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BTK Dalen
drar sig ur
division 1
”Vemodigt men ändå skönt”

Johan Beigart vann klassen ”Sommartouren” där finalen fick avslutas i Siviks tennishall, Lysekil, under lördagen på grund av nederbörd. Här får han ta emot priset av ingen mindre än Björn Borg.

Tobias Martinsson, sportansvarig i BTK Dalen.
Arkivfoto: Joel Hansson

A-laget i BTK Dalen drar sig
ur division 1.
Styrelsen anser att
pengarna ska satsas på
klubbens talanger.
– Det känns vemodigt,
men ändå skönt. Det har
varit mycket meckande på
sistone, säger Tobias Martinsson, sportansvarig i
BTK Dalen.
Det levereras tråkiga nyheter
från Sotenäs och Väjern. Kommunens stolthet i pingis, BTK
Dalen, har bestämt sig för att
lägga ner sitt A-lag som de senaste säsongerna spelat i division 1.

✔ Kostnaden är för stor.
✔ Arbetet är tungrott.
✔ Pengarna behövs på annat
håll.
Därför har den orangefärgade föreningen beslutat sig för
att rikta allt fokus mot division
3 där klubbens andralag spelade förra säsongen.
– I dagsläget vet vi inte var
våra spelare i A-laget kommer
att ta vägen, säger Tobias Martinsson.
Klart är nu att de två lokala
talangerna Gustav Rödström,
15 år, och Teodor Ljungqvist,
16 år, kommer att få mycket
förtroende i BTK Dalen.
Joel Hansson
0523 - 66 70 88
joel@lysekilsposten.se

Dubbelt upp för Björn Borgs Pokal
”Väldigt kul att bygga upp en sådan här tävling när folket som kommer hit är glada och positiva”
En bra och rolig vecka
med hög klass av tennis.
Så
sammanfattas
Björn Borgs Pokal i Fiskebäckskil.
– Turneringens framtid känns ljus då Björn
Borg själv är positiv och
vill stötta oss till att arrangera en av Sveriges
bästa tävlingar, säger
turneringschefen Oliver
Fjell.
150 deltagare från hela landet hade tagit sig till Skaftö
och Fiskebäckskils TK:s grusbanor för att spela Björn
Borgs Pokal. Till i år hade turneringen dubblat antalet deltagare och för arrangörerna
blev det långa men roliga dagar.
– Det är väldigt kul att bygga upp en sådan här tävling
när folket som kommer hit är

glada och positiva, säger Oliver Fjell.
Borg på plats
Att Björn Borg själv var på
plats, det gjorde inte saken sämre.
– Han var på plats från fredag
till söndag och var prisutdelare
i ”Sommartouren” som är klassen för seniorerna.
I pojkar 11 år, singel, deltog Björn Borgs son, Leo
Borg, som tävlar för Kungliga Tennisklubben i Stockholm. Precis som förra året
vann han sin klass på Fiskebäckskils grusbanor.
Text: Joel Hansson
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Foto: Gabriel Berndtsson
0523 - 66 70 85
gabriel@lysekilsposten.se

Björn Borg signerade Fiskebäckskils TK:s nya bollplank.

Syskonen Kinhult, Frida och Marcus, presterade ännu en gång bra
golf, denna gång i Borås under JSM.
Arkivfoto: Göran Söderqvist/Joel Hansson

Marcus Kinhult tog
hem guldet i JSM...
... medan lillasyster Frida kom fyra
Det många redan visste
blev understruket i helgen.
Marcus Kinhult är Sveriges bästa junior.
Men det krävdes särspel
i Borås för att få hem JSMtecknet till Skaftö.
Även hans lillasyster, Frida Kinhult, presterade bra
golf och slutade fyra i samma tävling.
Årets JSM spelades över fyra
rundor, 72 hål, fredag-söndag.
Totalt deltog 54 juniorer upp
till 21 år och efter första dagen ledde Marcus Kinhult, 17
år, hela tävlingen, då med ett
slag.
Efter den näst sista rundan
hade han drygat ut gapet till
tre slag som sedan utökades
till fem slag då det återstod nio
hål att spela.

Han började darra och slog
två dubbelbogeys och en bogey. Till hål 17 var Adam
Blommé (Bro-Bålsta GK)
ikapp och efter sista hålet låg
de lika.

Leo Borg och Rasmus Boding tackar varandra för finalen i P11.

Johan Beigart fick slita hårt framför nät.

Spelade aggressivt
Särspel väntade. Det första
slutade lika, men sedan ”gamblade” Marcus Kinhult.
– Jag vågade spela mer aggressivt och en birdie gav mig
segern vilket var väldigt skönt,
säger Marcus Kinhult.
Lillasyster Frida Kinhult,
blott 14 år, var nära att stå för
en praktsensation i samma tävling. Under en stund ledde hon
tävlingen men fick till slut ge
sig ett slag bakom trion Isabelle Johansson, Elin Esborn
och Elsa Lundquist.
Joel Hansson
0523 - 66 70 88
joel@lysekilsposten.se

Det gäller att sträcka ut ordentlig om man vill nå de svåraste bollarna i tennis.

Rasmus Boding, Leo Borg, Jonathan Thorsson, Björn Borg, Lukas Ramér
Olofsson, Arslan Temirhanov, August Simonsen, Alva De La Motte och
Bruno Cimadamore-Werthein.

Leo Borg knyter näven.

Rasmus Boding laddar kanonen.

