Verksamhetsberättelse 2016 för Skummeslövs Tennisklubb
Styrelse: Claes-Göran Bertilsson (ordf.), Per Selldén (v ordf.), Brittmari Schunnesson (kassör),
Alf Nilsson (sekr.), Ingrid Sturén (ledamot), Per-Arvid Bergman (ledamot), Peter Lincoln
(ledamot), Marie-Louise Knutsson (suppl.) och Lise-Lotte Wejklint (suppl.).
Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden samt ett flertal informella
diskussioner och överläggningar.
I juli månad firades klubbens 60-åriga existens med jubileums blixtdubbel och festligheter på
”ängen” under ledning av Stefan Sundgren. Under jubileumskvällen intogs en lättare måltid
där Alf Nilsson var grillmästare med bistånd av Marie-Louise Knutsson m fl. Vännen och
tennisentusiasten Kurt Wijkmark underhöll med sång och gitarrspel.
Svenska Tennismagasinet nummer 5 har uppmärksammat Skummeslövs Tennisklubb i ett
längre reportage. Klubben med ”legend status”. Klubbens tillkomst och utveckling till nutid
beskrivs på ett målande sätt.
Under säsongen har upprustning skett av lokaliteter, utrustning och ett antal döda tallar har
avverkats. Den anställda personalen, engagerade medlemmar och styrelsen har bidragit till
att hålla anläggningen i gott skick.
Skummeslövsspelen arrangerades som traditionen bjuder och det var drygt 600 starter. Vi
tackar tävlingsledningen med Magnus Hansson i spetsen för ett förtjänstfullt arbete. Bland
övriga aktiviteter som genomförts kan nämnas en lokal tennisserie för herrar, damtennis,
drop-in spel på fredagseftermiddagar, tennisens dag och idrottsdagar för elever från
Vallbergaskolan och fritidselever från Mellbyskolan.
I klubbens regi drevs ett behjärtansvärt projekt tillsammans med Hallandsidrotten och
flyktingförläggningen i Hemmeslöv. Ett antal flyktingbarn fick prova tennisspelets ädla konst.
Initiativtagare och en av ledarna var Sven Pewe.
Tennisskolan pågick under tre juliveckor med Max Mennfort som samordnare.
Ett stort tack till Stefan Sundgren, Max Mennfort, Svante Malmsten, Lise-Lotte och Kendro
Wejklint och Marie-Louise Knutsson för ert stora engagemang.
Klubben vill till sist, men inte minst, tacka våra samarbetspartners: Tengo Sport AB,
Badortsföreningen, Olssons Åkeri, Elektrotjänst i Skottorp AB, Jörgen Johnsson Bygg AB,
Maxi Mellbystrand, Svens Livs, Sockerbagaren i Skummeslöv, Strandpensionatet i
Skummeslöv, Växtshopen i Mellby, Ängemakens Fastighetsbyrå i Båstad och Skottorps
Stengods.
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