
 

Verksamhetsberättelse 2020 för Skummeslövs Tennisklubb 
 

Styrelsen för Skummeslövs tennisklubb har under 2020 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 fem protokollförda möten samt ett antal informella diskussioner och 

överläggningar. På grund av pandemin 2020 hölls årsmötet för 2019 utomhus i juli månad. En av 

punkterna på årsmötet var frågan om byggande av 2 stycken padelbanor. Majoriteten av 

mötesdeltagarna röstade för att bygga 2 padelbanor på bana 9. Beslutet överklagades till Svenska 

tennisförbundet som gav de klagande rätt. Klubben överklagade Svenska tennisförbundets beslut till 

Riksidrottsförbundet. Beslut i Riksidrottsförbundet kommer att tas i slutet av januari 2021. Ett stort 

tack till Per Schunnesson för all hjälp med överklagandet. Den anställda personalen, engagerade 

medlemmar och styrelse har bidraget att hålla anläggningen i gott skick. Klubben har under året haft 

259 medlemmar, varav c:a 70 juniorer. 

2020 blev ett år som till mycket stor del handlade om coronaviruset, vilket bl a fick till följd om vår 

traditionella Skummeslövspel skulle gå att genomföra. Men med tydliga restriktioner att hålla 

avstånd och begränsningar i åskådarantal blev det möjligt att genomföra tävlingen. Antalet starter 

blev något mindre än tidigare år, ungefär 340, bl a beroende på att H 70-klasserna fick slopas.  

Björn Ekström som ledde tävlingen 2019 hade inte möjlighet att fortsätta 2020. Att få tag i en 

tävlingsledare var inte helt enkelt visade det sig. Med hjälp av bl a Svenska Tennisförbundet lyckades 

klubben engagera Berndt Priemar, en rutinerad och välkänd profil inom tennisvärlden. Han 

tillsammans med sina medhjälparegenomförde årets tävling på ett förtjänstfullt arbete. Ett stort tack 

till dessa. Övriga aktiviteter som genomförts under året kan nämnas en lokal tennisserie och 

damtennis. Inför 2020 beslöt styrelsen att driva kioskverksamheten i egen regi.  

Söndrums Tk och Ängelholms Tk fick så många deltagare till sina spel att ett flertal matcher spelades 

på våra banor.   

Veteran SM arrangerades som vanligt av Båstad Tennissällskap i slutet av juli och början  

av augusti. Ett flertal matcher avgjordes på våra banor i Skummeslöv. Klubben var även engagerad i 

upprustningen av utegymmet under hösten 2020 som kompletterar tennisanläggningen på ett bra 

sätt. 

Nytt för året var en tävling kallad dubbelmästaren med Stefan Sundgren som tävlingsledare och med 

lag från Skummeslövs Tk, Laholms Tk, Munka Ljungby Tk och Båstad TS. Den som lyckades bäst var 

Ernst Larsson Skummeslövs Tk. Skummeslövs Tk:s serielag segrade i den lokala tennisserien i år. Ett 

stort tack till Stefan Sundgren för allt arbete han lagt ner på dessa arrangemang. 

Under hösten 2019 påbörjades ombyggnaden av båda omklädningsrummen inkl. duscharna och 

toaletterna. Ombyggnaden blev färdig i början mars 2020. Inför 2020 beslöt styrelsen att driva 

kioskverksamheten i egen regi. Liselotte Wejklint och Anita Petersson ledde verksamheten 

tillsammans med sin personal på ett förtjänstfullt sätt. 

Även detta år arrangerades Tennisskolan under Max Mennfort ledning. Tennisskolan är plantskola för 

nästa generations tennisspelare och därmed väldigt viktig för klubbens framtid. Klubben är ytterst 

tacksam för allt arbete som Max och hans medhjälpare lägger ner under dessa tre veckor. Liselotte 



och Kendro Wejklint har i högsta grad bidragit till att anläggningen håller en hög standard. Ett stort 

tack till er båda. Marie-Louise Knutsson har också visat ett stort engagemang för anläggningen. 

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

 

Klubben har även medverkan med arbetskraft i upprustningen av utegymmet. Tack till Liselotte och 

Kendro Wejklint med både idéer och arbete. Tack även till Cassandra Hallberg och Laholms Kommun 

som bidragit med ekonomiskt stöd.  Utegymmet är ett bra komplement för tennisverkverksamheten. 

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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