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ALLMÄNT
Klubben hade den 31/12 2019, 330 medlemmar. Fördelningen totalt är 82 kvinnor och 248
män
Styrelsen har bestått av följande personer:
Gösta Lindbäck, ordförande
Ulf Larsson, kassör
Fredrik Vincent
Lina Åberg
Stefan Lindbäck
Daniel Jansson
Fredrik Nilzon
Till styrelsen har under flera möten även adjungerats personalrepresentant i form av Leif
Bergstedt.
Tränaren Magnus Öhrvall (tennis) har varit adjungerad vid samtliga styrelsemöten och även
tränare Kasper Pelli (badminton) har varit på plats vid vissa möten.
Styrelsen har under året träffats regelbundet
Personalen har bestått av följande personer:
Magnus Öhrvall, huvudtränare tennis, sportchef
Leif Bergstedt, administration och ekonomi
Kenneth Öhman, tennisshop samt IT
Monica Eliasson, kiosk, bokning och drift.
Maria Stenström, kiosk, bokning och drift.
Kasper Pelli, tränare badminton.
Samuel Lindkvist, tränare tennis.
Utöver dessa har även ett antal hjälptränare varit engagerade.
Under året har det hållits flera personalmöten under ledning Ulf Larsson.
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TENNIS
Övik Open
Totalt var vi 12 stycken PTK spelare mellan 9–
60 år deltagande på klubbresan. Helgen bjöd på
många välspelade och lärorika matcher från
tidiga fredag förmiddag till söndag eftermiddag.
Resultatmässigt så blev det totalt 2 klassegrar, 2
andraplatser och 2 tredjeplatser för PTK.
Klassegrarna kom i form av Fred Åberg och
Marcus Öhrvall som vann P10 dubbeln mot
klubbkompisen Aron Lindkvist och Sundsvalls
Frej Söderqvist i en välspelad dubbel. Därmed hela tre Piteå spelare i finalen! Marcus vann
även P13C klassen mot just Frej Söderqvist i en final fylld av långa och fint uppbyggda
poäng.
Anton Lejon tog sig till final i PD16 klassen tillsammans med Sundsvalls Ossian Hansson.
Viktor Blomgren som glädjande har hittat tillbaka till tävlingstennisen gjorde en bra turnering
och gick till semifinal i Herrsingel B.
Till semifinal tog sig även Liam Sundström i P16B klassen, Liam gjorde en stabil turnering
och visade att utvecklingen går stadigt uppåt.
Tack till alla spelare och föräldrar för en grymt rolig och utvecklade helg fylld av tennis. Vill
även tacka Öviks Tennisklubb för ett väl genomfört arrangemang!
Bilden: Glada segrare och finalister i PD10 Fr.v. Aron, Fred, Marcus
och Frej (Sundsvalls TK)
Regionsmästerskapen Inomhus Tennis
Piteå Tennisklubb var på klubbresa till Regionsmästerskapen i Umeå. Otroligt glädjande var
att hela 18 PTK spelare kom till start i turneringen!
Resultatmässigt så lyckades PTK ta hem hela fyra turneringssegrar under helgen och även två
andra medaljer. Segrarna togs av Jonas Lindbäck i herrsingel A, Jonas Lindbäck och Emil
Pettersson i Herrdubbeln, Lars Oscarsen i Herrar 45 och Marcus Öhrvall i PS10.
Jonas tog hem herrsingeln efter tre stabila segrar och endast 9 förlorade game, jämnast var det
i finalen mot Nils Ekeståhl (Umeå TK) där siffrorna skrevs till 6–3, 6–3.
Herrdubbeln var det endast två deltagare så där blev det final direkt och Jonas/Emil tog hem
segern komfortabelt med siffrorna 6–1, 6–3.
Lars Oscarsen imponerade stort i 45 års klassen med smart placering och imponerande rörelse
och tappade endast 4 game på sin väg till regionsmästare.
I P10 så blev det både guld och silver till PTK, Marcus Öhrvall och Fred Åberg visade att bra
träningsflit ger resultat. Marcus och Fred tog sig vidare från var sitt gruppspel och
tillsammans med Tor Agvald (Öviks TK) så gjorde de upp om medaljerna i en finalgrupp.
Marcus vann här båda matcherna och i matchen om silvret gjorde Fred en grym match och tog
hem andraplatsen.
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Anton Lejon tog sig även till semifinal i PS16 efter två vinster
Väldigt roligt var även den stora bredden på spelare som åkte med på klubbresan, med en
blandning från 10–60 år, fem spelare i 10 års klassen och tre tjejer i 16 års klassen varav två
som tävlande för första gången.
Ica Maxi spelen Gävle
I april spelade Piteås Jonas Lindbäck, Marcus Öhrvall
och Emil Pettersson Ica Maxi spelen i Gävle och
kammade totalt hem 4 medaljer i valörerna guld och
silver.
Jonas Lindbäck som var förstaseedad i herrsingeln
lyckades försvara sin seedning och ta hem titeln i en
jämn och tuff herrsingelklass. Under de två första
matcherna vann Jonas med endast ett förlorat game men
i semifinalen blev det en tuffare match mot Upsalas
Theo Rudström där matchtiebreak fick avgöra till Jonas
fördel. Finalen blev även den jämn mot ännu en Uppsala
spelare Tim Fridolfsson men Jonas lyckades vinna med
siffrorna 63 76(5)
Dubbelkompisen Emil Pettersson (ny för året i Piteå TK boende i Gävle) förlorade mot Jonas
semifinalmotståndare Theo Rudström i en tuff match som avgjordes i ett matchtiebreak.
Marcus Öhrvall spelade i P10 klassen som höll bra nationell nivå med många spelare som
presterat bra under SALK Open (en av Sveriges största ungdomsturneringar) i början av året.
Marcus spelade stabilt och bra i gruppspelet där han tog sig fram utan gameförlust.
I kvartsfinal fick han möta en bollsäkre Maximilian Olsson från SALK men lyckades vinna
64, 63. Semifinalen vann Marcus utan gameförlust mot en stressad Neo Ehlin från Upsala TK.
Finalen mot Linköpings Joel Eriksson började väldigt bra för Marcus del med vinst 6–1 i
första set men där vände matchen helt och Joel kunde vinna med 6–1, 10–7 i de övriga två
seten.
Rivera Tennis - JSM Race
I maj arrangerade klubben den anrika Riviera Tennis som spelats sedan många år tillbaka.
Nytt för året var att turneringen fungerade som kval till Junior SM utomhus vilket lockade
Sverige eliten i både pojkar och flickor 14 år till Piteå.
Totalt deltog runt 80 spelare i turneringen varav 30 av spelarna kvalade i 14 års klasserna.
Finalerna i ”JSM-Racet” under söndagen bjöd på strålande tennis, först ut spelades F14
finalen dit toppseedade Amina Kadic från Ullevi TK mötte tredjeseedade Lisen Rinman från
Smedslätten LTK.
Kadic bjöd på en tung fysisk tennis och var det spelförande av dem två medans Rinman var
väldigt tät defensivt och visade prov på smarta slagval i trängda lägen vilket stressade Kadic.
Matchen slutade med vinst för den säkra Rinman med 6–4, 6–2.
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I final numer två, P14 klassen som startade direkt efter tidigare nämnd match så möttes
förstaseedade Alfons Ridström Åby TK andraseedade Noa Forste Dinell SALK.
Ridström var den spelförande under matchen medans Noa var positionerad långt bakom
baslinjen och tät i defensiven. Under första set blev Ridströms felprocent lite för hög och Noa
kunde vinna med 6–1, andra set blev en vändning där Alfons ryckte spelet i djupled på ett
bättre sätt och kunde hålla hög procent på det spelet vilket gav Åby spelaren setet med 6–1. I
början på tredje set stod matchen och vägde och där var SALK spelaren Dinell oerhört
bollsnål vilket gav en klar seger med 6–0, turneringsvinsten och en direktplats till JSM
utomhus.
PTK lyckades även plocka hem två turneringssegrar i tävlingen. Detta i yngsta och äldsta
klassen via Fred Åberg i P10 klassen och Jonas Lindbäck Herrsingel A.
Fred finalslog Nils Rönnlund Djursholms TK i en
välspelad final där killarna använde alla banans hörn för
att stressa sin motspelare. Både seten stod och vägde
fram till 4–4 men därifrån var Fred den starkare av dem
två och tog hem segern med 6–4, 6–4.
Jonas Lindbäck mötte klubbkompisen Samuel Lindqvist
i herrsingelfinalen. Matchen började jämt fram till 3–3 i
första set men efter det drog Lindbäck ifrån matchen och
tog hem segern med 6–3, 6–1.
Trots att vi inte riktigt hade vädret med oss under första
halvan av turneringen med regn under hela första dagen
så kunde alla matcher genomföras utomhus vilket
förklarar hur fina utomhusbanor vi har i klubben.
Bilden: Fr.v. Nils Rönnlund och Fred Åberg finalist och
vinnare P10.
USIF Sommarspel
Spelarna som representerade Piteå var Jonas Lindbäck, Emil Pettersson, Andreas Oscarsson,
Fred Åberg och Marcus Öhrvall. Totalt kammade dessa spelare ihop tre guld, två silver och
massa fin tävlingserfarenhet.
Vinsterna kom via Jonas Lindbäck som tog hem Herrsingel A klassen i stor stil med endast
två förlorade game under hela turneringen. I finalen besegrade han Älvsbyfödde Johan
Nilsson som jobbar som tränare i Uppsala. Jonas tog även hem Herrdubbelklassen med
klubbkompisen Emil Pettersson. De finalbesegrade tidigare nämn Johan Nilsson och
inhoppande Pitespelaren Andreas Oscarsson som fick ta platsen då Nilssons ordinarie partner
blivit sjuk.
Vinst blev det även i P10 klassen där Marcus Öhrvall gjorde en bra turnering i ett stort
startfält, han slog i finalen Markus Fornander, Sigtuna TK. Marcus tog även en imponerande
silverpeng i 12 års klassen med flera starka vinster under turneringen.
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Fred Åberg som även han spelade i P10 och P12 klassen fick tuffast möjliga lottning och åkte
ut mot slutsegraren i P12 klassen samt mot finalisten Fornander i P10 klassen i en hård match
som avgjordes i matchtiebreak.
Coronaria Open Uleåborg
I september var ett stort gäng Piteå spelare på plats i Uleåborg
(Finland) för att spela Coronaria Open
Med på resan från Piteå var Marcus Öhrvall, Marcus Nilsson,
Liam Sundström, Oskar Simu-Fredriksson, Axel Sundström,
Viktor Blomgren, Andreas Oscarsson och Lars Oskarsen.
Piteå fick en medalj med sig hem från Uleåborg i form av
Marcus Öhrvall som vann P11 klassen i stor stil. I klassen deltog
hela 26 spelare och i finalen besegrades Eetu Simonen (Karjalan
Tennis) med 4–1, 4–1.
Bilden: Fr.v. Eetu Simonen (Karjalan Tennis) och Marcus Öhrvall
Höstlovscupen Umeå 2019
På slutet av höstlovet var PTK på klubbresa till Umeå och deras Höstlovscupen.
Med på klubbresan var Axel Sundström, Liam Sundström, Martin Jansson, William Jansson
och Samuel Lindqvist. Från klubben deltog även Anton Lejon som numer har sin dagliga
träning på tennisgymnasiet i Umeå.
Framstående placeringar från helgen var Martin Jansson och Samuel Lindqvist som gick till
final i Herrdubbeln efter en jämn matchtiebreakvinst mot Anton Lejon och Nils Ekeståhl. (4–
6, 7-5 10-8) Väl framme i finalen blev det tyvärr förlust i ett tufft matchtiebreak mot
förstaseedade Axel Alvarsson och Sami Khelifi. (6–7, 6–2, 3–10)
Även Liam Sundström tog sig till final i P14 efter vinster mot August Ruge (6–1, 6–0) och
Noel Östman (6–2, 6–4) både från Umeå TK, i finalen blev det en tuff match mot Umeås
Zirui Wang men Wang vinner tillslut matchen med 7–6(4), 6–1.
Anton Lejon tog sig också till final i P18 men fick till slut se sig besegrad där mot Joel
Söderström i en tuff tresetare. (6–7, 6–3, 1–6) Samma Söderström slog även ut William
Jansson i semifinalen även det i tre set.
Hellströms cupen 2019
I december spelades Hellströms Cupen i Piteå, 54 spelare deltog i turneringen och hela 97
matcher spelades under helgen
Eftersom det blev så stort deltagarantal och att vi bara har två banor inomhus i tennishallen så
fick vi detta år använda både Pitholm och Strömbackassporthallar för att få spelschemat att gå
ihop på dygnets alla timmar. Glädjande då det var många år sedan vi behövt ta till sporthallar
men också ett bevis på att vi är i behov av en större anläggning både för träning och tävling.
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För PTK slutade helgen resultatmässigt med två guld och hela fem silver.
Vinsterna kom i PS/FS10 A klassen där Fred Åberg tog hem segern med endast 3 förlorade
game på sina tre matcher, sen tog Marcus Öhrvall hem vinsten i PS14 B klassen där han slog
Umeås Axel Jonsson i finalen.
Silvermedaljerna tog William Jansson, (både i HSB och PS21 klassen) Marcus Nilsson
(PS12A klassen) och Luckas Boman i PS/FS 10B klassen.
Glädjande var också det stora deltagarantalet som vi hade i 10 års klasserna med 14 spelare
totalt och 7 spelare från Piteå!
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BADMINTON
Planering och genomförande av Pitespelen i vanlig ordning i januari (12–13/1). Som vanligt
ett kanonarrangemang med 163 spelare och 388 spelade matcher under helgen. I år användes
Pitholms sporthall som andrahall, vilket fungerade mycket bra. Arrangemanget ger klubben
ett bra netto och bra PR. Besök av PT och artikel publicerad.
Vårsäsongens klubbresa gick till tävlingen Guldfjädern (2–3/3) i Skellefteå med
gruppbokning av hotell och gemensam middag på lördagkväll – som vanligt trevlig blandning
spelare/föräldrar och ledare!
DM i Sävast spelades i början april (6/4) där Piteå hade med spelare, både tjejer och killar, i
klasser från U13 tom seniorer gjorde jättefina insatser med flera medaljer av alla valörer.
Vid regional distrikts- och föreningskonferens i slutet av april deltog för Norrbotten ingen
från Piteå utan regionen representerades av en deltagare från Norrbottens Badmintonförbund.
Klubbmästerskap och avslutning i maj (11/5) med uppskattad uppvisningsmatch samt fika och
godisregn. Alla deltagare erbjöds dessutom pastasallad under dagen. Arrangemanget mycket
uppskattat av våra ungdomsspelare där också Kasper avtackades med en present för säsongen
från spelare och föräldrar.
Under sommarens säsongsuppehåll erbjöds en öppen träningstid i veckan för de som ville.
Klubben hade två ordinarie och två reserver uttagna till regionslägret i Umeå 16–18/8.
Höstsäsongen startade med träningar i början september. Uppstarten var till en början mycket
osäker om tränarfrågan då vi fick besked om att vi skulle stå utan tränare eftersom Kasper
Pelli kommit in på utbildning i södra Sverige och skulle flytta. Glädjande för klubbens del var
dock att Kasper återvände hem väldigt snart för studier i Piteå istället – det är vi otroligt
tacksamma för!
I oktober (5–6/10) genomfördes klubbens första upplaga av en ren ungdomstävling
Paltspelen, det var även den första ungdomstävlingen i Norrbotten. Paltspelen blev direkt en
succé med 65 st deltagare i klasser singel/dubbel/mixed från U11 t.o.m. U19 och 193 spelade
matcher. Arrangemanget blev mycket uppskattat av spelarna samt av representanter från
Norrbottens Badmintonförbund! Paltspelen är mindre än Pitespelen men kan utvecklas till
nästa tävling. Beslut fattades att vi skulle genomföra tävlingen även hösten 2020.
Arrangemanget är inte tänkt bli en kassako på våra ungdomars bekostnad men ska givetvis gå
med ett litet netto. Besök av PT och artikel publicerad.
Det planerade DM:et i Jokkmokk ställdes in pga för få anmälda spelare.
Under höstlovet (v.44) genomfördes en intern tränarutbildning med Kasper som
utbildningsledare – ett jättebra sätt att få in fler ideella möjliga hjälptränare!
Höstsäsongens klubbresa gick till Arvidsjaur och tävlingen A-smashen (16–17/11) med den
sedvanliga gruppbokningen av stugor och gemensam lördagsmiddag på restaurang – alltid
uppskattat med denna resa!
I december inköptes 2 st mobila badmintonmattor som skall användas vid tävlingar. Det höjer
kvaliteten på underlaget och vi behöver tejpa färre banor. Vi har då totalt 3 st mobila mattor
och 3 fasta banor.
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Under hösten har några av klubbens spelare uttagits som representanter för Norrbotten i
seriespel i div 3 och 4. Lagen har presterat riktigt bra och div 3 laget vann sin serie och tog
klivet upp till div 2 kommande säsong – kul!
Klubbens medlemmar deltog i försäljning av korv/ost för klubbens räkning under december.
I styrelsen för Norrbottens Badmintonförbund blev klubbens Britta Andersson under hösten
invald som suppleant.
Vi har haft ett fantastiskt år, både tränings- och tävlingsmässigt, där Kasper lyft våra spelare
ytterligare ett eller flera steg i sin utveckling – både ungdoms- och seniorspelare. Kasper har
också haft mycket god hjälp av äldre ungdomsspelare som hjälptränare och även föräldrar
som ställt upp som tränare. Under året ca 80 aktiva spelare i träningsverksamheten.
Under hela 2019 har våra spelare, ungdomar som seniorer, deltagit i samtliga tävlingar i
Norrbotten (Kiruna, Arvidsjaur, Boden, Luleå, Piteå) och även vissa tävlingar i Västerbotten
(Skellefteå, Umeå) samt några även än längre söderut. Otroligt glädjande har vi stadigt 20–30
tävlande från Piteå, dessutom fler nybörjare som tar steget in i tävlandet – fantastiskt!
Sektionen vill rikta ett stort tack till klubbens spelare, föräldrar och anhöriga samt hjälptränare
och framförallt huvudtränare Kasper Pelli – vi har en otroligt fin verksamhet med potential att
utvecklas ytterligare!
Sektionen vill också rikta ett stort tack till all personal men speciellt till de som ställt upp vid
våra arrangemang på ett fint sätt! Slutligen också ett tack till styrelsen och nya klubbchefen
Magnus Öhrvall som tror på och ger sektionen mandat att driva den verksamhet vi har med
frihet under ansvar!
Piteå Tennisklubb, sektion Badminton
genom Fredrik Nilzon
Hortlax den 25 april 2020
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PADEL
Pite Padel Open
Totalt deltog 52 spelare från Luleå, Piteå och Skellefteå i turneringen uppdelat på 4 olika
klasser. Herrar A klassen blev en finalduell mellan två Luleå par i form av Per Wande/Stefan
Skär och Anders Johansson/Johan Håkansson.
Konstellationen Johansson/Håkansson tog direkt kommandot i finalen och spelade oerhört
disciplinerat, förstorade lägen i offensiven och väntade tålmodigt på rätt läge att slå till
samtidigt som man spelade tät defensiv och lockade Wande/Skär att gå för fel lägen i
smashen. Den kombon gav en tämligen säker finalvinst för Johansson/Håkansson med
siffrorna 6–4, 6–4.
I Damfinalen var det Piteå som gjorde upp om vinsten där paret Mia BerglundAhlstrand/Anna Sirka mötte Ida Jakobsson/Jenny Stenmark.
I ett rafflande första set som gick till tiebreak lyckades Berglund-Ahlstrand/Sirka ta
kommandot om matchen och vinna första setet. I andra set skapade Jakobsson/Stenmark
direkt ett övertag och kunde ta hem andra set med 6–2 vilket gav ett avgörande av finalen i ett
matchtiebreak till 10 poäng. Där var åter igen Berglund-Ahlstrand/Sirka kyliga i rätt lägen
och kunde ta hem turneringssegern med 10–5 i avgörande matchtiebreak.
Herrar B finalen var även den en ren Piteåfinal där bröderna Martin och Markus Eliasson
mötte Jonas Edström/Patrik Berglund.
Edström/Berglund visade här att man spelat mycket ihop och visade klass på fint samspel och
en smart defensiv. Bröderna Eliasson som inte kunnat träna tillsammans så mycket då Martin
precis flyttat upp till Piteå igen blev lite stressade att för tidigt gå på offensiven och där
igenom spelade med något för hög felprocent.
Segersiffrorna till
Edström/Berglund skrevs
tillslut till 6–2, 6–1.
I mixed klassen var
finaluppgörelsen mellan
Skellefteås Mats och Ingela
Danson mot Piteås Jenny
Stenmark/Anton Wiksten.
I en välspelad final där båda
paren spelade skolad padel
med väl avvägd fart och
placering så var det Skellefteå
paret Danson som slutligen
segrade med siffrorna 6–1, 75.
Bilden: Fr.v Segrarna i damklassen Anna Sirka, Mia Berglund-Ahlstrand och finalisterna Ida
Jacobsson, Jenny Stenmark samt i mitten nästa genarations padelspelare Leon Jacobsson :)
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ÖVRIGA AKIVITETER
•
•
•
•
•

Klubbutbyte med Skellefteå TK på sport och höstlov
Prova på dagar, påsk och sommarlov (totalt 4 stycken)
Klubbmästerskap inne (tennis/badminton) och utomhus (tennis/padel)
Stadsmatcher i padel med Luleå och Skellefteå
Americano padel och vuxenkvällar i tennis på Piteå Golfklubb

UTBILDNING
Magnus Öhrvall, Samuel Lindkvist, Lina Åberg, Magnus Lundberg och Jenny Stenmark har
gått padelutbildning under 2019
PITEÅ TENNISKLUBB
Styrelsen

