
13Ystad Tennisklubb | www.ytk.se

ÖsterlenMER TENNIS PÅ 



Tennisverksamheten på Österlen har länge 
varit beroende av några få eldsjälars 

idéella arbete. Nu inleder YTK ett 
stort projekt med syftet att öka 

intresset för tennis i Sveriges 
vackraste landsände ... 
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En vacker försommardag beger sig YTK:s klubbchef Lars 
Ekdahl och sportjournalisten Kostas Foussianis ut på Österlen 
för att träffa några av de klubbar och personer som kommer 
att få nyckelroller i projektet Mer tennis på Österlen. Första 
stoppet är Skillinge, med sin vackert belägna idrottsplats i byns 
västra infart. På det anrika fiskeläget är tennisverksamheten 
integrerad som en sektion i Skillinge IF, vars ordförande Tom 
Ekström har höga förväntningar på ovan nämnda projekt. 
– Banorna i Skillinge anlades 1992 när idrottsplatsen byggdes 
ut. Tennissektionen var ett tag ganska stor men har minskat 
med åren. Det skulle vara kul att få fart på verksamheten igen, 
säger Tom medan kollegorna Bengt Holmström och Gerth 
Hyrkäs bollar in på en av de två grusbanorna. 

NYTT BOKNINGSSYSTEM
Vallby-bon Bengt – som lärde sig grunderna i tennis av en 
österrikare i Norrköping – spelar en gång i veckan på Skillinge 
IP, men lägger också ner mycket tid på att hålla banorna i spel-
dugligt skick. Just att tillsätta resurser för underhåll och förbätt-
ring av banorna är en viktig del i projektet. Att ansluta klubbarna 
till ett lättillgängligt bokningssystem är en annan sådan. 
– Jag kommer att lära mig Matchi som verkar mycket smidigt 

och bra. Systemet blir ett lyft för oss. Sedan tycker jag det låter 
spännande med ett byamästerskskap. Det finns många duktiga 
spelare i Skillinge och vi ska nog kunna få ihop en bra mix av 
40-åriga ungdomar och pensionärer, säger Bengt och skrattar. 

PRÄSTEN I SPETSEN
Vi lämnar Tom, Bengt och Gerth och beger oss en kort bilresa 
västerut, till Borrby. I Österlens egen bokby finns en hard-
courtbana som anlades på kyrkans mark redan 1967.
– Det var några eldsjälar ledda av prästen Erik Arvidsson och 
Ottoverkens dåvarande ägare Georg Olsson som byggde 
banan och startade en tennissektion i Borrby IF, berättar Håkan 
Hartwall, som är en av de mest aktiva spelarna i klubben.   
Numera bedrivs tennisverksamheten i Borrby i en egen fören-
ing, Borrby Tennisklubb. Men någon febril verksamhet råder 
inte på banan, även om Håkan och hans kompisar gör sitt 
bästa för att locka fler spelare till klubben. 
– Vi kan ju spela inomhus i Borrby sporthall på vintern och 
har fått en del förfrågningar om tennisskola på sommaren. 
Hittills har vi dock inte haft möjlighet att anordna detta på 
egen hand, så där tror jag att YTK:s initiativ kommer att 
betyda väldigt mycket, säger Håkan. 

En präst startade tennisklubben i Borrby, där banan ligger precis intill kyrkan. Och i Löderup bor 
den största eldsjälen på prästgården och är gift med en kyrkoherde. Ni hör själva – det finns goda 
förutsättningar för att tennisen både bildligt och bokstavligt ska bli som religion på Österlen …

TEXT: KOSTAS FOUSSIANIS

MER TENNIS PÅ ÖSTERLEN: 

BYARNA DÄR TENNIS KAN 
BLI STÖRRE ÄN RELIGION ...

Bengt Holmström (längst till höger) är den största eldsjälen i 
Skillinge. Här finns två fina och vackert belägna grusbanor.

YTK:s klubbchef Lars Ekdahl testar hardcourt-banan i Borrby till-
sammans med lokala tennisentusiasten Håkan Hartwall. 

BORRBY

Kyrkan ligger precis intill 
tennisbanan i Borrby. Och 
det var prästen som en gång 
i tiden var med och startade 
tennisverksamheten i byn.  

SKILLINGE
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BANA I TOPPKLASS
Kopplingen till kyrkan finns även i nästa by som vi besö-
ker under vår lilla roundtrip på Österlen. I Löderup hittar vi 
Österlens modernaste tennisbana, färdigställd i oktober 2016 
efter ett hårt och enträget arbete främst av byalaget och 
Löderups IF. Banan, som är en så kallad Plexipave-court av 
samma typ som den Australian Open och US Open spelas på, 
är en del av byns multisportanläggning. 
– Spontanidrottandet och tennisintresset har exploderat i 
byn sedan anläggningen kom till. Vi ser ett stort intresse att 
få igång mer organiserade tennisträningar bland barn, ung-
domar och vuxna, men här finns också många aktiva senio-
rer. YTK:s Österlensatsning är mer än välkommen och vi är 
övertygade om att projektet kommer att göra Löderup ännu 
mer levande med tennisen som plattform. Byamästerskap 
och sommarlovstennis kommer att förädla projektet ytterli-
gare, säger Ivan Olsson som är den starkast drivande kraften 
bakom tennisen i Löderup. 
Ivan, vars barn har tränat tennis i Ystad i många år, har ett brin-
nande engagemang för sporten. Hans fru Maria är kykoherde 
och familjen bor på Prästgården, så nog skulle man kunna 
säga att tennisen är på väg att bli religion i Löderup …

SOCIALT ANSVAR
Tennisbanor finns det lite här och var även på norra sidan av 
väg 9. I Gärsnäs utgör tennisen ännu bara en liten sektion 
inom Gärsnäs AIS, men med projektet Mer tennis på Österlen 
ska det förhoppningsvis bli ändring på den saken. 
– Det borde helt klart spelas mer tennis på banan i Gärsnäs! 
Vi vill erbjuda barnen och ungdomarna fler aktiviteter och 
detta är ju ett unikt tillfälle att få ut detta budskap, säger 
Magnus Persson som tillbringat många timmar på tennisba-
nan i Gärsnäs genom åren. 
Föreningen tar ett stort socialt ansvar för byn och dess ungdo-
mar. Allt är helt ideellt och stödet från det YTK-initierade pro-
jektet kommer väl till pass. 
– Satsningen känns väldigt kul och spännande och jag tror 
att projektet har enorm potential. Det finns många anlägg-
ningar på Österlen, både små och stora och med olika 
underlag, men vi behöver öka medvetandet och intresset 
för tennis i hela sydöstra Skåne. 

UTBYTE MED BORRBY
Vi söker oss ut till kusten igen och hälsar på i Simrishamn. 
Här finns ett gäng som spelar tillsammans regelbundet. 
Klubbarna i Simrishamn och Borrby har ett utbyte inom vil-
ket de turas om att arrangera lokala inbjudningsturneringar. 
Vintertid har Simrishamns TK fasta tider i Jonebergshallen 
som medlemmarna disponerar och sommartid spelas det 
tennis utomhus på Tobisviksbanan, som klubben i våras job-
bade hårt med att rusta upp. 
– Många har bidragit med många timmars jobb, ny utrust-
ning har köpts in och grusunderlaget håller nu fin standard. 
Banorna kan lätt bokas via bokningstjänsten Matchi på nätet 
vilket också är nytt för i år, säger Jon Wåhlander som är bör-

dig från Lill-Babs hemort Järvsö i Hälsingland men bosatt i 
Simrishamn sedan tre år tillbaka. 

VILL BYGGA PADELBANA
Jon är eld och lågor över projektet Mer tennis på Österlen
– Jag tycker det är ett jättebra initiativ av YTK med Lars Ekdahl 
som moderator! 
Tennissporten på Österlen var oerhört livskraftig med många 
aktiva utövare under svensk tennis storhetstid, men har pre-
cis som i Sverige generellt fört en alltmer tynande tillvaro på 
senare år. Därför är det kul att ett projekt som Mer tennis på 
Österlen startas för att väcka intresset till liv igen. Jag hoppas 
att många vill börja spela tennis och att det i framtiden också 

Satsningen känns väldigt kul 
och spännande och jag tror att 
projektet har enorm potential. 

Det finns många anläggningar på 
Österlen, både små och stora och 
med olika underlag, men vi måste 
öka medvetandet och intresset för 

tennis i hela sydöstra Skåne.
– Magnus Persson, Gärsnäs

ST OLOF

kommer att finnas fler bra anläggningar att välja på, säger Jon. 
Tillsammans med sina kollegor i Simrishamns TK:s styrelse har 
han en vision om att på sikt vidareutveckla den vackert beläg-
na utomhusanläggningen vid Tobisviksstranden. 
– Vi vill komplettera med padelbana och minitennis. Och om 
man får tillåta sig att drömma lite så vore det trevligt att i framti-
den kunna spela året runt på riktiga banor även i Simrishamn.

NATURSKÖN GRUSBANA
Ett stort engagemang för sporten finns även i St Olof där 
den aktiva idrottsföreningen allt sedan 2006 har tagit tennisen 
under sina vingar. Innan dess hade byn faktiskt en fristående 
tennisklubb, St Olofs TK, som bildades 1966. I St Olof finns en 

grusbana som ligger naturskönt i skogen nära medborgarhu-
set. Banan används ganska flitigt även intresset var större på 
1980- och 1990-talet då sporten var het i hela Sverige tack 
vare alla internationella framgångar. 
– Vi brukar ligga på mellan 250 och 300 speltimmar per år och 
det är glädjande nog stor åldersmässig spridning på spelar-
na. Hit kommer både 8-åringar och 80-åringar, säger Tommy 
Persson som är en av de mest aktiva spelarna i St Olof. 
Tommy hoppas att Mer tennis på Österlen ska få ännu fler 
yngre att börja med tennis. Kanske kan den tennisskola som 
tidigare anordnades i byn på sommaren få nytt liv. 
– Det vore jättekul att få igång seriespel också men då krävs 
fler banor. Jättekul att så många orter på Österlen är med i 
projektet, tycker Tommy. 

MINIKURSER I SOMMAR
Efter att ha besökt några av orterna på Österlen börjar bilden 
av såväl tennisens status som framtida potential att klarna. 
Eldsjälarna finns där, banorna likaså – även om de i vissa fall är 
i behov av upprustning – så nu gäller det ”bara” att locka fler 
att spela tennis oftare. Många av klubbarna på Österlen har 
viljan, men saknar kompetensen och resurserna för att på egen 
hand åstadkomma en långvarig positiv effekt. 
– Och det är ju just därför som vi i Ystads TK sjösätter den här 
satsningen. Med ”Mer tennis på Österlen” vill vi lyfta sporten 
på hela Österlen! säger YTK:s klubbchef Lars Ekdahl som är 
den starkast drivande kraften bakom projektet. 
I sommar kommer en delegation av kompetent tennisfolk att åka 
ut till de olika orterna och visa upp sporten, först vid en introduk-
tionsdag och sedan genom minikurser som pågår under några 
dagar och där alla som vill får prova på att spela tennis. 
– Allt avslutas sedan med någon form av byamästerskap i 
slutet av sommaren. Datum och detaljer för de olika evene-
mangen kommer att kommuniceras i olika kanaler så fort de är 
fastställda, säger Lars Ekdahl. 

Ystad TK kommer att fungera som en sorts ”fadder” i projektet 
som kanske någon gång i framtiden kan leda till att ”Sveriges 
Provence” får fram en tennisspelare i världsklass.   
Missionen har i all fall börjat. 
Det är dags att göra tennis till religion på Österlen …

LÖDERUP

Lars Ekdahl & Kostas Foussianis under ett stopp på deras road trip.

”Österlensatsningen är mer än

 välkommen! Vi är övertygade om att 

projektet gör Löderup ännu mer le-

     vande med tennisen som plattform.”
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CHANS ATT VINNA MED YSTAD TENNISKLUBB
TÄVLA OM 200 KR HOS NÅGRA AV VÅRA PARTNERS 

TÄVLINGEN SKER PÅ FACEBOOK.COM/YSTADTENNIS 
1. ST OLOF 

2. SKÅNE-TRANÅS 

3. TOMELILLA 

4. SVARTE  

5. NYBROSTRAND  

6. KÅSEBERGA  

7. LÖDERUP 

8. BORRBY

9. SKILLINGE  

10. TOMMARP  

11. SIMRISHAMN

12. GÄRSNAS

13. KIVIK

Det övergripande syftet med sats-
ningen är att lyfta tennisen på 
Österlen. Första steget är att stimu-
lera och etablera intresset för som-
martennis på de orter där det i nulä-
get finns banor att spela på. På sikt 
ska också tennis som inomhussport 
utvecklas i regionen med den slutli-
ga visionen att bygga en tennishall 
någonstans på Österlen. Projektet 

finansieras genom medel från stif-
telser, idrottslyftet samt lokala spon-
sorer. Initialt riktar sig Mer tennis på 
Österlen till följande orter: Skillinge, 
Borrby, Sankt Olof, Simrishamn, 
Gärsnäs, Tomelilla, Löderup, 
Tommarp, Kåseberga, Skåne Tranås, 
Svarte, Nybrostrand och Kivik. 
Alla byar med tennisambitioner 
är dock välkomna att ansluta sig. 

PROJEKTET MER TENNIS PÅ ÖSTERLEN: DELMÅLEN:
aGemensamma bok-
ningssystemet Matchi.
aMedial exponering. 
aProva på-verksamhet 
aFörbättrad banstandard.
aUtbilda lokala aktörer.
aUtökat tävlingsutbud. 
 
Läs mer om projektet på: 
tennisosterlen.se
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”Mer tennis på Österlen”
tennisosterlen.se

TOMELILLA TK -
EN ANRIK KLUBB MED "TURN-
AROUND" AMBITIONER

Tomelilla Tennisklubb bedriver ungdomsträning med vår tränare 
Fredrik Ekwall som har rötter i Malmötennisen. Vi har under de 
senaste åren fått ett uppsving och en del nya ungdomar som hittat 
tennisen som sport. Klubben skulle gärna vilja utveckla ungdomsträ-
ningen och här tror vi att projektet mer tennis på Österlen kan vara 
till stor hjälp då vi gärna vill kunna erbjuda träning fler dagar per 
vecka men saknar tränarresurser. Det skulle vara väldigt roligt om vi 
framöver även skulle kunna bedriva vuxenträning i Tomelilla. 

FRAMGÅNGSFORMEL
Vi har engagerade personer som vill driva klubben framåt och ta oss 
mot nya mål men det behövs fler. Tillsammans i klubben hjälps vi 
åt att underhålla banor och vår anläggning. Projektet mer tennis på 
Österlen kan få fler att komma igång med tennis som tävlingsspel 
eller som motionsform. Ökat intresse ger ökat engagemang vilket 
kan utöka klubbens verksamhet framöver.

TÄVLINGSSPEL
Klubben hade under en period på 30 år, när intresset var som störst, 
motionsserier inomhus. Under 40 år från 1960-talets mitt och framåt 
spelades också klubbmästerskap. Från 1995 har det även spelats 
Sigurd Cup (senare Sigurd Open), uppkallad efter Sigurd Persson 
som var ordförande i klubben under 25 år. Det finns flera unga 
talanger som har utvecklats och skulle kunna komma igång med 
tävlande och seriespel. Vi kan också få liv igen i Sigurd Open som 
tyvärr legat nere under de senaste tre säsongerna men som för tre 
år sedan drog så pass många spelare att vi kunde köra poolspel för 
seniorer och även en juniorvariant. Klubben hoppas att vi återigen 
ska kunna få igång tävlingsspel och seriespel.

FÅ IGÅNG FLER: TENNIS FÖR ALLA
Vi tror att projektet mer tennis på Österlen ska kunna vara bidra-
gande till att intresset ökar och att fler ska lockas till våra banor och 
upptäcka tennisen i såväl Tomelilla som övriga Österlen. Vi vill som 
sagt, förutom en utökad ungdomsverksamhet, även kunna erbjuda 
vuxenträning. Klubben vill att alla ska känna sig välkomna oavsett 
nivå eller ambitioner med sitt tennisspel.

//Tomelilla Tennisklubb genom Johan Kaldner, ordförande.
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