Björn Borgs Pokal på Skaftö
ingår i SommarTouren 2014
”Fiskebäckskil seglar åter upp som en västsvensk tennismetropol”
För två år sedan återuppstod Fiskebäckskils Tennisvecka – efter 26 års
uppehåll.
I fjol instiftades vandringspriset Björn Borgs Pokal - med huvudpersonen
själv som prisutdelare.
I sommar har Fiskebäckskils TK som enda bohuslänska tennisklubb fått
sanktion för SommarTouren, vilket innebär att Sveriges bästa tennispelare
utanför ATP-touren kommer till Fiskebäckskil.
– Fiskebäckskil seglar
åter upp som en västsvensk tennismetropol,
precis som det var på 1970talet, säger Ahlbin Gustafsson, ordförande i Fiskebäckskils TK.
Fiskebäckskils Tennisvecka
fick ett jättelyft i fjol när priset
Björn Borgs Pokal instiftades
för att hylla den 11-faldige
Grand Slam-vinnarens framfart
vid Junior-SM 1970. Antalet
deltagare ökade med 70 procent, jämfört med året innan.
Att huvudpersonen själv
kom till Fiskebäckskil som
tennispappa och prisutdelare
gjorde inte upplevelsen sämreför alla som var på plats under
finalhelgen.
120-150 spelare
Nu i sommar väntas antalet
deltagare öka lika mycket.
Björn Borgs Pokal spelas veckan efter midsommar, 23-29 juni. I händelse av regn flyttas
matcherna till tennishallen på
Sivik och eventuellt även

tennishallen i Uddevalla. Men
arrangörerna hoppas självklart
på solsken hela veckan.
– Vi väntar oss mellan 120150 spelare från hela Sverige
under tennisveckan, säger tävlingsledaren Peter Lindqvist.
SommarTouren vänder sig
till de elitspelare som väljer att
tävla på hemmaplan. Tävlingarna har prispengar och avslutas med en Masters, där de åtta
bästa spelarna möts i en slutomgång.
Leo Borg vann i fjol
I fjol vanns elitklassen i
Fiskebäckskil bland herrarna
av Fredrik Mattsson Waller,
Uddevalla TK, som finalslog
John Andén, Elfsborgs TK.
– Bra att Fiskebäckskil kommer med på SommarTouren,
även fast det innebär att jag
högst troligt inte klarar av att
försvara min titel, säger Fredrik,
som tillhör svenska tennislandslaget i herrar 35 och
jobbar som fastighetsmäklare i
Lysekil.
I fjol var en av spelarna i 10årsklassen en ung talang vid
namn Leo Borg, från Stockholm. Det var hans första turnering på Västkusten och han
vann sin klass PS10. Sedan dess
har han vunnit i princip allt som
går att vinna runt om i Sverige
i sin åldersklass.
”Fina minnen”
På samma sätt var det med
hans pappa Björn Borg, som
såg sitt SM-guld på gruset i Fiskebäckskil 1970 som sitt livs
genombrott.
Resten är tennishistoria.
– Jag har väldigt fina minnen från just Fiskebäckskil. Det
är roligt om jag tillsammans
med klubben kan försöka ska-

”Jag har väldigt fina minnen från just Fiskebäckskil. Det är roligt om jag tillsammans med klubben kan
försöka skapa nya fina minnen bland dagens juniorer. För mig är Fiskebäckskil nostalgi och det är roligt
att allt är sig likt fortfarande”, säger Björn Borg, som kommer tillbaka med sin familj till Fiskebäckskil även
i sommar.
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pa nya fina minnen bland dagens juniorer. För mig är Fiskebäckskil nostalgi och det är
roligt att allt är sig likt fortfarande, säger Björn Borg, som
kommer tillbaka med sin familj
till Fiskebäckskil även i sommar.
Han fortsätter:
– Jag vill hjälpa till att lyfta svensk tennis igen. Det
kommer riktigt starka årskullar i 10-12-årsåldern och det
är viktigt att de redan i tidig
ålder får möta de bästa i Sverige varje år. Vi ska i samarbete med Fiskebäckskils TK

försöka få hit de bästa spelarna från Stockholms- och Göteborgsregionen samt övriga
Sverige varje år framöver,
säger Björn Borg.
Redan nu står det klart att de
tio bästa 11-åringarna från
Stockholm kommer till Fiskebäckskil och de vill nu utmana
de bästa spelarna från övriga
Sverige.
Har tränat Söderling
Den nye tävlingsledaren
Peter Lindqvist, från Mariestad, har ett mycket gediget
förflutet inom tennisens värld.

Han har bland annat varit personlig tränare åt Robin Söderling under juniortiden och
jobbat som förbundstränare.
Vid sin sida får han två säkra
kort; Oliver Fjell tar steget
upp och blir turneringsansvarig, medan Jonathan Thorsson, är kvar biträdande tävlingsledare. Båda har med stora framgång ansvarat för genomförandet av tennisveckan
sedan den återuppstod.
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