
 

Verksamhetsberättelse 2019 för Skummeslövs Tennisklubb 
 

Styrelsen för Skummeslövs tennisklubb har under 2019 bestått av: Alf Nilsson (ordf.), Anita Petersson 

(kassör), Claes-Göran Bertilsson (sekr.), Benny Carlsson (vice ordf.) Ingrid Sturén (ledamot), Björn 

Bernsfelt (ledamot), Lise-Lotte Wejklint (ledamot), Marie-Louise Knutsson (suppl.) och Stefan Wendt 

(suppl.). 

Styrelsen har hållit sex protokollförda möten samt ett antal informella diskussioner och 

överläggningar. Den 11:e juli hölls ett extra årsmöte angående förslag att bygga 2 stycken 

padelbanor. Det blev en intensiv diskussion för och emot förslaget.    

Den anställda personalen, engagerade medlemmar och styrelse har bidraget att hålla anläggningen i 

gott skick. 

Traditionellt arrangerades Skummeslövsspelen och med ungefär 500 starter. Vi tackar 

tävlingsledningen med Björn Ekström i spetsen för ett förtjänstfullt arbete. Övriga aktiviteter som 

genomförts under året kan nämnas en lokal tennisserie, damtennis och drop-in spel på 

fredagseftermiddagarna. Veteran SM arrangerades av Båstad Tennissällskap i slutet av juli och början  

av augusti. Ett flertal matcher avgjordes på våra banor i Skummeslöv. 

Under våren genomfördes omläggning av plattytan mellan bana1 och 2, nedtagning av ett antal tallar 

och omläggning av gräsytorna mellan banorna samt omläggning av taket till kiosk och 

omklädningsrummen. Under hösten påbörjades ombyggnaden av båda omklädningsrummen inkl. 

duscharna och toaletterna. Ombyggnaden kommer färdigställas senast den 1 mars 2020. 

Tennisskolan pågick under tre juli veckor med Max Mennfort som ansvarig. 

Ett stort tack till Max Mennfort, Liselotte och Kendro Wjklint och Marie-Louise Knutsson för ert stora 

engagemang. 

Styrelsen tackar Mikael Sundén för iordningställandet och skötseln av banorna. Alltid i utmärkt skick. 

Ett stort tack till Hans-Jörg Kuchler och Göran Fosse för deras arbete med social fredagstennis. 

2017 införskaffade klubben ett digitalt bokningssystem, Matchi, för bokning och ansökande av 

medlemskap via internet. Systemet har fungerat bra under dessa två år.    

Klubben vill till sist, men inte minst tacka våra samarbetspartners; Skummeslövsstrands 

Badortsförening, Br. Olssons Åkeri, Jörgen Johnssons Bygg AB, Maxi Mellbystrand, Sockerbagaren i 

Skummeslöv, Ängamarkens fastighetsbyrå i Båstad, Skummeslövs Golv, Färg och Interiör AB och 

Solstickan Mellbystrand, Thimsfors VVS § Oljeservice AB, JPGS Kaross, Laholms Sparbank och J 3 En 

industri för kropp och hälsa. 
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