TENNISVECKAN
17 juni - 2 juli | Saltsjöbadens Tenniscenter Ystad

YSTADSPELEN YSB OPEN
22 juni - 2 juli
Barn, junior, senior och
veteranklasser
Se vidare på www.ytk.se

SOMMARTOUREN DAM
Prispengar 25 000 kr
21 - 24 juni
Damdubbel Sprint (22 juni)
Se vidare på www.ytk.se

HERRSINGEL
Presentkort YSB
28 juni - 1 juli
Herrdubbel Sprint (2 juli)
Se vidare på www.ytk.se

SWEDISH LADIES ITF
Prispengar $25,000
17 - 24 juni
Se vidare på www.ytk.se

YSTAD TENNISKLUBB
Bredd

-

Elit

-

Trivsel

Tennisveckan börjar med kval

VÄLKOMNA TILL

TENNISVECKAN YSTAD 2017

V

Kvartsfinal singel & semifinal

17/6 singel Swedish Ladies

22/6 dubbel Swedish Ladies

24/6 Final singel Swedish Ladies

huvudtävlingen singel &
19/6 Start
dubbel Swedish Ladies

juniorklasser i Ystadspelen
22/6 Start
YSB open

28/6 Start herrsingel

Start kval damsingel elit

Semifinal singel & final dubbel

21/6 sommartouren

23/6 Swedish Ladies

1/7

huvudtävling damsingel
22/6 Start
elit sommartouren

damsingel elit sommar24/6 Final
touren

senior & veteranklasser
-2/7 Junior,
Ystadspelen YSB open tom 2/7

Final herrsingel

i välkomnar alla till en
händelserik tennissommar på Saltsjöbadens

Tenniscenter.
Med dess underbara omgivning
med hav, bad, Ystad Saltsjöbad
mm, ökar attraktiviteten nationellt
och internationellt att tillbringa tid
på såväl vår anläggning som i Ystad
som stad.
För andra året i rad är det inte bara Tennisveckan som är sommarens stora begivenhet. Vi har också en Supersommartour i augusti
med en stor herrtävling. Detta hoppas vi ska dra spelare med god
kvalitet. Förra året, när det var premiär för Supersommartouren,
lockade vi ett bra startfält, och framtidshoppet Mikael Ymer stod
som segrare.
Vi ramar in tävlingssommaren genom att avsluta med klubbmäster-

Sveriges bästa sommardestination

skap i båd tennis och padel. Detta gör vi samma helg som
Supersommartouren avslutas. Detta förstärker vår satsning "Tennis

Upplev sommaren vid havet.

för alla" och våra ledord, bredd, elit, trivsel.
Men nu riktar vi först och främst blickarna mot Tennisveckan. I år
spelas detta mellan den 17 juni och 2 juli. Vi startar den 17 juni med
kval i den internationella damtävlingen Swedish Ladies. Ta verkligen tillfälle i akt att titta på bra tennis. Här ser vi både svenska och
utländska spelare som strävar mot världseliten. Redan den 19 juni
fortsätter tävlingen med huvudtävlingen och om vädret vill som vi
så spelas finalen Midsommar dag, den 24 juni.

Stolt sponsor
av Ystad
Tennisklubb

Paket från 1 737kr / person
I paketet ingår del i dubbelrum, frukost,
en trerätters middag samt tillgång till SPA.

Boka på www.ysb.se eller ring på 0411-13630

Onsdagen den 21 juni drar Ystadspelen YSB Open igång och
fortsätter med dess 43 olika klasser fram till söndagen den 2 juli.
Hela programmet hittar Ni på www.ytk.se.
Än en gång, uppmanar jag alla, såväl inbitna tennisfantaster som allmänt intresserade, att besöka Tennisveckan och
Supersommartouren,
välkomna,
Magnus Håkansson
Ordförande Ystad TK
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Alla våra sidor är på din sida

0411-136 30 | ysb.se | info@ysb.se

Ystad Tennisklubb | www.ytk.se
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YSTADSPELSPROFILER

Klubb: ATL Lund

- 6 SNABBA

1) Ystadspelen, numera YSB OPEN, är en klassiker i svensk tennis. Vilket är ditt starkaste minne
från tävlingen?
2) Avrundat, hur många år har du deltagit i täv3) Hur brukar det gå för dig?

H

4) Ystadspelen YSB OPEN, skall vara mer än en
tennistävling - en upplevelse - Lyckas vi och vad
har du för tips så arrangemanget spetsas ytterligare?

elgen den 5-7/5 åkte YTK med 3 tränare och 17 juniorer

Hur länge har ni själv spelat tennis?

på träningsläger till Åhus.

Ida 11 år: - Jag började spela på gatan när jag kunde gå.

5) "Tennis för alla" är svensk tennis nya färdrikt-

Det var ett förberedelseläger inför utomhussäsongen och

Min syster spelar också tennis. Jag började spela i Ystad TK när jag

ning - Hur breddar vi så vi får mer deltagare i täv-

även för Next Generation Cup (Fd Kalle Anka cup) som spelades

var runt 8 år.

lingar (generellt)?

helgen efter. Både lägret och tävlingen var två fantastiska upplevelser.

Vad är ert mål med tennisen?

6) Du har säkert inte vunnit din sista

Två YTK spelare lyckades ta sig vidare till regionsslutspelet som

Julia 10 år: - Att bli så bra som möjligt och ha extremt roligt under

Ystadspelstitel - När kommer nästa?

spelas i Jönköping.

tiden.

Malmö FF
Favoritslag:

Lennart Bergqvist
Ålder: 64

Klubb: ATL Lund
Moderklubb:
Åkarps TK
Favoritslag:

lingen?

Chefstränarna har ordet

Moderklubb:

Forehand

1) - När jag som
junior såg spelare som Jan-Erik
Friberg, Bert Olsson,
Mats Lilja och HansFredrik Nordström
härja i elitklassen.
2) - 30 kanske.
3) - Vann en del
klasser som junior.

Ida 11 år: - Vill spela på touren.

Som veteran fler för-

Under lägret satte vi oss ner med

Meanna 10 år : - Jag vill bli Bäst, men även träffa

luster än vinster mot

”Tjejligan” födda 06-07 för att höra

massa kompisar.

tävlingsledaren Lars

om deras tankar och reflektioner kring

Isabella 11 år: - Jag tänker bli bättre än Meanna

Ekdahl.

Swedish Ladies i Ystad. En tävling som

#bäst säger Isabella med ett leende.

klubben anordnar för 9:e året i rad.

Selma 10 år: - Jag ska bli känd, och tjäna massvis

4) - En väldigt bra

av pengar. Köpa bil, pool och träffa Federer.

tävling med många

Kommer ni vara på plats och heja fram

klasser, närhet till

våra svenska spelare?

Har ni någon favoritturnering?

bad och utmärkt

Julia 10 år: - Självklart är jag på plats med

Isabella 11 år: - Austalien Open, där är varmast.

boende på Ystad

min svenska flagga.

Saltsjöbad.
Hur många år dröjer det innan vi får se er spela

Brukar ni hjälpa till under tävlingen?

i Swedish Laidies?

5) - Tusenkronors-

Isabella 11 år: - Vi brukar dels hjälpa

- Vi är redan redo, men vi fick inte spela för våra

fråga!

till med sopningen av banorna och även

tränare. Tydligen är vi för små, men vi ses snart.

hjälpa till i kiosken, i år ska vi vara bollflickor med.

spelat i vår turnering?

ingel klass 4 (1977

blåsning för att jag
glömde "tant" när
jag tilltalade Asta
(Löfdahl) och när
dåtida major Nyberg
fick ordning på publiken.
Detta går väl inte
att skriva men då
är det alla mina
mixedmatcher med

av klasser, säger alla tjejer i en kör.

Lenngren och Olivia Larsson till detta år? I så fall hur låter den?
Vem är annars er favoritspelare på dam- eller herrtouren?

- Jaaaaaaa. Detta kommer ni märka när matcherna börjar.

Selma 10 år : - Pliskova, och även spanjorska Garbine Muguruza .
Hon har alltid gula kläder.
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/Alexander Olsson & André Schlyter

Klassvinsten i herrstror jag) mot Stefan
Jönsson, Sjöbo TK
för egen del men
även finalvinsterna
de senaste åren i veteranklasserna.
2) Har deltagit i
Ystadspelen i 25 år.
3) - Har faktiskt

mamma.

vunnit mina singelk-

2) - Säkert 30.

(9). Finalvinsterna i

3) - Rätt så bra.

erna mot Christian

4) - Ja Ystad lyckas

väldigt högt!!!

för att klubben har
en fantastisk anläggning och jobbar
vidare på konceptet
med att alla åldrar

lasser de senaste nio
de stenhårda matchKryger värderar jag

4) - Ystadspelen är
min, och torde och
borde vara även
för andra, favorit-

och nivåer blandas

tävling under hela

5) - Kortare och

arrangerat, trevlig

året. Alltid proffsigt

snabbare matcher.

miljö, underbar

6) - Nästa gång jag

uppslutning av

ställer upp.

anläggning, bra
ideella krafter mm.
Behövs inga direkta
förbättringar.
5) - Kanske någon
extra temaeftermiddag (om tid och
krafter finnes) ,med

- Vi ses under Ystadspelen, vi ska spela massvis

Slutligen, har ni några hejarramsor för våra egna spelare Matilda

matcher i underbar

1) - När jag fick en

sommar!
Björn Stenqvist

tex”kids day” eller

Klubb: Järfälla TS

i kombination

Ålder 56

Meanna 10 år: - Min kusin Matilda spelade förra året, hon är även
med i år. Jag tycker hon är världens bästa.

väldigt många fina
miljö.

spela i sommar?
Vem har varit er favoritspelare som

vara åskådare till

Forehand

6) - Siktar på vinst i
Vad säger ni nu till läsarna, när kan man se er

1) - Främsta att få

Gågatan Ystad
0411-555120

Teamsportia.se

Moderklubb:
Ystads TK
Ulf Pettersson
Ålder: 59

Favoritslag: Skuren
backhand

någon föreläsning
med någonting ”på
banan”.
6) - Går för den
10:nde raka i år.

Ystad Tennisklubb | www.ytk.se
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SVERIGES FED CUP-KAPTEN
Swedish Ladies i Ystad

Sen självklart tror jag om vi har flera förebilder o bra spelare kommer tennis synas mer i media och fler som kommer komma in i
sporten.

“Viktigt att vi behåller alla
småklubbar så att många får
chansen att komma in och testa”

nog sprungit 2 mil den matchen och gnetat duktigt).

för nionde gången - Vad

Namn: Mattias Arvidsson
Ålder: 36 år

Moderklubb: Klippans
Tennisklubb

Bor: Helsingborg

Tränaruppdrag: Jobbar
heltid i Helsingborgs

Tennisklubb där ansvar för
Johanna Larsson ligger i
min tjänst
Aktuell: Ny FED Cupkapten

Favoritslag: Rak Backhand

kan bli. Tycker det finns många
tjejer som är på g och får de sin
fullträff denna veckan så tror jag
någon av dem kan vara med och

betyder de här så kallade

Svensk tennis har ett ambitiöst mål både avseende Davis Cup-

Rising Stars tävlingarna

laget och FED Cup-laget - Kan du utveckla lite kring målet för

för Svensk Tennis?

tjejerna och når vi dit?

- Jätteviktigt för svensk

- Målet är att ta oss tillbaka till World Group och etta skulle innebär

tennis. Underlättar alltid

att vi behöver gå upp en grupp till eftersom vi redan gått upp ett

att spela på hemmaplan

steg efter segern i Litauen.

då spelarna slipper långa

Jag tror väldigt mycket på de här tjejerna och tror absolut vi kan

resor. De känner sig trygga

klara det.

utnämnd som Årets YTK:are - Kommer denne yngling nånsin att
vinna ett Veteran SM?
- Jag svarar från mitt hjärta och då tror jag han tar en bronspeng i
herrar 75
YTK har som vision att verkligen vara uppe och fightas bland

i miljön och många av våra
spelare höjer sig och gör

Du fick en flygande start som FED Cup-kapten - Berätta:

bra resultat.

- Det blev en bra vecka i Litauen. Även om vi inledde med förlust
mot Slovenien visste vi att om vi vann nästa tre matcher skulle vi

2015 Rebecca Petersson,

klara det. Tjejerna gjorde en stark insats och besegrade Norge, Syd

2016 Susanne Celik - Får

afrika och Danmark. Nu ser vi framåt emot nya utmaningar.

vi en svensk vinnare även
2017?

Du är ju även tränare för Johanna Larsson, en härlig förebild för

- Det tror jag absolut det

våra ungdomar - Lyckas hon slå sig in bland världens 20 bästa?

“Ystadspelen var alltid en
folkfest, en superbra tävling
och mycket runt omkring”

Välförtjänt blev en av dina första tränare Peter Svanberg

- Jag tycker Johanna har utvecklat sitt

Sveriges bästa Tennisklubbar i många kategorier - Har du några
hjälpande råd på vägen?
- Jag tycker alltid det känns som att komma till en stor familj när
man är i Ystad. En imponerande klubb som gör mycket bra saker.
Ha ett bra tränar-TEAM där alla är beredda att göra det lilla extra.
Ha mycket aktiviteter som gör att alla längtar till tennisen.
Skapa någon form av faddersystem där de äldre hjälper de yngre.
Intervjuare: Lars Ekdahl, klubbchef YTK

tenniskunnade enormt senaste 2 åren.
Nu handlar det bara om att få till en
riktig fullträff i någon av de stora
tävlingarna. Får hon det kommer det

slåss om titeln.

innebära att hon kommer ligga top 20.

Hur kom du i kontakt med tennisen?

Hur ser det ut med återväxten inom tjejtennisen?

- Jag var ca 11 år. Älskade tennisen men brottningen var min första

- Jag tycker vi har väldigt många bra tjejer som skall kunna slå sig

sport. Var och spelade varje dag på Klippans grusbanor under som-

in på högre nivåer. Jag tror dock det är väldigt viktigt att vi ser till

maren och då fick Mathias Lantz mig till att börja spela. Tur det för

att de har bra baser att träna på, får chansen att vara i en vinnande

jag älskar mitt jobb och har mycket att tacka Mathias och Klippans

miljö och få resa många veckor med coach.

Tennisklubb för det.

Oavsett om livet serverar en lyckosam
nätrullare eller en oväntad stoppboll kan det
vara skönt med en partner som är på tårna.

Vilken är din favoritturnering ute på touren?
Hur kom du in på tränarspåret?

- Grandslam = Australien, Indian Wells och så klart Båstad.

- Klippan behövde hjälp med några timmar så jag hoppade in där
och tyckte det var super kul. När jag var 19 år hade jag mycket

Vi är många som älskar tävlingstennis - hur breddar vi och få fler

skador i brottningen så funderade på vad jag skulle göra. Jag fick

till att delta?

ett jobb hos Håkan Dahlbo i Estess Luxemburg där jag jobbade

- Jag tror det är viktigt att hålla kostnaderna nere i anmälningsav-

från 2000-2003. En period som fick mig att växa som person och

gifterna så folk vill spela flera klasser, alt att vi alltid har någon form

utveckla mig själv.

av poolspel. Försöka få aktiviteter som händer runt om tävlingarna

Vi finns för dig genom livets alla matcher!

vilket gör att spelarna vill komma tillbaka även om de förlorat.
Som grabb spelade du ofta Ystadspelen - Har du några speciella
minnen från den tiden?

"Tennis för alla" är namnet på den nya färdriktningen - Kan vi

- Ystadspelen var alltid en folkfest, En superbra tävling och mycket

dubbla antalet utövare i Sverige och i så fall hur?

runt omkring. Jag kommer väll aldrig glömma när Ystads Björn

- Viktigt att vi behåller alla småklubbar så att många får chansen att

Nilsson sa hur fan kan jag förlora mot en liten brottare (Jag hade

komma in och testa tennis, på olika nivåer.
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Sparbanken Syd, stolt huvudsponsor till Ystad Tennisklubb
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Foto: Bengt Helmersson

CHRISTER SJÖÖ

GENERALSEKRETERARE SVENSKA TENNISFÖRBUNDET
Intervjuare: Lars Ekdahl, klubbchef YTK

Aktuell: Nytillträdd generalsekreterare på Svenska

Årsmötet ( Svenska Tennisförbundet) spikade både ny färdrikt-

en tydlighet i hur du själv ska ta dig till nästa steg. Svaret på detta

ning och ny färdplan för svensk Tennis. Om vi börjar med fär-

tror vi är ett nivåbaserat system där du likt en trappa kan ta dig till

Tennisföbundet

driktningen - Innehållet?

nästa höjd. Ett sådant system möjliggör också att ung/gammal, man/

Ålder: 43 år

- Svensk Tennis (i detta fallet definierat som tennisklubbarna) har

kvinna, stående/rullstolsspelare kan möta varandra om vi så vill.

Bor: Båstad

Familj: Fru, Tilda och två döttrar Filippa 9 år och Wilma 11 år

antagit en ny vision, Tennis en levande idrott, för livet, hela livet.
Visionen syftar till att våra verksamheter ska vara mottagliga för

Det har satts upp ett tufft mål för vår landslagsranking - Klarar vi

samhällets förändringar, sätta hälsan och elitidrotten i centrum

verkligen detta?

tränare och idrottslärare på GIH i Stockholm och har därefter

samt inkludera såväl ung som gammal. Vidare antogs tre strategier,

- Det får väl framtiden utvisa men förhoppningen är att vi med

Ystads Tennisklubb satsar hårt som tävlingsarrangör och

haft anställningar inom tennisen på klubb, regional och central

Tennis – modernt och engagerade, Tennis – roligt att utöva, Tennis

ett förändrat elitstöd ska möjliggöra ännu bättre möjligheter för

drömmer om arrangemang av Fed Cup eller Davis Cup på

nivå.

– utbildar många olika inspiratörer, som alla ska fungera som led-

de som ”vill köra lite hårdare”. Året har ju börjat bra, damerna har

Saltsjöbadens Tenniscenter - Är det realistiskt?

Bästa tennisminne: Davis Cup lagets bortavinster mot

stjärnor för våra satsningar. Bland våra målsättningar till 2020 märks

redan avancerat och spelar nästa år i grupp 1 och herrar har chans

- Självfallet, Ystads TK har en stark tradition som tävlingsar-

Tunisien/Turkiet och Fed Cup lagets succé i Litauern i april.

bland annat en fördubbling av medlemsantalet, att våra herr- och

till detsamma i september då vi möter Litauern i Båstad i en direkt

rangör och utomhusanläggningen är en av de vackraste och mest

Hade förmånen att följa alla matcher på plats och det är minnen

damlandslag ska vara rankade bland de 20 bästa i världen och att

avgörande uppflyttningsmatch.

funktionella i Sverige. Från Svenska Tennisförbundets sida är vi

som jag skulle vilja dela med många och som jag tar med mig

tävlandet ska öka i alla kategorier. Därtill finns det målsättningar för

resten av livet. Vilken passion, glädje och gemenskap.

våra tränare och gemensamma värderingar där inte minst jämställd-

Hur ser du på padelsporten, konkurrent eller komplement?

Supersommartouren och Swedish Ladies, så varför inte Fed Cup

heten lyfts fram som viktig för framtiden.

- Jag ser den som ett komplement vilket också kan verifieras genom

eller Davis Cup någon gång i framtiden.

Bakgrund: Uppäxt i Danderyd norr om Stockholm. Utbildad

Hur mycket tennis lirar du själv ?
- Det går i perioder. I samband med mitt tillträde blev det tyvärr
inte så mycket men nu på vårkanten har racketen kommit fram allt

väldigt tacksamma för klubbens engagemang som arrangör av

att många tennisklubbar bygger paddelbanor som komplement till
Färdplanen?

sina befintliga anläggningar.

15-17 september smäller det i Båstad, mot Litauen i Davis Cup Vinner vi?

- De närmaste två åren genomför Svenska Tennisförbundet fyra

oftare (trots att jag egentligen trivs bättre på hardcourt)

större satsningar som en del i att uppfylla målsättningarna, ett förän-

Det pratas en del om för tidig specialisering, dvs. barn väljer en

- När vi i höstas rekryterade två nya kaptener till våra Davis Cup

drat elitstöd, forskning på tränarrollen och en internationell certifi-

idrott för tidigt. Var står svensk tennis i denna fråga?

och Fed Cup lag växte en dröm om dubbla avancemang. Damerna

Känner till din passion för tennissporten - Varför är tennis så kul?

ering av vår tränarutbildning, ett förändrat rankingsystem samt en

- Tennis är en komplex idrott som innefattar både gymnastikens

är redan klara och herrarna har nu också chansen, en chans vi inte

offensiv digital satsning.

tidigare motoriska krav men också längdskidåkarens krav på uthål-

vill missa, med andra ord… jag sticker ut hakan och lovar vinst i

lighet. Detta innebär att det inte räcker att träna tennis en gång

september.

- För mig är det en kombination av spelets unika idé, som lockar till
ständiga utmaningar och det sociala runt banan som gör att man vill

Vad är de stora utmaningarna?

i veckan för att lära sig idrotten och få ett livslångt intresse. Via

- Verksamhetens storlek och omgivningens förväntningar i förhål-

Idrottslyftet går vi därför in och stöttar klubbarna för att ge våra

Mikael Ymer började sin resa tillbaka i förra årets

del.

lande till resurserna. Vi är ett relativt litet land och då gäller det

unga en ”bättre start” genom att möjliggöra fler timmar från bör-

Supersommartour i Ystad. Två och en halv månad senare utk-

verkligen att vi arbetar tillsammans, förbund, regioner och klubbar.

jan. Vi stöttar också med projektet Multi SkillZ som syftar till att

lassade han Verdasco i Stockholm Open och vann dubbeln -

Kan du kort sammanfatta generalsekreterarens uppgifter?

Ett arbete som precis har startat och där det blåser positiva vindar…

klubbarna ska implementera allsidig fysisk träning i unga år så att

Vilken saga - När skrivs nästa kapitel?

komma tillbaka. Växte själv upp i en fantastisk klubbmiljö som jag
har mycket att tacka för att det överhuvudtaget blev tennis för min

barnen får en god fysisk grund att stå på . Vår paroll är "tre roliga

- Michael skriver varje dag en ny sida i sin bok och jag är övertygad

På årsmötet fick vi en levande beskrivning av europeisk tennis,

tennisår" skapar ett livslångt intresse. Att det sedan tar lång tid att

om att både han de andra herrarna i Davis Cup-laget kommer få

innehöll en del spännande jämförelser länder emellan. I vissa

utvecklas till en fullfjädrad tennisspelare vet vi och måste ha respekt

lyckliga slut på sina böcker. Dock är det själva skrivandet och pro-

åldersgrupper växer sporten och i vissa tappar vi. Kan du utveck-

för och där ser vi många vansinniga satsningar i unga år som i de

cessen det som är mest spännande att följa.

nella sammanhang.

la detta lite?

allra flesta fall slutar med en tidig drop out och att spelaren aldrig

- Det varierar en del mellan länderna men i Sverige ser vi just nu

mer vill se ett tennisracket. Gränsen är hårfin och här är god kun-

Rebecca Petersson 2015, Susanne Celik 2016, vem av svenskorna

Du är ny på jobbet - Hur känns det?

en ”boom” i antalet vuxna som söker sig till tennisens. Trycket på

skap och vägledning från våra ledare i kombination med sunt föräl-

kan nå hela vägen 2017 i Swedish Ladies?

klubbarna att erbjuda attraktiva former för dessa att utöva vår fan-

draförnuft viktigt.

- Jag ser gärna en final dem emellan men det finns också många

- Förenklat kan det översättas till VD för Svenska Tennisförbundet
och i de uppgifterna ligger att ansvara för den dagliga driften, se till
att våra klubbar och dess företrädare får det stöd och resurser de är i
behov av samt att företräda svensk tennis i nationella och internatio-

- Roligt, utmanande och självfallet ett stort ansvar som jag är väldigt

yngre spelare som kan ta klivet fram och utmana. Återväxten på

glad över att få bära.

tastiska idrott är nu hög. Juniorverksamheterna ligger därvid relativt
konstant men "tonårstappet" är för oss stort och här kommer det att

Hur ökar vi representationen av tennis i skolgymnastiken?

dam/flick sidan ser bra ut, vilket jag själv fick bevittna i samband

Du går från styrman hos Tennis Syd till styrman på Svenska

krävas insatser framöver.

- Det handlar om att få ut tennisens budskap till idrottslärarna. Har

med Fed Cup-samlingen i april.

Tennisförbundet - De stora skillnaderna?
- Likheterna ligger i ledarrollen och i att förträda medlemmarna
men därutöver är det stora skillnader. På regional nivå kan man vara
mer ”hands on” medan den centrala rollen är mer komplex och och
här är helikopterperspektivet viktigare.
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själv bakgrund som idrottslärare och vet att vår idrott ibland uppfatVi är på väg in i ett nytt rankingsystem - Får det fart på täv-

tas som svår att genomföra i en idrottshall med många barn samti

Om du har en tennisfri dag - Vad gör du då?

landet?

digt. Här är tennisens koncept Play & Stay perfekt med anpassade

- Det är sällan det inträffar men självfallet står familjen och barnens

- - Vi har ett bra tryck i tävlandet redan idag men vi är inte nöjda.

banor, bollar och racket perfekt och fungerar alldeles utmärkt i

aktiva fritid då högt på dagordningen.

Vi vill erbjuda fler attraktiva tävlingsformer, fler jämna matcher och

skolans miljö.
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Tennis på österlen fantastiska möjligheter

N

ovember 2016 var jag med om en känslosam invigning av Löderups Näridrottsplats. Mitt i byn finns nu en
multibana där de flesta idrotter kan bedrivas. Denna

bana kompletteras av en fin tennisbana med plexipave beläggning. Löderupsprojektet möjliggjordes genom många ideella timmar
fördelade på Löderups IF, Byalaget och en inom YTK känd eldsjäl,
Ivan Olsson.
Under parollen kan Löderup så kan säkert fler orter så har min och
YTK:s dröm om Tennis på Österlen växt fram.
Många tänker nog att med fler banor på Österlen så minskar beläggningen på YTK:s anläggningar men ack vad de tänker fel. Vi är
övertygade om att ju mer geografiska möjligheter som erbjuds vår
sport så ökar utövandet.

Svenska Tennisförbundet har klubbat igenom en ny färdriktning

upptagningsområdet

med en färdplan som arbetsbas. Ledordet är Tennis för alla och det

- Tennisen är en framstående sport för ungdomen hack i häl på fot-

är just vad Tennis på Österlen handlar om, att erbjuda alla i hem-

boll/handboll

miljö att utöva denna fantastiska sport. Ystad Tennisklubb tror sten-

- Upptagningsområdet verkligen andas "Tennis för alla" - vi hjälps

hårt på idrottens mångfald och att barn får prova på många idrotter

mao hålla nere priserna så att alla kan vara med

därför är Löderupsprojektet fanstatiskt - barn kommer i rörelse.

- Ett stöttande näringsliv som förstår tennisens möjlighet till kombination idrott/affärer

Vi inom YTK har därför i aktiv form beslutat att stötta alla ort-

- över de lokala klubbarna en "paraplyklubb" Österlens Tennisklubb

ers försök att föra fram tennisen till en mer framstående position.

som tävlingsspelarna representerar

Behjälpliga kan vi vara i många delar när det gäller projekt men

- Elitlag på herr/damsidan i högsta tennisserierna

framförallt så tror jag vi gör nytta i den operativa delen, träning och

“...därför är
Löderupsprojektet fanstatiskt
- barn kommer i rörelse”

andra aktiviteter kring tennis. Viktigt är precis som i Löderup att
utgångspunkten är lokal, i annat fall tror vi inte på att ortens/tennisens hållbarhet.
Ystad TK har som mål att vara en av Sveriges ledande tennisklub-

Näringsliv, kommuner, medborgare, idrottsutövare och eldsjälar -

bar 2025 och vägen dit går över ett större upptagningsområde. Barn

låt oss tillsammans ge begreppet "Tennis på Österlen" substans.

och vuxna kommer efter etableringen av tennisbanor ute i byarna att
dels kunna spela i hemmamiljö och dels spela på upptagningsområ-

Löderup har nu uppfört en fantastisk anläggning, nästa uppgift är

dets huvudanläggningar, i Ystad.

att fylla banan med ett pärlband av aktiviteter- Löderup har sträckt
ut handen - vi har tagit den. Jag är övertygad om att vi kommer att

Hur ser det då ut 2025?

lyckas, vi får dock ha lite tålamod.

- En Österlenakademi som ger tennissatsande ungdomar möjlighet
att kombinera skola och elitidrott
- Flera fungerande lokala tennisklubbar eller sektioner ute i

Forza Österlen!
Text: Lars Ekdahl, klubbchef YTK

Gå med i vår Utmärka
kundklubb och få rabatt!

Tillsammans ger
vi tillbaka.
Välj en bank som
gör skillnad.

Vi producerar allt från Lekstugor till
större Fritidshus i färdiga och
lättmonterade sektioner.

Vi skräddarsyr efter era önskemål!
SKURUP • YSTAD • SIMRISHAMN • MALMÖ
Öppet: vardag 7–18, lördag 9 –14, söndag 10 –13 (endast i Ystad)
Malmö: måndag - fredag 6.30 - 16.30
www.xlhansanders.se
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TENNISRESA NICE/MONTE CARLO
Text: Carina Håkansson

T

EN PASSIONERAD
PADELAMBASSADÖR
Intervjuare: Lars Ekdahl, klubbchef YTK

orsdagen den 20 april var vi ett glatt gäng på 19 personer,
hälften från Ystad och hälften från Trelleborg/Höllviken,

Namn: Björn Johansson

som samlades på Kastrup för att åka till Nice för några

Ålder: 39

dagars tennisläger.

Bor: Ystad

Favoritslag: Volley

Vi landade i ett soligt Nice till lunch och efter incheckning på

Livsmotto: Live your life!

Boutique Hotel Gounod och lite gott i magen var vi laddade för 2

Idrottsförebild: Zlatan

timmars tennisträning. Tennisanläggningen, Nice Lawn Tennis Club
låg centralt i Nice, ca 15 minuters promenad från hotellet. Tränarna

Din passion för padeln är välkänd i stan - hur kom du i kontakt

Höllviken) körde teknikträning med oss och så avslutades passet

med sporten?

med en liten tävling, ”Tenniskriget”. Efter detta härliga första pass

- På Mallorca för ca 4 år sen.

Foto: Privat

Andreas Sjörup (Ystad) och Carl-Henrik Sjöberg (Trelleborg/

var det dags för en gemensam middag.
Hur ofta spelar du?
Nästa dag var det några som begav sig in till Monte Carlo för att

- Tyvärr för sällan men så ofta jag kan på sommaren då vi inte har

Just nu håller vi på att bygga hemsida och Facebook-sida för att

bl a se Rafael Nadal, David Goffin och Novak Djokovic spela kvar-

någon inomhusbana än...

sammankoppla Padelspelare i Ystad! Och letar fortfarande lokal och
tror att ett racketcenter i ex YTK-lokaler hade varit super! Jag är

“Mycket roligt och svettigt
spel i den härliga Nice-solen”

Håller du på med någon annan sport?

inte den bästa Padelspelaren men passionerad och vill få en inom-

- Gör det jag tycker är roligt som tennis, cykling, rullskidor, golf

husbana!

mm men springer och tränar på gym regelbundet!

tsfinaler i Monte Carlo Open medan andra bara strosade runt i

Squash blev ju lite upp som en sol och ned som en ..... - Finns

Monaco och njöt av att begrunda alla ”fina” bilar. Ett gäng valde att

De flesta som provar blir bitna - Varför är det så kul?

det risk att padeln går samma väg?

stanna kvar och utforska Nice lite mer. Även denna kväll avslutade

- Social sport och relativt enkelt dvs alla kan spela ung som gammal!

- Det tror jag inte, tål att nämna att det är näst största sporten i

vi gemensamt i Nice på en trevlig restaurang med mycket god mat

Träning och hälsa är viktigt

och superservice.

och det måste vara roligt och
padel är väldigt roligt!!!

På lördagen hade vi ett efterlängtat tennispass på 4 timmar med

“Träning och hälsa är viktigt
och det måste vara roligt och
padel är väldigt roligt!”

Spanien efter fotbollen....
Padel spelas som dubbel, fyra spelare Tror du singelspelet kommer att utvecklas?

en liten andningspaus för lunch. Tränarna körde hårt med oss och

Tycker du det är svårt?

vi fick 2 timmar med teknikspel och avslutade de sista 2 timmarna

- Nej.

varit bra för juniorer och nybörjare men nog inte i förlängningen!

poäng och skiftade spelpartner. Mycket roligt och svettigt spel i den

Du har tagit de första stegen till en padelklubb i Ystad - Berätta:

Du vet väl att YTK kommer att arrangera ett öppet KM i Padel

härliga Nice-solen.

- Long story men startade en förening som heter Ystad Padel Club

mellan den 18 - 20 augusti parallellt med KM i tennis och vår

Lördagskvällen avslutade vi med ännu en härlig middag där dagens

(ystadpadelclub.se) för 2 år sen med hopp om att bygga ett inom-

Supersommartour - Du ställer väl upp?

segrare korades.

huscenter! Visade sig dock vara svårare än vad jag trodde, inte

- Självklart!!!

- Vet inte, svårt att säga! På ett sätt hade det

med matchspel. Det blev 6 korta dubbelmatcher där vi samlade

många fastigheter som tillåter fritidsverksamhet i Ystad kommun.
Tyvärr så går dagarna alldeles för fort och plötsligt var det dags att
skiljas från detta härliga gäng och resa hem till ett betydligt kyligare
Sverige.

Det gjordes även en tennisresa till Marbella med detta härliga gäng

Jag har letat lokal/mark och haft kontinuerlig kontakt med kommun

Vi Tennisfreaks ser inte padeln som en konkurrent utan ett kom-

mfl under dessa år för att få till det. Jag har även besökt de flesta

plement - håller du med?

Padel klubbar i Sverige och några fabriker för att få bättre kunskap

- Absolut!!! Många duktiga Padelspelare kommer från ex fotboll,

kring padel och dess verksamhet!

handboll!

J&D
Puts * Kakel
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TENNISSYD

Antal klubbar: 139

Antal medlemmar: 33.952

Antal regioner i Sverige: 7

Intervjuare: Lars Ekdahl, klubbchef YTK

TK 2008-2011. SvTF juniorlandslagstränare flickor pojkar 16 samt

nit en del och tävlat flitigt. Försökte prova på att spela på lägre

ansvarig för Riksidrottsgymnasiet Båstad 2011-2015. Chefstränare i

ITF nivå men lyckades inte ta mig längre. Jag har alltid haft ett

Söndrums TK 2016-2017.

stort tennishjärta och därför har jag jobbat med tennis hela mitt

Roll i Tennis Syd:

yrkesverksamma liv efter min utbildning på Böson IFHS (90-

Sport och utveckling

92), Spormangement Bosön/ IH(00-01) Steg -3, HTU-3. TGU 3,
Idrottstränarutbildning1,2, Linnéuniversitet (14-15 ), Arbete inom

Det är en geografiskt stor region - hur når ni ut till klubbarna?

tennisen Ronneby TK ,Cheftränare (92-93), Klubbchef/chefstränare

Namn: Johan Sjögren

Informationen kommer att ligga till grund för vad vi ska fokusera på

Ålder: 54 år

- Vi är på plats på Landsskapsmästerskapen och Lag RM, Next

Hässleholms TK(93-96), Klubbchef/chefstränare Gustavsbergs TK

inom områden som bl.a. talangutveckling, klubbutveckling och täv-

Familj: Gift med Camilla och tre vuxna barn.

Generation Cup där vi träffar arrangörer, spelare, tränare, föräldrar.

(96-98), Klubbchef/chefstränare, Sportchef för Båstad-Malens TS(

ling. Utmaningar som oftast nämns är problemen med att behålla

Bor: Båstad

Via teknikprojektet jobbar vi med klubbtränare och spelare gäl-

98-05) Munka-Ljungby TK verksamhetsansvarig(08- )

spelare efter grön boll dvs från cirka 10 års ålder som tränar och

Tennisbakgrund:

lande teknik. På våra utbildningsläger i våras så nådde vi spelare

Roll i Tennis Syd:

ska börja att tävla. Däremot ökar antalet deltagare i många klub-

från 34 av regionens klubbar. Klubbledarträffar, tränarkonferenser,

Tennisuppfostrad i Höllviken, Ullevi TK och

Tävling, utbildning och Tennis Syds serier

bars vuxenkurser vilket är positivt. Något som också ofta nämns

klubbmöten, matchutbyten med övriga regioner.

GLTK. Vann EM för juniorer i singel, dubbel och lag, NM, Kalle

är svårigheterna till att få våra juniorer att spela själva utan tränare

Anka Cup samt ett par JSM tecken. All American. Efter några års

på lediga tider och att ”hänga” på anläggningen. Många klubbar

Som gammal elitspelare så har du ju en känsla för vad som

satellitspel blev det GIH-examen 1987. Svensk förbundstränare

utvecklas vidare och nå flera?

önskar att seriespelet ska få bättre status. De klubbar som här är

krävs för att slå igenom. Vad för reflektioner har du gjort ute i

för pojkjuniorer, juniorlandslagschef (1992-1995) och sportchef

- Vi måste modifiera och modernisera serieutbudet utefter vad som

aktiva menar att seriespelet bidrar till fler tävlingsspelare, bättre

regionen när du sett tävlingar och lett sammandragningar?

(2009-2016) samt verksamhetsansvarig för Tretorn Tennis Academy

efterfrågas av dagens tennisspelare, klubbar och tränare. Vi ser ett

gemenskap och klubbkänsla samt fler frivilliga ledare som hjälper

- Jag har sett många bra tennismatcher på olika nivåer i vår region!

(1999-2002), Dansk förbundstränare (1995-1998) och sportchef

behov av att stärka seriespelet överlag på alla nivåer i vår region och

till i föreningen (föräldrar). Många tränare pekar på svårigheterna

Extra roligt när man ser spelarnas glöd i ögonen, vilja, egna driv,

(2002-2009). Spelaragent för IMG (1987-1992).

skapa verktyg som innebär att både mindre erfarna spelare och de

med att få tid till att se tävlingsspelarnas matcher och att erbjuda

Roll i Tennis Syd:

fotarbete, intresse på lägren/träningarna och i matchsituation.

bättre spelarna motiveras till representera sina klubbar.

kvalitativ träning som är mer individualiserad. Välfungerande klub-

Viktigt att på kommande utbildningsläger, lagmatcher etc poängtera

Verksamhetsansvarig Tennis Syd

bar är oftast de med en aktiv styrelse som har utarbetade verksam-

vikten av att våga testa nya slag, ändra taktiken, vara glad, köra lite

Du är ju en erfaren tävlingsledare och ser mycket föräldrareak-

hetsmål och verksamhetsplaner. Något som efterfrågas är informaTennis Syd bildades utifrån regionaliseringen tidigt 2000 tal.

hårdare, vara ännu mer nogrann och vara öppen för förändringar.

tioner. Ge lite råd till tennisföräldrar:

tion till föräldrar till yngre spelare som ska börja spela tävlingstennis

Innan fanns Skånes- Blekinges - Smålands Tennisförbund och

Tennis är en svår men rolig tävlingssport. Det tar tid och krävs

- Har under många år följt och det ser lite annorlunda ut nu för

samt att det finns ett behov av fler matchtillfällen i samband klub-

Hallands Tennisförbund,nu har dessa distrikt slagits samman till

mycket matchträning för att bli riktigt bekväm i tävlingssituationen.

tiden på våra tävlingsarenor och tävlingar. För några år sedan var

butbyten, internt matchspel, läger mm för de yngre som ett komple-

en region. Var ligger fördelarna?

ment till IF SO Touren.

- Regionaliseringen har inneburit bättre förutsättningar för för-

Seriespelet är en grundbult i verksamheten. Hur kan seriespelet

man som förälder och spelare mer insatt i tennisens regler. Detta
Din roll är "sportsligt inriktad". Hur kan vi öka det sportsliga

skapade ett lugn och avslappnad stämning på tävlingsarenan. Idag

inslaget ute i klubbarna, dvs. få fler barn att bli intresserade av

är alla på sin vakt vilket skapar en nervositet och mindre förståelse.

tävlingstennis?

Därmed blir det mer konflikter på och utanför banan. Det gäller att

- Viktigt att uppmuntra klubbarna till att arrangera tävlingar/

ha tävlingsledare som har förtroende och kan sin sak. Viktigt att

matcher på olika nivåer. Interna träningsmatcher inom klubben

reglerna följs och att det ges klara besked då kan vi också koncen-

bundet till att kunna upprätthålla en bättre dialog med 7 regioner

Tennis Syd får intäkter i form av medlemsavgifter, anslag från Sv

än med 23 distrikt som det var tidigare. Det gäller främst områden

TF, startavgifter från tävlingar och seriespel, kursintäkter, del-

som styrs från centralt håll exempelvis tränar och ledarutbildnin-

tagaravgifter vid arrangemang. Hur används resurserna bäst?

gen. Detsamma gäller många frågor inom tävlingsområdet. Tennis

- Hitta dem rätta nycklarna till att öka intresset hos de yngre för att

och mot närliggande klubbar. If SO tour är perfekt för barn 6-11

Göteborg och Tennis Stockholm fungerar till viss del fortfarande

trera oss på spelet och prestera bättre tennis. En tävling och tävling-

tävla oavsett nivå vilket kräver insatser inom många områden som

år att testa tävlingsspel på lagom nivå. Seriespelet är också mycket

som distriktsförbund.

sarrangörer är till för spelarna och vi som jobbar med tävlingar är

jag redan varit inne på. Insatserna kommer att på sikt resultera i fler

bra för att skapa lagkänsla och få kompisar inom klubben och få

där för att skapa ett bra arrangemang för alla. Det handlar om kom-

och bättre tävlingsspelare, fler medlemmar, behov av fler tränare,
Beskriv i stora drag Tennis Syds uppgifter

matchträning. Tennismatchen är en utmaning-ensam ska man ta

munikation och respekt för varandra i en positiv och genuin miljö,

fler besökare till våra anläggningar vilket ger fler kunder till klub-

många egna beslut… Berätta för (tränare), barn, ungdomar och

- Tennis Syd är en länk mellan SvTF och klubbarna samt att

då kommer vi alla att bli vinnare.

barnas kafeterior och racketshopar osv.

föräldrar i klubbarna att tennisträningarna blir ännu roligare om

vi ska ha ett mycket nära samarbete med idrottsförbundet i

man tränar i klubben för att utveckla sin kapacitet på matcherna.

Halland, Blekinge, Skåne och Småland. Funktionärsutbildning,

Domaren blir mer och mer sällsynt ute på tävlingarna. Skall vi

Rädd för att förlora?? Gillar att vinna? Man kan trösta sig med att

Plattform och TGU 1 är uppgifter som Tennis Syd organ-

vänja oss vid att det är domarlöst eller skall folk upp i stolen

ALLA förlorar många matcher. Det viktiga är att göra SITT bästa –

iserar. Därutöver organiserar och genomför vi aktiviteter som

igen?

då är man en vinnare oavsett vinst eller förlust!

- Ett mål är helt klart att få fler domare. Det finns idag ett litet större

NG Utbildningsläger, Introduktionsläger, Sofias Cup, Pirres

Namn: Christian Bergström

Pokal, NG Cup, Wilson Junior Tour, Juniorligan, Tennis

Ålder: 49

Syds Seriespel, Landskapsmästerskapen, Lag RM och IF SO

Familj: Gift med Anna och två barn Filip 21 är

Tour, Tävlingssanktioner samt olika projekt som exempelvis

och Sara 18 år

Teknikprojektet.

Bor: Båstad
Tennisbakgrund:

intresse bland våra spelare att hjälpa till med att vara domare. Tror
det handlar om hur vi förhåller oss till detta i klubben där man
spelar. Är det naturligt att alla skall gå en klubbdomarkurs som
ett led i sin tennisutveckling, ja då kommer vi att se fler domare
Namn: Magnus Hansson

i stolen. Det handlar ju om att vi tillsammans formar hur vi vill

Ålder: 48 år

ha det. Genom att låta våra juniorer prova på att vara domare i

Du har varit på roadshow ute i regionens tennisklubbar. Finns

Började som 7 åring i Brottkärrs TF sedan Mölndals TK och däreft-

det ett mönster?

Familj: Sambo med Annika och två grabbar på

interna klubbmatcher så kommer dömandet bli en naturlig del i att

er Ullevi TK. JSM vinnare i singel för 18 åringar, Vinst i junior EM

18 och 14 år

- Syftet med klubbträffarna har varit att framförallt ta reda på alla

spela tennis. Målet måste vara att i de yngre klasserna dvs 9 och 10

singel för 18 åringar. Bästa ATP ranking i singel 32 och ca 350 i

Bor: Grevie

de utmaningar våra föreningar har i den dagliga verksamheten

årsklassen skall ha domare. I de äldre klasserna fungerar det med

dubbel. 3 Grand slam kvartsfinaler. Spel för Sverige i Davis Cup.

Tennisbakgrund:

samt få exempel på alla de bra insatser som görs. Vi hoppas att

matchledare.

Tränare i Ullevi TK 96-98, Klubbchef/ chefstränare i Kungsbacka
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ALDOS ÅKERI

I STÄNDIG RÖRELSE
Vi i Ystad Tennisklubb kan stolt presentera en av klub-

bens trogna samarbetspartners, Aldos Åkeri. Ett anrikt

familjeföretag från 1930 som nu är inne på tredje gen-

CHANS ATT VINNA MED YSTAD TENNISKLUBB
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erationen. Precis som Ystad Tennisklubb, som är blott

15 år yngre, handlar det hela tiden om att bevara men
också ständigt utveckla och förbättra allt eftersom
omvärlden förändras.

Vi har träffat Göran Andersson på Aldos för att prata lite
om företaget, dess utveckling och kopplingen till tennisen.

Göran, berätta lite om Aldos Åkeri…
- Min farfar, Aldo Andersson, startade åkeriet i Abbekås, i början
av 30-talet, då var det grustransporter som gällde, så småningom
köptes bilar & släp med kapell & transporterna gick främst till

största vikt att vi alla tar vårt ansvar & gör vårt yttersta för miljön.

Stockholm. Jag har sedan barnsben följt arbetet på åkeriet, som barn
fick jag hjälpa till med enklare göromål & ofta åkte jag med bilarna

Vilken relation har Aldos Åkeri till Ystad Tennisklubb?

då de rullade längs vägarna. Mitt yrkesval var alldeles självklart –

- Aldos vill bidra till ett aktivare samhälle, vi vet att YTK jobbar

lastbilschaufför. Under åren då min pappa & farbror drev åkeriet,

efter ”bredden” & vänder sig till ålderskategorier & även till barn &

gick mina turer främst till Stockholm & Göteborg.

ungdomar med funktionsnedsättning, vilket vi ser som en mycket

När Cecilia & jag fick frågan om att ta över åkeriet år 2008, kändes

positiv satsning. Dessutom är våra döttrar Olivia & Ida aktiva i

det självklart att tacka ja till erbjudandet. Vilken ära att få förtroen-

klubben.

det att driva familjeföretaget vidare!
Vi är ett helt fristående åkeri & finns numera i Malmö, har ett 40-tal

Nu ska vi njuta av en skön sommar på Saltsjöbadens Tenniscenter.

anställda & förfogar över 25 lastbilar. Alla fordonen är utrustade

En av nyheterna är att en av klubbens populära grusbanor har bytt

med kyl & frysaggregat. Vi erbjuder våra kunder dagliga avgångar

namn – och självklart är det nya namnet Bana Aldos Åkeri.

till Stockholm & Göteborg, transporter lokalt i Skåne samt terminaltjänster. Genom vårt stora nätverk förmedlar vi alla typer av transporter såväl inrikes som utrikes.

Tack Göran för pratstunden.
Intervjuare: Magnus Håkansson, ordförande YTK

Ystad Tennisklubb jobbar efter ledorden, Bredd, Elit, Trivsel.
Vilka är Era ledord?
- Kvalité, Flexibilitet & Tillgänglighet är våra ledord.
Alltid bästa servicen till kunden, vi är alltid flexibla i vår planering
& anpassar arbetet/tjänsterna utefter kundernas krav & önskemål.
Vi är alltid tillgängliga.
Tennisen har utvecklats mycket genom åren både materialmässigt och tekniskt. Vilken är den viktigaste skillnaden i Er bransch
nu, jämfört med för 25 år sedan?
- Även inom åkeribranschen har förändringarna inom tekniken
varit stora. Kraven från myndigheter har ökat väsentligt vilket gör

ALDOS ÅKERI
ABBEKÅS
040 - 18 97 10
www.aldosakeri.se

YSTAD TENNISKLUBB
Bredd

SÖN 2 JULI

det svårt att konkurrera med utländska åkerier.
Miljökraven, där vi ständigt arbetar med att bli bättre, det är av
YSTAD TENNISKLUBB
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Pär Davidsson

VD på Coeli Wealth Management AB som är en del i Coeli-gruppen.

ska få förtroendet att förvalta ens pengar. På Coeli har vi en tydlig
förvaltningsfilosofi som vi utgår från i vårt arbete och som vi jobbat
utifrån i många år. I praktiken innebär det att vi alltid gör egna analyser och endast investerar i det vi verkligen ser potential i. Våra förvaltare är specialister på sitt område och har enormt engagemang för
att nå hög avkastning på investerat kapital. Det är så vi överträffar
våra konkurrenter som ofta har väldigt indexliknande förvaltning.
Du ansvarar för Coelis förmögenhetsrådgivning. Berätta mer!
- På Coeli Wealth Management arbetar vi med att anpassa lösningar
utifrån våra kunders specifika behov. Det handlar inte bara om kapitalförvaltning utan även om skatt, juridik och pension, vilka också
är viktiga delar att ta med i sin finansiella planering. Gällande kapi-

investera i fastigheter är en relativt ny möjlighet för Coelis kunder

Helsingborg.

i mer unika tillgångsslag såsom Private Equity och fastigheter. Att

tor ligger i Stockholm och här i Skåne har vi kontor i Malmö och

mer traditionella fonder såsom aktier, räntor och hedgefonder, eller

valtning. Vi har funnits på marknaden i över 20 år. Vårt huvudkon-

ligheter i olika tillgångsslag. Hos oss kan kunder välja att spara i

och hjälper både professionella och privata investerare med sin för-

att ha en diversifierad portfölj och Coeli erbjuder investeringsmöj-

- Coeli är ett svenskt företag som arbetar med kapitalförvaltning

med sitt kapital och kundens vilja att ta risk. Ett sätt att sprida risk är

vad är Coeli för ett företag?

talförvaltningen tar vi alltid hänsyn till vad kunden vill åstadkomma

Hej Pär, roligt att få prata med dig! Du arbetar på Coeli. Berätta,

Varje dag får våra kunder skräddarsydda
råd och ett vänligt bemötande.
– Välkommen in till oss i Glasvasen
Carlsgatan 3 i Malmö.
Vi erbjuder bland annat:*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett team som hjälper dig med hela din privatekonomi.
Skräddarsydd placeringsrådgivning.
Råd kring testamente, äktenskapsförord och annan familjejuridik.
Förmånliga bolån.**
Concierge Service som hjälper dig med det mesta.
Identitetsstöldsförsäkring och ID-stöldsupport.
Konkurrenskraftig ränta på sparkonto.
Internetkontor och Mobilbank utan kostnad.
Kredit- och betalkort med omfattande försäkringar.

Välkommen in till oss!
Läs mer på www.alandsbanken.se/premiumbanking

och vi har fått ett stort gensvar för detta. Vi tycker oss ha hittat en

om under dagarna i Ystad.

- En högst relevant fråga då det kan vara svårt att välja vem som

avkastning till en begränsad risk. Det här är något vi kommer prata

spararnas pengar. Hur utmärker sig Coeli på en sådan marknad?

väldigt intressant del av fastighetsmarknaden med god potential till

Coeli är en i en bransch med många olika aktörer som tävlar om

* En av alla förmåner som ingår i konceptet Premium Banking för 150 kr + 75 kr per månad.
** Avser bottenlån upp till 70 % för helkunder med placering om minst 500 000 kr efter sedvanlig kreditprövning.

tennisanläggning, Saltsjöbadens

Trygg personlig assistans sedan 1998

Personlig
assistans
med
aktivitet i
fokus

Vi går vår egen väg

Besök oss på kontoret i Malmö: Glasvasen, Carlsgatan 3, tel 040-600 21 00, malmo@alandsbanken.se www.alandsbanken.se
Alandsb_Premium_Malmo_175x125mm.indd 1

Vi tackar för förtroendet vi fick för
att
Tennisklubbs
Vi lägga
hjälperom
tillYstad
att skapa
en fullskalig
tennisbanor till Båstad-grusbanor.
Tenniscenter.
Arbetet
utfördes som totalentreprenad
inklusive
staket.
Nästa
tillskottnytt
minitennisbanor.
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GJENSIDIGE SÄKRAR TENNISKLUBBAR
Visste du att klubbar anslutna till tennisförbundet kan

ta del av ett skräddarsytt försäkringskoncept? YTK har

tecknat försäkring och fler föreningar väljer att dra nytta
av samarbetet mellan Gjensidige Försäkring och SvTF.
Sedan årsskiftet är Gjensidige exklusiv leverantör av Svenska
Tennisförbundets försäkringar. Ett samarbete som också innebär

En röd tråd i vår verksamhet är idrott/motion.

Vi erbjuder nischade produkter och tjänster
inom idrott och offentlig miljö

Vi tar en aktiv roll för
det som intresserar våra
klienter på bästa sätt
såsom bio och teater.
Andreas Vinciguerra
inspirerar våra assistenter. Målet är gemenskap
och samhörighet.

Tel: 046-709280 | info@trafik-fritid.se | www.trafik-fritid.se

Trafik & Fritid Skandinavien AB
Box 157
246 22 LÖDDEKÖPINGE
19
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försäkringslösningar, säger Henrik Mellberg, Gjensidige Försäkring,
och Johan Storm, Säkra.
Är din klubb intresserad av en anpassad verksamhetsförsäkring?
Kontakta någon i Säkra-teamet för en offert:
Johan Storm, ansvarig förmedlare

Gunilla Rogbring

Gjensidiges verksamhetsförsäkring är speciellt anpassad för att

Telefon 036-30 48 37 alt. 0708-12 13 78 | johan.storm@sakra.se

fördelar för SvTF:s medlemsföreningar.

ge tennisklubbar ett förstärkt skydd utöver Riksidrottsförbundets
grundförsäkring. Försäkringen hanteras av Gjensidige tillsammans
med den rikstäckande försäkringsförmedlaren Säkra.
Sedan lanseringen för ett par månader sedan har ett flertal tennisklubbar tecknat skyddet för sina verksamheter, och fler står på tur.
– Väldigt roligt att initiativet tagits emot väl ute i tennis-Sverige och
att vi får möjlighet att hjälpa fler klubbar med bra och prisvärda

Telefon 036-30 48 32 | gunilla.rogbring@sakra.se
Gabriella Liv
Telefon 036-30 48 47 | gabriella.liv@sakra.se
Riskhantering för företag
Under seminariet, fredag 18/8, kommer Henrik Alm från Säkra
i Malmö att informera om sakförsäkring och riskhantering.

ikiassistans.se
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PRESENTATION AV HUVUDSPONSORN

G

och höras så att entreprenörerna på Österlen blir medvetna om att

sor för Supersommartouren. Tillsammans med YSB och

bl.a. YTK gör att vi syns mer i regionen här. Det gäller att synas

och revisionsbranschen, återkommer som huvudspon-

som vi kan bygga vidare på mot Österlen, och samarbetet med

rant Thornton, verksamt inom rådgivnings-, redovisnings-

vakt han är. När han spelar på sin högsta nivå är det svårt att få

Grant Thornton brinner för entreprenörer och entreprenörsföre-

- Simic hade vaknat på rätt sida och visade återigen vilken klassmål-

gen i Södra Sverige.

matchen slut – Vad hände?

Corporate Financeavdelning med uppdrag att bygga upp avdelnin-

Kaffet hann inte rinna ner och folk hade precis bänkat sig så var

givning samt Carl-Fredrik Magnusson medarbetare på företagets

derby uppe i lejonets kula (Grant Thornton event Kristianstad)

verkar med bla Mattias Nordin, spets på byrån inom affärsråd-

Nyligen var ett antal Ystadföretagare inbjudna till handbolls-

I år genomförs en miniseminarieserie där Grant Thornton med-

regionen.

idrotten och näringslivet.

vi finns. Det finns många intressanta entreprenörer och företag i

Ystads Tennisklubb har det skapats en dynamisk mötesplats för

orangeklädda.

där medarbetaren blir

smittar av sig på de andra

man bygga upp en kultur

hål på honom, och det

tag och inifrån försöker

entreprenöriell utifrån en

tuffa matcher.

ar verkligen som ett lag.

så det kan nog bli många

betare. Personalen funger-

vinnarskallar i sällskapet

med väldigt nöjda medar-

något nytt. Det är många

framgångsrikaste kontor

det blir extra kul att prova

sydost är ett av byråns

inte spelat padel tidigare så

marknadspenetration mot

Det är några stycken som

numera med en uttalad

hittar på lite kul aktiviteter.

Kristianstadkontoret,

och en på hösten där vi

näst bästa arbetsgivare.

brukar ha en dag på våren

gen utsågs till Sveriges

- Det känns mycket kul, vi

säkert in när man nyli-

Hur känns det?

Dessa faktorer spelade

för kontorets gentelmen –

isation.

I dag är det padelevent

prestigelös och platt organ-

Rekommenderar du andra företag att anordna liknande event?
- Ja absolut! Det är en mycket kul och social aktivitet som passar
alla. Det svetsar samman hela gänget, så det är verkligen något jag
rekommenderar andra att göra.
Vad tycker du om anläggningen?
- Jag gillar den, den är stor med många banor men känns ändå
mysig på något sätt. Den ligger fint här intill Ystad Saltsjöbaden och
nära till vattnet. Vi kom till Ystad med buss från Kristianstad och
från stationen var det ca 5 minuter med stadsbussen hit, det är verkligen ett plus.
Efter padeln väntar tåg in till Malmö Arena för handbollsfinal för
di orange (IFK Kristianstad) – Hur är känslan?

För att försöka sätta fin- Lagen lottas nya inför varje match, så när jag spelat mina 6 match-

Jonathan Thornström affärsområde revision, i samband med ett

11 lirare, hur är upplägget?

gret på framgångsformeln mm fångas en medarbetare, nämligen

“...utsågs till Sveriges näst
bästa arbetsgivare”

Revision • Ekonomiservice • Skatt • Rådgivning

Fokusera på
verksamheten
Vi sköter
ekonomin
och lönerna

- Jag har en positiv känsla inför eftermiddagens final. Jag tror att IFK

er har jag (så långt det är möjligt) spelat med 6 olika medspelare.

internt event på Saltsjöbadens Tenniscenter.
Ett kontor i fantastisk harmoni –
Vad är formeln för framgång?
- Vi är ett glatt gäng och ett bra team

För att det inte ska bli för lång väntan
för de som står sidan om så spelas en
match i 16 bollar, vilket känns fullt
tillräckligt faktiskt.

som kompletterar varandra bra med våra olika kvalitéer. Vi hjälper

vinner ganska komfortabelt med ett par bollar faktiskt. Om Simic
får en bra start på matchen så kan han bomma igen och skrämma
Alingsås (redaktionen noterar i efterhand att Jonathan fick rätt).

Sofia Rådh
Redovisning

Medarbetare tillika intervjuare Lars Ekdahl har poängterat att han är på aktiv prao inför nästa års final (med
Ystadinblandning). Får han rätt, spelar Di Vide final nästa år?
- Det är inte omöjligt. Nu får dom in en ny spännande tränare i

- Njae, det skulle jag nog inte säga att den är, i alla fall inte i jäm-

på sin arbetsplats så speglar det av sig i arbetet som utförs.

Är sporten svår?

varandra och tillsammans skapar vi ett starkt varumärke. Trivs man

förelse med andra racketsporter. Vi är ett gäng med blandade erfar-

spelare blir inte lika stor i padel som i tennis t.ex.

Österlen?

nivå tillsammans ändå. Skillnaderna på en bra och en mindre bra

ni ta med er framgångsvågen och skapa en bredare position på

enheter av padel, men jag upplever att vi kan spela på ganska jämn

Kontoret är marknadsledande i närregionen Kristianstad – kan

- Ja, det tror jag absolut. Vi har en bra grund att stå på i Kristianstad

4

Hallbäck, även om Seifert gjort det riktigt bra. Kan Kim Andersson
leverera som den världsspelare han är så kan det helt klart bli en
helskånsk final mellan Ystad - Kristianstad :)

grantthornton.se
Text & intervju: Lars Ekdahl, klubbchef YTK och stolt medarbetare
Grant Thornton Kristianstad

Ystad Tennisklubb | www.ytk.se
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VÄLKOMNA TILL YSTAD TENNISKLUBBS

SUPERSOMMARTOURTÄVLING
personer är välkomna (se nästa sida).

gare ett steg och höja total prissumma i singelklassen

Vi är också stolta att kunna erbjuda en "palett" av

Ystadsbor, kommun, näringsliv och sist men inte minst

En nyhet är "Legends Double" (se nedan) som vi hoppas

Ystad Tennisklubb återkommer med föregående års

succé Supersommartouren. Medlemmar, Tennisfreaks,
spelarna gillade vår premiär varför vi vågar ta ytterli-

skall få folk att vallfärda till Saltsjöbadens Tenniscenter.
intressanta seminarium dit både företagare och privat-

manhang

höjer nivån ytterligare. Årets upplaga hoppas vi ger en

nationella scenen även på herrsidan. Men låt oss först

kväll (17/8). Prissumman där är inte dålig, 20 TSEK. I år

Efter årets tävling utvärderar vi tillsammans med

till 150 TSEK. Förra årets dubbelklass ersätts av en

spektakulär Sprintdubbel som genomförs på torsdag

utlovar vi domare i alla huvudklassens matcher vilket
blandning av svensk elit och utländska "Rising stars"
vilket skulle krydda det ytterligare.

Svenska Tennisförbundet om vi är redo för den inter-

njuta av årets upplaga - som man säger i schlagersamSaltsjöbadens Tenniscenter är ni redo? För nu kööööör
vi.........

SUPERSOMMARTOURENS SEMINARIESERIE
TORS 17/8 - FRE 18/8 I YSTAD

T

råden i årets seminarieserie är resor. Oavsett om vi framhäver området, innehållet, aktörerna så kommer vi tillbaka
till den gemensamma nämnaren resan. Det kan vara en

entreprenörsresa, en idrottskarriär, en ledarskapsstil och en ämnes/
områdesresa. Förväntningarna på seminarierna och aktörerna skall
vara höga, den pressen klarar de.
Vi hoppas att här skall vara något seminarie för alla och envar. Det
fina samarbetet med samarbetspartners Grant Thornton (tillika
huvudsponsor) och YSB med Anders Nilsson i spetsen har resulterat i
följande preliminära bruttouppställning.
• Svenska Tennisförbundets generalsekreterare Christer Sjöö om tennisen nya färdriktning

PROGRAM

• Dagens Industris krönikör Henrik Mitelman modererar Peder
Lamm (känd tv-profil), Anders Kullberg (ansvarig för en lyxfond)

SUPERSOMMARTOUREN

samt Maria Paulsson (VD Grand Lund)
• Hasse Olsson med sin storsäljare "Kunden har alltid fel"

Onsdagen den 16 augusti från 17.00

15 augusti kval från 11.30

• YSB:s Anders Nilsson och Daniel Müllern på samma scen

Legends Double

14 augusti kval från 08.00
16 augusti huvud från 14.00

Onsdagen den 16 augusti kl 09.00

17 augusti dubbelsprint från 17.00

Företags/sponsortennis med padel

17 augusti åttondelsfinaler från 10.30
18 augusti kvartsfinaler från 14.30

Från fredagen den 18 augusti kl 16.00

20 augusti final 10.30

Klubbmästerskap Tennis och Padel (öppet)

19 augusti semifinaler från 13.00

• Tenniscoachen Lars-Anders Wahlgren som bla tränat världsettor
• Superentreprenören inom musik Ystadsonen Fredrik Andersson
• Mattias Nordin Grant Thorntons super affärsrådgivare tar pulsen på
entreprenörsföretag
• Coeli Wealth Management presenterar olika kapitalförvaltningskon-

aktuella ämnen
• Säkra i samarbete med Gensidige (Tennisförbundets nya sponsor)
Alexander Olsson bland dessa celebriteter.

Kryssa i almanackan och hoppa över kvällsmaten -

nostalgins tecken. På en och samma kväll så får vi se om
dansk dynamit kan ställa till det för våra gamla tenn-

cept utifrån risknivå
• Ålandsbanken unik nischabank presenterar två seminarier utifrån

Legends double
Med stolthet erbjuder Ystad Tennisklubb en helkväll i

den 16 augusti klockan 17.00 startar fyrverkeriet:

ismatadorer. Roligt skall det också bli att se vår egen

bänka dig på Saltsjöbadens Tenniscenter. Onsdagen

om proaktivitet i försäkringsbranschen
• Autoropa med bla. agenturer till de unika varumärkena Ferrari och
Maserati
• Maqs Advokabyrå med aktualiteter inom affärsjuridiken
• Grant Thornton med Carl Fredrik Magnusson, Corporate Finance

Fri entré - vi erbjuder grillbuffé från YSB till förmånligt pris.

om att bygga värden i företag

Bland deltagarna:

Seminarierna kommer att avhållas torsdag den 17/8 och freda-

Janne Gunnarsson

gen den 18/8 klockan 08.00 till 14.30. Varje seminarie kommer att

Andreas Vinciguerra

vara i intervaller 60-75 minuter. Vi kommer att använda tre lokaler

Christian Bergström

Klubbhuset Saltsjöbadens Tenniscenter, Boathouse (YSB) samt Villa

David Ekerot

Strandvägens konferensrum. Inom kort kommer vi via YTK:s hem-

Michael Mortensen

sida att lägga ut detaljerat program med anmälningsinformation.

Michael Tauson
Alexander Olsson

Välkommen till Supersommartourens Miniseminarieserie, skräddarsy din serie. Vi kommer att tillämpa sign on premier i form av fler

Tournament diretor: Lars-Anders Wahlgren
Konferencier: Christer Sjöö, Generalsekreterare Svenska Tennisförbundet

andelar i lotteriet om en fri gourmetlunch på Villa Strandvägen.

Ystad Tennisklubb | www.ytk.se

I samarbete med Grant Thornton och Ystad Saltsjöbad

3

YSTAD TENNISKLUBB
Bredd

-

Elit

-

Trivsel

SUPER
SOMMAR
TOUR
TÄVLING
Saltsjöbadens Tenniscenter 14-20 augusti 2017

wealth management

