med 

god stämning och bra kamratskap. Vår tävlingsorganisation genomför mycket uppskattade 

tävlingar som vi får mycket beröm för bland andra klubbars spelare och föräldrar samt tränare, 

detta har också Svenska Tennis Förbundet uppmärksammat som resulterade i att vi fick 

uppdraget att genomföra en juniorlandskamp som skulle genomföras i början av 2022, men 

som dessvärre pandemin satte stopp för. Svedala Padelklubb blev registrerad under året och 2 

nya ute padelbanor blev klara under sommaren. I november deltog styrelsen i 2 dagar på RF 

SISU Skånes träningsläger för styrelser på Örenäs slott. Ena halvan bestod av föreläsningar, 

övningar och utbyte mellan olika klubbar och olika idrotter. Andra halvan fick varje klubb 

egen arbetstid med support från RF SISU:s representanter. Denna tiden genomförde Svedala 

Tennisklubbs styrelse sin workshop med temat vision 2030. Detta hade vi förberett väl och 

var mycket taggade på och det blev en mycket kreativ workshop med många idéer för att 

fortsätta vår fantastiska utvecklingsresa. Styrelsen kommer jobba med detta under 2022 med 

målet att ta fram riktningen och planen för att genomföra delmål under de kommande åren. 

Saker som behandlades var bl a en anläggningsutveckling för att kunna tillgodose 

medlemsutvecklingen och bantillgängligheten, öka bidragandet till Svedala kommuns 

invånares aktivitetsbehov och vidareutveckla vårt engagemang som en stor samhällspartner. 

Facilitets utvecklingen för 

att öka trivseln och 

tillgodose personalens, 

medlemmarnas och 

besökarnas behov och 

förväntningar. Bibehålla en 

stabil ekonomi och vara en 

attraktiv arbetsplats, m.m. 

Jag vill tacka styrelsen och 

alla anställda för ett grymt 

bra jobb under året som gått.  

 

Jens Björkman, stolt ordförande för Svedala Tennisklubb. 
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Klubbchefen servar 

 
Så är 2021 till ända, ännu ett år som präglades av pandemin till stor del och fick påverkan på 

klubbens verksamhet. Trots en osäker omvärld finns det många ljuspunkter under 2021 i 

Svedala Tennisklubbs verksamhet, en verksamhet som fortsätter att utvecklas i en positiv 

riktning. 

Inledningsvis vill jag tacka alla medlemmar då vi slog ”all time high” i antalet medlemmar 

under året. När vi summerade året hade vi växt till1646 medlemmar och ökningen i sig 

förärade oss en utmärkelse från Tennis Syd som gav oss 10 000 kronor extra in till 

klubbkassan. 

Vi har utökat antalet padelbanor utomhus med två stycken, vilket är kul och välbehövligt då 

trycket på banorna är högt. Dessa nya padelbanor bidrar också till att vi kan utöva massor av 

aktiviteter för våra Svedalabor. Padelbanorna är ett viktigt led i att vi vill vara en tennisklubb 

som kan erbjuda våra medlemmar möjlighet att utöva andra racketsporter på hemmaplan. 

Klubben hade under året en långt framskriden planering med Svenska Tennisförbundet om att 

få arrangera en internationell juniortävling där tyvärr pandemin satte käppar i hjulet då 

internationella förbundet ställde in alla tävlingar. Förfrågan från tennisförbundet visar 

klubbens rykte som en pålitlig samarbetspartner vid sådana här evenemang. 

Jag vill passa på att tacka vår tränarstab, receptionspersonal och vaktmästare som bidrar till en 

fantastisk verksamhet för våra barn och ungdomar, utan er hade vi inte varit där vi är idag. Nu 

blickar vi framåt mot 2022 och en fortsatt stark utveckling för vår verksamhet och för vår 

klubb där vi fortsätter att vara en betydande kraft inom svensk tennis. 

 

Marie Andreason, Klubbchef 

 

Verksamhetschefen servar 
 

Ännu ett verksamhetsår är avlutat som även 2021 har präglats av pågående pandemi.  Tittar vi 

på året som helhet så har det gått över förväntan trots diverse nedstängningar pga. covid 19. 

De medlemmar som drabbats hårdast av pandemin är våra tävlingspelare som under vissa 

perioder inte kunnat tävla och åka på läger. På något sätt ska vi nog ändå vara tacksamma över 

att vi kunnat hålla igång 

verksamheten med 

träningar och till viss del 

även våra tävlingar. Jag 

tror klubbens styrka har 

varit att vi hela tiden har 

anpassat oss utefter 

rådande restriktioner och 

rekommendationer och på 

så vis hela tiden kunnat 

bedriva någon typ av 

verksamhet.  Kombinationen av detta och att vi under sommaren kunnat vara ute och visat vår 

fina idrott ute i samhället, har bidragit till en väldigt stor ökning av träningsgrupper. Klubben 

ökade träningsverksamheten med närmare 25% under hösten, vilket är enormt. Närmare 170 

träningsgrupper tränade varje vecka för utbildad instruktör. Det har inte alltid varit lätt att 

bemanna träningsgrupper och reception, då vissa delar av året har präglats av sjukdom. Tack 
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vare en god samarbetsvilja har vi trots sjukdomar inte behövt ställa in någon träning och 

kunnat ha receptionen öppen för våra medlemmar. 

Trots mindre tävlingar för våra juniorer, så har det ändå gått väldigt bra för dem när det gått 

att tävla. Vi som klubb visar nu att vi har ett flertal spelare som tillhör det absoluta 

Sverigeeliten. Många framskjutna placeringar i tävlingar som Båstad, LM, RM och SM och 

där Anton Björkmans SM silver i 18 årsklassen i Falun är kronan på verket. Detta visar också 

att tränarstaben vi har idag håller hög klass och har förmågan att utveckla spelare och klubben 

till sin fulla potential. Jag skulle nog säga att under mina 16 år på klubben så har vi nog aldrig 

haft en så bra tränastab rakt igenom, allt från våra heltidsanställda tränare till de timanställda.  

Nu ser vi framemot ett 2022 där vi kan ta klubben till ännu högre höjder och med en 

förhoppning att inte bromsas av pandemin. 

 

Magnus Grahn, Verksamhetschef 

 

Svedalahallen AB 
 
Ännu ett år med Covid och restriktioner har avklarats. En 

del verksamheter har varit inställda vissa tider och vi har 

nyttjat fyra olika ingångar för att inte trängseln skulle bli 

för stor. Vi har trots allt klarat situationen väldigt väl med 

förstående hyresgäster och medlemmar i föreningarna. 

Aktiviteterna i Svedalahallen har glädjande nog ökat 

under 2021 trots pandemin.  

Under hösten har beläggningen på tennisbanorna ökat 

markant och nu är vi även trångbodda beträffande tennis. 

Svedalahallen AB byggde under sommaren två stycken 

nya padelbanor utomhus. Vi fick arrendera gräsplätten 

bredvid vår plankbana av kommunen. Banorna byggdes 

helt utan bidrag från kommunen eller RF SISU och 

finansierades delvis med ett aktieägartillskott från Svedala 

TK. 

Tillbyggnaden av hallen som pågick 2014-15 avslutades 

under året med en slutuppgörelse med totalentreprenören 

NCC. Återstående anmärkningar, framförallt på el-sidan, 

skall korrigeras och de ekonomiska mellanhavanden har 

klarats upp. 

Vi ansökte hos kommunen om att få bygga en padelhall 

och två grusbanor för tennis 2020. Processen tog en annan 

vändning när femklövern (M, KD, C, L och BP) föreslog 

att ett badhus skulle placeras där vår nuvarande 

uteanläggning ligger. Vi blev erbjudna drygt halva fotbollsplanen där såväl den gamla 

anläggningen som vår önskade utökning skall få plats. Efter en del gemensam planering och 

efter att vi kontaktat olika entreprenörer för kostnadskalkyler väntar vi nu på att kommunen 

kallar till fortsatta diskussioner.  

 

Lars Sonesson, Anläggningschef 
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Sportlov och påsklovsaktiviteter 

 
Under sport- och påsklovet arrangerade 

klubben ett mindre anpassat utbud av 

aktiviteter. Det erbjöds tävlingscamps 

för våra tävlingsspelare och Fun camp 

för våra yngre deltagare. För seniorer 

blev Pro Am träningaen där deltgarna 

fick träna och spela mot STK tränare 

väldigt populärt. Vi arrangerade även 

padelkurser för barn, ungdomar och 

vuxna. För de som ville spetsa till sin 

teknik lite extra så gick det också att 

boka in individuella lektioner med 

klubbens tränare. 

 

Årsmöte den 21 april 
 

Årsmötet hölls även detta år utomhus, p.g.a rådande 

pandemi. Ca 15 medlemmar var på plats. Alla befintliga 

styrelsemedlemmar blev omvalda för kommande år. 

 

 

 

Svedalaspelen Outdoor 2021    Bilaga 1 

 
Det blev även detta år nytt rekord på antalet 

starter i Svedalaspelen Outdoor 2021, med 245 

starter totalt sätt bland alla klasser. Detta är ett 

gott tecken på att spelare gillar och uppskattar vår 

tävling. Vi hade väldigt tur med vädret och kunde 

spela i stort sätt alla matcher utomhus, under 

solsken eller nattbelysning på kvällen. Kiosken 

med grill blev även i år väldigt uppskattat. 

Domare och banskötare levererade bra. Ett väl 

genomfört arrangemang där många ideella krafter 

hjälpte till.  

 

 

 

 

Svedala TK fick också många framskjutna placeringar i tävlingen: 

 

HS A:   Anton Björkman, vinst 

FS 9 A: Leila Jonuzi, 2:a plats  

PD 11: Oskar Hessle och Milton Rothman, vinst 

FD 15: Ellen Vistam och Klara Vistam, vinst 
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PD 13:  Folke Johansson och William White, vinst 

FS 13 B:  Annie Cederbom, vinst 

FS 13 A:  Olivia Herentz, vinst  

FS 15 B:  Michaela Nellus, 2:a plats 

FS 15 A:  Ellen Vistam, vinst 

PS 15 B:  William White, vinst 

PS 13 C: Theo Strandberg, 2:a plats 

PS 11 B Drini Jonuzi, 2:a plats 

 

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

Pettersson, Marie Andreasson och Jonathan Olsson. 

 

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. Förutom 

möjlighet att testa på i klubben, var vi också ute i 

samhället på olika ställen för att sprida tennisen. Bl.a. 

var vi på Ica Karlsson, stadsparken, Erlandsdals 

tennisbana, Holmeja, Klågerup och Bara. Mycket 

uppskattat evenemang med många deltagare hela 

sommaren. Projektet var finansierat genom kommunen 

och ersatte det årliga evenemanget sommarkul. 
 

 

 

 

Summer tennis  
 

Sommaren fylldes med barn, ungdomar 

och vuxna som vill spela tennis. Många 

veckor var helt fullbelagt med 

anmälningar. Det bedrevs träningar för 

barn, ungdomar och vuxna på olika nivåer 

vecka 26-32. Under de senast åren har vi 

nästan fördubblat antalet anmälningar 

under våra sommartennis veckor. 
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Summer padel 

 
Vi utökade utbudet av kurser för vår padel 

verksamhet. Förutom vuxna nybörjare, så 

kunde även de med lite mer erfarenhet gå en 

veckokurs. Vi startade även upp kurser för 

barn och ungdomar. Kurserna blev populära 

och många veckor blev fullbelagda. När de 

två nya banorna utomhus blev färdigbyggda, 

kunde vi genast utöka utbudet av kurser, men 

även med andra arrangemang som 

Americanos, King/Queen of the court. Dessa 

padelarrangemang bedrevs hela vägen fram 

till månadsskiftet september/oktober. Detta 

blev väldigt uppskattat och populärt med 

många anmälningar. 

 

 

 

Sommartennis i Bara 

 
I samarbete med Bara Gif, så kunde vi liva upp Baras 

tennisbana under 2 veckor på sommaren, då vi erbjöd 

tennisskola för barn, ungdomar och vuxna. Intresset 

var stort och uppskattat. Ca 40 deltagare var på plats 

under dessa två veckor. Vi hoppas kunna bygga vidare 

på detta samarbeta i framtiden. Svedala tennisklubb 

vill vara tennisklubben för hela Svedala kommun och 

att då kunna bedriva verksamhet utanför Svedala tätort 

ser vi som en viktig funktion. 
 

 

 

 

 

 

 

Nya padelbanor utomhus  

 
Svedala Tennisklubb tog ett beslut att 

vilja bygga fler padelbanor utomhus, för 

att på så sätt kunna bedriva en större 

verksamhet. Klubben har fått arrendera 

mark av kommunen. Klubben 

finansierade själv byggandet av dessa 

banor. De två nya banorna stod färdiga i 

månadsskiftet juli/augusti. 
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Tennisens dag 

 

För andra året i rad arrangerade vi 

tennisens dag med övriga tennis 

sverige. En chans för hela familjen 

att prova på denna fantastiska 

idrott. Närmare 150 personer kom 

under denna två timmars period. 

Det spelades tennis i alla dess 

former, bjöds på korv med bröd. 

Tipsrundan och femkampen blev 

också ett trevligt inslag denna dag.  
 

Uppstartsterminen Tävlingsspelare 

 
I samband med skolstarten körde vi igång två veckors 

utomhusträning med våra tävlingsspelare. Ett perfekt 

sätt att förlänga grussäsongen som är så nyttig. Samtidigt 

var det en bra uppladdning inför vår nya externa tävling 

Svedala Spelen Clay Court Open. 

 

 

 

 

 

 

 

Prova på hösten 2021 

 
Många barn, ungdomar och vuxna tog chansen att prova på 

tennis, men även padel och Multi Skillz. Uppskattningsvis 

hade vi ca 200 deltagare på våra olika prova på aktiviteter, 

vilket var mycket bra. 
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Svedalaspelen Clay court Open 2021   Bilaga 2 

 
Första året med denna tävling. Målet med 

tävlingen är att kunna erbjuda tennistävlingar 

på grus senare på säsongen, så att fler väljer att 

fortsätta spela och utvecklas på gruset. 121 

starter första året känns väldigt bra. Ett brett 

utbud av klasser med både ABC i många av 

åldrarna gjorde att många fick chansen att 

kunna tävla på sin nivå. 

 

Fina Svedala framgångar: 

DS Open:   Ellen Vistam, vinst 

HS Motion:  Patrick Radizi, vinst 

                     Daniel Vistam, 2:a plats 

FS 12 C :  Johanne White, 2:a plats 

PS 12 C: Hampus Ekvall Friberg, vinst 

                Anton Lindvall, 2:a plats 

FS 14 B:  Michaela Nellus, vinst 

FS 14 A:  Olivia Herentz, vinst 

FS 16 B:   Paula-Rebecka Stålbalk, vinst 

                Julia Sielski, 2:a plats 

PS 14 B:   Folke Johansson, vinst 

PS 16 B:   Joakim Radizi, vinst 

 

 

Rekordstort intresse inför höstens träningsverksamhet 

 
Inför höstens träningsverksamhet var 

intresset rekordstort. En ökning med 

närmare 25% var väldigt glädjande, 

samtidigt blev det svårare att 

tillgodose allas önskemål. Denna 

ökning medförde också ett ökat 

behov av kvalificerade tränare. 

Klubben lyckade rekrytera många 

duktiga ungdomstränare från 

Svedala för att kunna hantera denna 

markanta ökning i vår 

träningsverksamhet. Hög beläggning 

på tennisbanorna har gjort att 

spontanspelet är svårt att få till.  
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Multi SkillZ utbildning 
 

Klubben utbildade två av våra tränare i träningsformen 

Multi SkillZ. Multi SklillZ är en allsidig träningsform, 

där man utvecklar sin olika motoriska förmågor. Ett 

väldigt bra komplement för klubbens tennisspelare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svedalaspelen Indoor 2021    Bilaga 3  

 
Svedalaspelen Indoor genomfördes i år den 21/10-3/11, med både juniorklasser och 

vintertouren för landets seniorer. Även detta år kom många till vår fina tävling. totalt hade vi 

329 starter. 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 Cristian Samuelsson och Jack Karlsson Wistrand. Samuelsson spelade 

stabilt hela tävlingen och tog hem finalen med 7-6, 6-2. I damklassen blev det en uppgörelse 

mellan duktige Louise Brunskog och Emma Persson. Louise spelade fin tennis och var en 

klass för sig själv hela tävlingen. Hon tappade endast 14 games på fyra spelade matcher. 

Louise besegrade Emma med 6-2, 6-2 i finalen. Tävlingen uppskattades och vi fick som 

vanligt mycket beröm gällande organisationen av tävlingen. 

 

 

 

Svedala TK spelare höll sig väl framme under Svedalaspelen Indoor  

 

DS Open:   Sofia Gottlieb, vinst 

DD Motion:  Kristina Björkander och Anna Björkman, vinst 

                     Catherine Norling och Nelya Vincic, 2:a plats 

PD 14 A:  Jonathan Ekstrand och Melker Nilsson, vinst 

                Folke Johansson och Hampus Ronnermark, 2:a plats 

              Dam Elit, segr. Louise Brunskog och Emma Persson  Herr  Elit , segr. Samuelsson och Jack K Wistrand    
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PS 12 C :  Hampus Ekvall Friberg, vinst 

FD 14:  Olivia Herentz och Lisa Noltorp, 2:a plats 

PS 14 C:   Melvin Nilsson, vinst 

 

Tävlingsledare var Magnus Grahn och biträdande 

tävlingsledare och matchledare var Marie 

Andreasson, Mikael Pettersson, Anton 

Appelgren, Robin Liljegren, Jonathan Olsson 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. 

 

Sofias Cup 

 

Sofia Gottlieb fick äran att representera Svensk Tennis Syd i lagtävlingen Sofias Cup. Detta är 

en lagtävling där regionerna tar ut dem bästa 14 åringarna i regionen som sedan möter 

Sveriges andra regioner. Svensk Tennis Syd tog sig hela vägen till final som spelades i 

Kungliga tennishallen i samband med Stockholm Open. Svensk tennis Syd och Sofia vann 

finalen mot Tennis Stockholm, vilket var en väldigt stor bedrift. Stort Grattis till Sofia och 

Svensk Tennis Syd. 

 

Norra Skåne Cup Tävlingsläger 
 

Efter närmare två års uppehåll med lägerverksamhet, fick 

våra tävlingsjuniorer äntligen chansen att åka på läger 

igen. Det märktes att barnen har saknat denna typ av 

verksamhet. Ca 25 barn och ungdomar åkte tåg upp med 

STK ledare till tävlingen och lägret i Hässleholm. Som 

tidigare år bodde vi på tennisanläggningen i klubben. Det 

anordnades även träningar innan tävlingsmatcherna drog 

igång på dagen. Skönt att äntligen kunna dra igång 

lägerverksamheten igen. 
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Workshop på Örenäs slott 

 
Svedala Tennisklubbs styrelse 

och ledning var på Örenäs slott 

för framtidsarbete, Vision 2030. 

Sisu Skåne höll i detta 

arrangemang, där vi fick ta del av 

intressanta föreläsningar, 

samtidigt som klubben fick chans 

att jobba med sina framtidsfrågor. 

Ca 20 tal idrottsföreningar var på 

plats samtidigt. 

 

Generationsdubbel 

 
Vi kunde åter igen spela vår trevlig generationsdubbel. Nio par deltog i tävlingen, som bestod 

av ett gruppspel följt av slutspela. Alla fick spela många matcher och hade en trevlig 

eftermiddag på klubben. Det spelades matcher i ca 4 timmar.  Harry och Roger tog till slut 

hem segern mot Filip och Zhiyong i en välspelad final. 

 

Julmarknaden 
Svedala Tennisklubb var på plats i byn under julskyltningen 

i Svedala. Man kunde köpa fika och vara med på tävlingar 

med fina priser. Det fanns också möjlighet att testa på 

tennis, då vi hade minitennsinät, racketar och bollar med 

oss. Ett bra sätt för klubben att synas och möta Svedalaborna 

och få chans att visa och berätta om vår förening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julaktiviteter 2021 

 
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.      
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Temadagar 

 
Under året arrangerade klubben temadagar. Tema 

dagarna låg på fredagar under vårterminen. P.g.a. 

ökat antal anmälningar i våra träningsgrupper var 

vi tvungna att lägga över temadagarna till lördagar 

kl. 13. Barn i åldern ca 6-13 år och vuxna gavs 

möjlighet att komma på dessa extra träningar. 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 smittsäkert sätt. 

 

Funpark 

 
Under vårterminen kunde vi inte genomföra Funparken 

p.g.a covid-19 och dess restriktioner. Under hösten såg 

det bättre ut och vi kunde öppna upp denna gratis 

aktivitetspark. Många barn har besökt funparken som är 

gratis för alla Svedalabor. Det ges möjligheten till att 

spela minitennis, bordtennis och badminton varje fredag 

kl 14-18. Vår duktiga tränare Liam Bergkvist höll i 

denna populära aktivitet. 

 

 

 

 

 

Juniordubbelstegen 

 
Fullt hus på dubbelstegen 

under 2021 med 20 barn och 

ungdomar. Stegen är till för 

klubbens tävlingsjuniorer, där 

de får värdefull dubbelträning, 

samtidigt som dem får träffa 

sina träningskompisar utanför 

den ordinarie träningen. 

Dubbeln spelas på 

fredagskvällar ca en gång i 

månaden. Dubbelspel är 

väldigt lärorikt och kommer 

även hjälpa barnens singelspel. 

Efter dubbelspelet käkar alla 

pizza och har roligt ihop. 

 

 



15 

 

Seniordubbelstegen 

 
Seniordubbelstegen kunde komma igång igen 

efter ett uppehåll under pandemin. Här träffas 

seniorer för roligt dubbelspel och mat och 

snack efteråt. Dubbelstegen fyller en väldigt 

viktig funktion för många av våra seniorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO Tour Tävlingar 
 

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. 

 

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. 

 

Lunch Padel 

Under hösten startade klubben upp lunchpadel på fredagar 

mellan kl 11-14. Vi erbjöd tre olika grupper. Mycket uppskattat 

och väl genomfört av vår padeltränare Jonathan. 



16 

 

Klubblagens resultat 

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

Trots rådande pandemi kunde en del serier avslutas. Från och med våren 2021 tog Svenska 

tennisförbundet över allt seriespel som går under namnet STL. Klubben ser seriespelet som en 

viktig del i tävlingspelaranas utveckling, då man för möjligheten till att spela tennis lag, 

samtidigt ges det möjligheter att kunna coach spelarna under matcherna. Klubben fick med sig 

6 seriesegrar under året. 

 

 

Svensk Tennis Syd:s serier Inomhus 2020/2021  
  
Damer 40+ Div 1 syd Inställd  Bilaga 4 

Pojkar 16  Div 1 syd Inställd    

Flickor 16  Div 1 syd Inställd    

Pojkar 14 Div 1 syd Inställd    

Flickor 14  Div 1 syd  Inställd    

Pojkar 12A Div 1 syd  Inställd    

Pojkar 12A Div 1 syd  Inställd    

Pojkar 12C Div 1 syd  Inställd 

Flickor 12A  Div 1 syd  Inställd    

Flickor 12A Div 1 syd  Inställd    

Pojkar 10  Div 1 syd Inställd    

Flickor 10   Div 1 syd Inställd    

Juniorligan  Div 1A syd Inställd    

 

STL Utomhus 
Herrar Lag 1 Div 1, syd   

Herrar Lag 2 Div 2, syd B   

Herrar Lokal Div 1, syd A  

Damer Lag 1 Div 2, syd A  

Damer Lokal Div 1, syd A  

Pojkar 13A Syd B Vinst  

Pojkar 13A Syd C  

Pojkar 13B Syd A Vinst  

Pojkar 13B Syd D  

Flickor 13A Syd B  

Flickor 13B Syd B Vinst  
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STL Inomhus   

Herrar Lag 1 div 2, syd     

Herrar Lokal div 1, syd D   

Damer Lag 1 div 3, syd B 

Damer Lokal div 1, syd    

Pojkar 15  div 1, syd     

Flickor 15 div 2, syd Vinst  

Pojkar 13 Lag 1 div 1, syd B 

Pojkar 13 Lag 2 div 1, syd D 

Flickor 13 div 1, syd B 

Junior 13 Lag 1 div 1, syd B Vinst 

Junior 13 Lag 2 div 1, syd D 

Junior 13 Lag 3 div 1, syd C Vinst 

Green Challenge B div 1, Syd B 

 

 

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. Klubben 

börjar nu också visa fina resultat i dem större 

tävlingarna. Svedala Tennisklubb har numera 

alltid någon som håller sig framme i dem 

stora tävlingarna som 

Landskapsmästerskapen, RM, Båstad Corem 

Open, Salk och SM. Årets största prestation 

måste ända ha varit Anton Björkman som tog 

sig oseedad hela vägen till final i JSM i 

Falun för 18 åringar. Där blev det dock för 

tufft, men Anton fick med sig en välförtjänt 

silver medalj från SM tävlingen.  
 

ETT STORT GRATTIS TILL ALLA SEGRARE! 

   
 

 

Turneringssegrar: 

 

Sofia Gottlieb 

RM SYD FS14 A 

LM FD14 

JSM Race FS14 A  

JSM Race FD15 

NEXT Generation syd FS15 A 
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Jonathan Ekstrand 

Fair Play Cup PD14 

JSM Race PD15 

Bjärred Open PS14 A 

Melker Nilsson 

Höllvikenspelen PS14 A 

Folke Johansson 

Fair Play Cup PD12  

Dubbelcupen PD12 

Dubbelcupen PD14 

Majspelen PD13 

LM JSM Race PD12 

Fair Play open by Wilson PS12 B 

Hampus Ronnermark   

Ystad Indoors tröst PS12 A 

Majspelen PD13 

Olivia Herentz 

Fair Play Cup FD14  

Dubbelcupen FD14 

JSM Race FS14 A 

Johanne White 

Norra Skåne cup FS10 B 

Michaela Nellus 

Dubbelcupen FD12 

Majspelen FD13 

Beddingespelen FD12 

Theo Strandberg 

Beddingespelen PS12 C 

JSM Race PS12 C 

Bjärred open PS12 C   

Liam Rosén 

Norra Skåne cup PS12 C 

Ystad Indoors tröst PS12 C 

Daniel Widegren 

Fair Play cup PD14 

Fair Play cup PS14 

Österlen open HD 

Emmi Bengtsson 

RM Båstad FS16 A 

Filippa Eckersten 

Fair Play cup FS12 A 

Norra Skåne cup FS14 A 

Sparbanken Skåne cup FS16 A   

RM Båstad FS12 A 

JSM Race FD12 

JSM Race FS12 A 

Österlen Open FS12 A 

Next Generation FD11 

Next Generation Riks final Båstad FS11 
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Beddingespelen FS12 A 

Next Generation Final Jönköping FS11 A 

Next Generation Lomma Bjärred FS11 A 

 

 


