Serieseger för Skummeslövs Tk i lokala tennisserien 2019
I den lokala tennisserien som i år spelades för femte året i rad, segrade
Skummeslövs Tk:s lag med Håkan Gustavsson, Marcus Pola, Ernst och Linus
Larsson, Richard Sandslätt och Stefan Sundgren, tillika lagledare.
I år deltog fem lag i serien, fjolårssegraren Munka Ljungby, Laholms Tk, Båstad
Tennissällskap A och B samt Skummeslövs Tk.
Serien inleddes med en sammandragning i maj månad där varje lag fick två
lagmatcher som inledning på serien vars första omgång spelades innan
midsommar. I augusti fortsatte sedan serien där lagen möttes ytterligare en
gång. (Se bifogat spel- och matchschema med införda resultat).
Efter varje år håller vi en utvärdering/prisutdelning när serien färdigspelats. I år
liksom tidigare år, utom ifjol, hölls denna på Strandpensionatet i Skummeslövsstrand. Nuvarande spelform har växt fram under åren och vi enades om att
fortsätta med nuvarande spelupplägg med en sammandragning på vårkanten
och med oförändrat bäst av fem supertiebreak i matcherna. Vi spelar två
singlar och en dubbel där varje vunnen match är värd en poäng, motsvarande
förlorad ger en minuspoäng. I år segrade Skummeslövs Tk med bara en matchs
marginal före Båstad A, där Ernst och Linus Larsson i sista mötet lyckades
besegra motståndarna med 3-0 i matcher. (Se vandringspriset i bifogad bild).
Det har varit lite svårt att få kontinuitet i laget varför vi deltagit med totalt sex
spelare under detta år. Vår förhoppning är att Skummeslövs Tk vill och kan
delta nästa år och försöka försvara sin nyvunna titel. (Se kommande upprop här
på hemsidan våren 2020 vid intresse att kvala in och delta som spelare i laget).
Nästa år tar Björn Fagerström, Munka Ljungby helt över som tävlingsledare för
den lokala tennisserien som jag startade upp och har drivit under dessa fem
åren. Vi önskar Björn lycka till med uppdraget.
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