Lördagen den 21 maj arrangerade Skummeslövs tennisklubb Tennispokalen.

En tävlingsform för 10 och 12 åringar enligt en modell som framtagits av Svenska tennisförbundet
och Tennis Syd. Upplägget är att utöver själva spelandet skall deltagarna få en inblick hur det är att
vara domare och bollkalle. Detta praktiserades i de olika poolgrupperna men tävlingsledare fick fin
hjälp av styrelsen och anhöriga till styrelsen som agerade faddrar/resultatredovisare vid banorna.
Stort tack för den insatsen samt för korv, kaffe/saft och bullar till deltagare och medverkande.
På bilden ser ni genomgång innan spel över hur man avgör vad som är en boll på linjen och vad som
inte är det. (Många vuxna spelade har svårt med detta men alla barnen fattade snabbt!).

Vädret som varit stabilt i april och maj ändrade beteende och nedkom med 12 mm natten till
lördagen och fortsatte till utsatt start kl.10.00. Detta gjorde att tävlingsledningen beslöt att
uppskjuta starten med två timmar med bön till högre makter. Detta hjälpte. Även insatser från
styrelsen och andra medhjälpare gjorde att fyra banor kunde iordningställas till framskjuten start
kl.12.00.
Sex deltagare ställde upp i 10 årsklassen som först spelade poolspel med tre spelare i varje pool och
sedan ett slutspel. Här segrade Maximilian Abdon Helsingborgs TK och i jämn match Ivar Dahlqvist
Torslanda TK. På bilden ser ni två nöjda finalister.

Max till vänster och Ivar till höger.

Elva deltagare ställde upp i den äldre klassen.
Där fick poolspelet indelas i två grupper med fyra spelare och en med tre. I det gemensamma
slutspelet segrade Kalle Olmarker- Dahlberg Båstad Tennissällskap mot
Snöfrid Sellden-Torle representerande samma klubb som Kalle men som vi nog också vill beteckna
som hemmaspelare från Skummeslövs tennisklubb.
Tävlingen med gemensam prisutdelning varade till lite över 16.00. Tre långväga deltagare lämnade
arenan när de fått sin prispokal med övriga fjorton ser ni på bilden här nedan.
Alla verkade nöjda med dagen, man fick spela tennis, lära lite nya saker, träffa gamla och nya
kompisar och fick prispokal för sin insats.
Richard Sandslätt agerade tävlingsledare med bistånd av undertecknad.
Stefan Sundgren

