
 

Verksamhetsberättelse 2021 för Skummeslövs Tennisklubb 
 

Styrelsen för Skummeslövs tennisklubb har under 2021 bestått av: Alf Nilsson (ordf.), Anita Petersson 

(kassör), Olof Selldén (sekr.), Sven Andrén (ledamot), Richard Sandslätt (ledamot), Björn Bernsfelt 

(ledamot), Lise-Lotte Wejklint (ledamot), Matilda Selldén (suppl.) och Erik Schunnesson (suppl.). 

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

överläggningar. På årsmötet 2020 röstade en majoritet för att bygga två padelbanor på bana 9. Detta 

beslut överklagades till Svenska Tennisförbundet som gav de klagande rätt. Detta beslut 

överklagades av klubben till Riksidrottsförbundet. Den 21 januari 2021 avslog Riksidrottsförbundet 

klubbens överklagande.  För få en styrelse på plats krävdes 2 årsmöten. På grund av pandemin hölls 

båda dessa digitalt. Årsmötet den 5 april blev en ganska livlig tillställning framförallt inför styrelsens 

förslag att bygga 2 padelbanor på bana 9 eller bredvid bana 9. Styrelsen förslag till stadgeändring , 

som krävs för att även utöva mer än tennis beslutades med kvalificerad majoritet. Efter årsmötena 

började styrelsen undersöka möjligheterna att förlägga padelbanorna öster om bana 9. Markägaren, 

jimmy Holm var villig att arrendera ut mark till klubben till en väldigt låg kostnad. Klubben tackar 

Jimmy för det förmånliga avtalet. Tack till Per Selldén som med bravur genomförde uppgörelsen. 

Grundläggningen för padelbanorna påbörjades på sensommaren. Före anläggandet av grunderna till 

banorna som utfördes av LBC-Ängstorp Laholm var många styrelseledamöter delaktiga i röjning av 

vegetationen mm. Även ett stort tack till Mellby Bygghandel som bidrog med virke till gjutningen av 

plattan samt tillhandahöll schackmaskin.  Stort tack till Claes Gunnarsson för nedtagningen av de 

stora tallarna. Den anställda personalen, engagerade medlemmar och styrelse har bidraget att hålla 

anläggningen i gott skick.  Klubben har under året haft 310 medlemmar, varav c:a 70 juniorer. 

Även 2021 blev ett år som påverkades av pandemin, kanske inte lika tydligt som 2020 när 

Skummeslövsspelen traditionsenligt gick av stapeln i slutet av juni. Restriktionerna var inte så 

omfattande som 2020. Om inte pandemin varit närvarande är bedömningen att antalet deltagare 

blivit fler. Antalet starter blev dock något större än 2020, 418 stycken, Tyvärr fick ett antal klasser 

styrkas på grund av inga eller få anmälda spelare.  

Årets Skummeslövsspel leddes även detta år av Berndt Priemer. Han tillsammans med sina 

medhjälpare genomförde årets tävling på ett förtjänstfullt arbete. Ett stort tack till dessa. Övriga 

aktiviteter som genomförts under året kan nämnas en lokal tennisserie och damtennis. En tävling 

som återkom detta år var en blixtturnering. Alla som önskade fick deltaga, nybörjare och mer drivna 

spelare som lottades ihop i så jämstarka dubbelpar som var möjligt. Tävlingen leddes av Max 

Mennfort på ett lysande sätt.  

I slutet av juli liksom 2020, spelade Ängelholms Tk ett antal matcher på våra banor.   

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

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

Richard Sandslätt ledde på ett förtjänstfullt sätt, klubbens lag i den lokala tennisserien till en 4:e 

plats. 

Precis som 2020 drevs kioskverksamheten i egen regi. Verksamheten har fungerat på ett mycket bra 

sätt. 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.  

Lise-Lotte och Kendro Wejklint har i högsta grad bidragit till att anläggningen håller en hög standard. 

Ett stort tack till er båda. Styrelsen tackar Mikael Sundén för iordningställandet och skötseln av 

banorna. Alltid i utmärkt skick. 

Några större förändringar på och runt anläggningen har inte gjorts under året. Mindre åtgärder är att 

stängslet på bana 3, norra kortsidan, har bytts ut. Stängel på grindarna på bana 1-5 har också bytts 

ut. En bättre strukturerad parkering för cyklar har kommit till under året. Ganska enkel men fungerar 

på ett bra sätt. En lite större åtgärd var utbyte av huvudpumpen för bevattningen. Detta innebär ett 

större tryck och flöde ut i systemet. 

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

medlemskap via internet. Systemet har fungerat bra under dessa 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, J 3 En 

industri för kropp och hälsa, Optikmagasinet, Unix Furniture, Restaurang Poco Loco och Holmgrens 

Bygg. 
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