
 

Dubbelmästaren spelades i år 2020 för första gången. Detta skedde den 9 juli på 

Skummeslövs tennisbanor. 

Inbjudna till tävlingen var deltagande spelare från den nyligen avslutade lokala tennisserien med lag 

från Skummeslövs Tk, Munka Ljungby Tk, Laholms Tk och Båstad TS. Vid mån av plats var även andra 

spelare från dessa deltagande klubbar välkomna att anmäla sig till de 16 platserna.

 

Dubbelmästaren är vad namnet säger. Den bäste dubbelspelaren skall koras. 

Efter första omgången byter man partner. Likaså efter andra omgången. Således 

får varje spelare tre dubbelmatcher med tre olika partners och får tillgodoräkna 

sig antalet vunna matcher, set och bollpoäng. Precis som i den lokala 

tennisserien, som i år spelades för sjätte året i rad, spelas matcherna i bäst av 

fem supertiebreakset d v s bäst av 10 bollar per set med två bollar i skilje.  

Den som lyckades bäst med detta var Ernst Larsson, Skummeslövs Tk som vann 

alla sina matcher med 3 – 0 i set tätt följd av Magnus Hansson representerande 

Munka Ljungby Tk med nio vunna och ett förlorat set.  Ernst har som yngst i 

Skummeslövs Tk:s serielag även varit med och vunnit den lokala tennisserien 

2020. OBS! Detta är ingen veteranserie utan öppen för alla oavsett ålder och 

kön. Skummeslövs lagledare blev innan serien häcklad och uppmanades ställa 

upp med ett 60 + lag och ett yngre för att de andra lagen skulle få vederbörligt 

motstånd. Det räckte tydigen med ett 60 + lag. Gammal är äldst skrev 

tävlingsledaren Björn Fagerström generöst i sitt gratulationsmeddelande till 

laget.   Laholms Tk som vunnit serien de tre första åren var i år väldigt nära med bara en match från 

seger i serien. 



  

Skummeslövs Tk: s 

seriesegrande lag fr .v. 

Ernst Larsson, Richard 

Sandslätt, Håkan 

Gustafsson och Stefan 

Sundgren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Bernsfeldt och Håkan Bergman från Laholms Tk fick i första omgången av Dubbelmästaren 

möta Håkan Gustafsson och Richard Sandslätt från Skummeslövs Tk . I andra omgången bytte man 

partner och Björn var den som vann mest på detta med 6 – 1 i setkvot i de två omgångarna. 

Vädret var strålande. Tenniskiosken servade spelarna med bl. a. kaffe, korv och pannkakor. 

Eftersitsen på Strandpensionatet i Skummeslövsstrand samlade några av de mest inbitna. Där 

jämfördes Roger Federer, Nadal och andra spelare i världseliten i spelstil med dagens deltagare av 

Dubbelmästaren som man i den sena kvällen inte ansågs ligga särskilt långt efter i tekniken. 

 

Stefan Sundgren  tävlingsarrangör av Dubbelmästaren 2020 

 


