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ALLMÄNT
Klubben hade den 31/12 2020, 415 medlemmar. Fördelningen totalt är 112 kvinnor och 303
män. Detta var en ökning med 85 medlemmar (20 flickor och 65 pojkar) jämfört med 2019
vilket är glädjande.
Styrelsen har bestått av följande personer:
Gösta Lindbäck, ordförande
Ulf Larsson, kassör
Fredrik Vincent
Lina Åberg
Karin Hedman
Britta Andersson
Niklas Mattsson
Från personalen har Magnus Öhrvall (sportansvarig) och Kasper Pelli (huvudtränare
badminton) varit adjungerad vid samtliga styrelsemöten.
Styrelsen har under året träffats regelbundet
Personalen har bestått av följande personer:
Magnus Öhrvall, huvudtränare tennis, sportchef
Leif Bergstedt, administration och ekonomi
Kenneth Öman, tennisshop samt IT
Maria Stenström, kiosk, bokning och drift.
Magnus Ågren, städ, kiosk
Monika Eliasson, städ
Kasper Pelli, tränare badminton.
Samuel Lindkvist, tränare tennis.
Utöver dessa har även ett antal hjälptränare varit engagerade.
Under året har det hållits flera personalmöten samt medarbetarsamtal under ledning av Ulf
Larsson. (personalansvarig)
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TENNIS
Tyvärr så kantades verksamhetsåret 2020 av restriktioner då pandemin satte igång på allvar
från mars månad. Detta gjorde att främst tävlings men även träningsverksamheten påverkades
och betydligt färre klubbaktiviteter kunde genomföras.
Nedan följer några av de godbitarna som vi ändå lyckades genomföra under 2020.
Övik Open 2020 (24–26 januari)
Året började med klubbresa till Övik Open som gick av stapeln i januari. Där deltog 6 spelare
från klubben, William Jansson, Axel Sundström, Liam Sundström, Oskar Simu-Fredriksson,
Marcus Nilsson och Marcus Öhrvall.
Samtliga spelare var lottade i tuffa grupper och resultatmässigt blev det tyvärr bara 3
matchvinster totalt i turneringen av William Jansson, Marcus Nilsson och i dubbel Marcus
Nilsson/Marcus Öhrvall.
Killarna fick ändå nyttiga erfarenheter att ta med sig vidare från turneringen.
Ica Maxi Spelen Gävle (7–9 februari)
PTK hade en deltagare (Marcus Öhrvall) som var med i en av de största turneringarna norr
om Stockholm.
11 årige Marcus spelade i två klasser PS14 och PD12, i PS14 lyckades han ta sig vidare till
tredje rundan efter en stark vinst mot 3 år äldre 6 seedade Mattias Hägg från Avesta. Marcus
föll sedan i kvartsfinal mot Aron Svensson Västerås i en jämn tresetsmatch.
Marcus lyckades sedan vinna PD12 klassen tillsammans med William Repakis (Upsala TK)
efter 4 matchvinster.
Regionsmästerskapen Piteå (13–16 augusti)
På sensommaren kunde vi äntligen genomföra tävling igen, om än med några små
restriktioner.
Vi fick möjligheten att själv arrangera tävlingen och totalt så deltog 75 spelare i turneringen
varav 12 spelare från PTK.
Piteå lyckades ta hem tre turneringssegrar totalt i form av Jonas Lindbäck i herrsingel, Jonas
Lindbäck/Samuel Lindqvist i herrdubbel och Lars Oskarsen i Herrsingel 45.
Jonas tog hem Herrsingel klassen komfortabelt med endast 5 game tappade på hela
turneringen. Herrdubbel klassen vann Jonas och Samuel även den i stor stil med endast 8
förlorade game under turneringen. En som fick kämpa hårdare för sitt
Regionsmästerskapsguld var Lars Oskarsen som efter en hård vinst i gruppen bara fick två
timmar mellan gruppmatch och final. Där låg han under med 2–6, 1–4 och såg ut som en
slagen man men efter byte av spelstil och en stoppbollskavalkad av rang så lyckades Lars
vända till vinst med 2–6, 6–4, 10–4.
Öviks Cupen (15–18 oktober)
Helgen 15–18 oktober så var de yngre tävlingsjuniorerna Marcus Öhrvall och Marcus Nilsson
på plats för spel i Öviks cupen tillsammans med tränaren Magnus Öhrvall.
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Tävlingen bjöd på många bra matcher i både singel och dubbel och slutade resultatmässigt
med vinst för Marcus Öhrvall i P13 A klassen där han i finalgruppen besegrade Melvin Kock,
Vårö TK och William Agvald, Öviks TK. (som slog ut Marcus Nilsson i gruppspelet i en tuff
match)
Marcus Ö och Marcus N spelade även dubbel tillsammans och slutade på en andraplats i
PD13 klassen.
Höstlovscup Piteå (28 oktober)
Onsdagen den 28:e oktober
anordnade vi Höstlovscupen,
tävlingen var en mini och
miditennistävling i komprimerat
format. Främst var det våra lokala
juniorer som spelade men vi fick
även besök från 4 spelare från
Gammelgården TK. (Kalix)
Många fina matcher blev det under
dagen och Jalmar Pettersson, (Piteå
TK) slutade som vinnare i både mini
och miditennis klassen.
Höstlovscupen Umeå (29 oktober-1 november)
Sist ut på höstlovet helgen 29 oktober-1 november så var det klubbresa till Höstlovscupen i
Umeå. Totalt var vi 7 spelare från klubben som spelade i tävlingen.
Resultatmässigt slutade det med två vinster och en andraplats för deltagarna.
Vinsterna kom i PS12 och HD klassen där Marcus Öhrvall finalbesegrade John Vikström
(Skellefteå TK) i PS12 klassen samt klubbens tränare Samuel Lindqvist tillsammans med
Andreas Oscarsson i HD klassen.
Silvret kom i PS14 klassen där Marcus Öhrvall blev besegrad av Noel Östman (Umeå TK)
efter en väldigt välspelad final som slutade 3–6, 6-0 10-5 till Östman efter drygt 2 timmars
spel vilket förklarar längden på många av matchens bollar.
Slutord
Avslutningsvis är det glädjande att följa den starkt positiva utvecklingen av antalet deltagare i
våran tennisskola som under året har ökat upp till ca 150 stycken. Detta har även medfört en
ökning på antalet bokningar i hallen och det spontana spelet bland juniorer med vårat
juniorkort.
BADMINTON
Året 2020 inleddes som alla andra år med vår hemmatävling Pitespelen i slutet av januari. Dit
kom 173 spelare varav rekordmånga 40 spelare från Piteå. Efter det spelades två tävlingar,
Luleås Arctic Open och Skellefteås Guldfjädern innan det blev stopp med tävlandet på grund
av Coronarestriktionerna. I de serier vi tävlade i (Div 3 och Div 4) blev det sista
sammandraget inställt vilket betydde att vi vann Div 3 och blev därför uppflyttade till Div 2
nästa säsong. Träningarna kunde däremot fortsätta som vanligt fram till sommaruppehållet.
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Denna sommar erbjöds för första gången också sommarträningar. Det var tre perioder som
varade 5 veckor vardera med 1,5 timmar träningar två gånger varje vecka. Den första
perioden var 14 spelare anmälda, andra perioden 6 spelare och sista perioden 10 spelare.
När höstterminen och starten för badmintonsäsongen närmade sig var det fortfarande oklart
ifall tävlingar skulle kunna hållas vilket gjorde att vi var tvungna att ställa in vår
ungdomstävling Paltspelen. Träningarna drog däremot igång som vanligt och snart kom även
direktiv från Svenska Badmintonförbundet angående tävlingar.
Då Paltspelen ställdes in blev Arvidsjaurs tävling A-smashen den första men för att hålla
restriktioner blev den bara en ungdomstävling. Två lag skickades även ner till Stockholm för
spel (Div2 och Div4) där bara en spelare från Piteå deltog i Div 4 laget. Efter detta blev det
tävlingsstopp igen och ingen mer tävling/serie spelades. Norrbottens Badmintonförbund valde
redan innan restriktionerna kom att hoppa av seriespelet då ökningen av COVID-19 fall ökade
nere i Stockholm. På grund av den rådande situationen behövdes ingen avhoppsavgift betalas
till Svenska Badmintonförbundet och återanslutning till Div 2 skulle vara möjlig nästa säsong.
Träningar för födda 04 och äldre ställdes in från och med 11/11 då nya restriktioner kommit.
För att sedan följa de lokala råd som Piteå Kommun gick ut med avbröts träningarna för alla
spelare 2 veckor tidigt innan jullovet.
PADEL
Liksom övriga sektioner i klubben så blev padelaktiviteterna drabbade av
Coronarestriktionerna. Under sommaren så kunde vi ändå genomföra några aktiviteter då
smittospridningen under en period var låg. Nedan följer aktiviteterna som vi arrangerade
under sommaren.
Pite Padelserien
Padelserien som arrangerades i två omgångar under juni och augusti hade 35 deltagande lag
uppdelade på 7 serier. Varje lag fick spela 4 matcher i poolspel under vardera omgång vilket
upplevdes som ett lyckat format. Vinnaren i varje klass blev direktkvalificerad till klassen
högre medan laget som kom sist i varje klass åkte ner ett steg. Tvåan fick kvalspela mot laget
som kom näst sist i klassen över.
Americano
Under sommaren genomfördes 4 americanoturneringar av olika slag. Några för nya spelare
och andra för mer vana padelspelare.
Padelträning
Fyra olika nybörjar och fortsättningskurser arrangerades utomhus på golfklubbens padelbanor
med 71 spelare totalt under ledning av Samuel Lindqvist, Lina Åberg och Magnus Öhrvall
Även kurser för juniorer hölls i två vändor under ledning av Samuel Lindqvist och Lina
Åberg, totalt deltog här 25 juniorer i träningen.
Slutord
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Intresset för padelsporten har bara fortsatt att öka och beläggningsgraden på tennishallens
bana har varit så nära man kan komma fullbelagd under året. Med 4 nya padelbanor på
golfklubben som blev spelklara i december så ser vi fram emot ett härligt padelår 2021.
ÖVRIGT
Pickleball
Tisdagen den 27:e oktober arrangerade PTK tillsammans med Korpen en prova på dag för nya
racketsporten Pickleball. Det blev en riktig kanondag med besök från Svenska
Pickleballförbundets Gunnar Svalander, (Mr Pickleball) Leif Gerhardsson (Korpen riks) och
Pär Röckner (Korpen Piteå) som tillsammans med våra tränare Magnus Öhrvall och Samuel
Lindqvist alla entusiastisk gav besökarna en bra grundkurs i hur man spelar Pickleball.
Under dagen var det ca 80 besökare som provade på pickleball under 3 olika insläpp.
PITEÅ TENNISKLUBB
Styrelsen

