LindesbergsTennisklubb 100 år
LINDESBERGS TENNISKLUBB har levt i 100 år. Det är en imponerande ålder för en förening. Därmed är klubben Lindesbergs äldsta idrottsförening
och den tredje äldsta föreningen i distriktet. Enligt inofficiella uppgifter är klubben Sveriges tredje äldsta tennisklubb. 1896 bildades Kungliga
Lawntennisklubben (KLTK). Köpings Tennisklubb bildades 1897.
Det som några entusiaster drog igång 1898 har förts vidare och utvecklats av generationer. Klubben har genom åren varit till glädje för tusentals
Lindesbergsbor i olika åldrar, som har förenats i ett gemensamt intresse och på köpet fått en social samvaro.
Även om tävlingsverksamheten som bäst bevarats åt eftervärlden, så är det bredden
motionsspelandet - som varit den dominerande verksamheten i klubben.
Rekordåret för antalet medlemmar var 1989 då klubben hade 338 medlemmar. Under de
senaste åren har medlemsantalet legat på c:a 225, varav 70-80 juniorer.
Tennisen har de senaste åren tyvärr stagnerat i landet. Hård konkurrens av golf och nya sporter som innebandy m.m. Konstigt nog är tennis idag mer en
vintersport än sommarsport. Gamla ledargenerationer har under årens lopp löst de problem som dykt upp på ett förnämligt sätt. Framtida ledare löser säkert
sina uppgifter lika bra.
Klubben har också under alla år haft ett mycket gott samarbete med kommunen. Även gamla
protokoll visar på detta. Det är en förutsättning för att kunna driva en egen anläggning.
Under jubileumsåret har klubben haft ett 65-tal 7-8 åringar med i tennisskolan. Dessa måste vi satsa på. Detta tillsammans med ledarutbildning och
utveckling är det viktigaste vi har att satsa på.
Klubbens planer de sista åren på 1980-talet med en dubbelhall får vi ha som en framtidsvision - en långsiktig målsättning. Styrelsen ser framemot en
livaktig, kreativ och pigg förening där vår tennisanläggning skall vara en naturlig mötesplats för både tennisspel och social samvaro.
Vi ser tillbaka på 100 år av spelglädje och tacksamhet över ledare och spelare och tar med
entusiasm sats mot de nästkommande 100 åren.

Lindesberg i september 1998
Styrelsen

Styrelsen jubileumsåret 1998
Stående från vänster:
HANS-ERIK SJÖSTRÖM, ekonomichef. Invald
1976 först som vice ordförande och sedan som
sekreterare. Motionsspelare. Deltog några år i
Närkeserien.

GÖRAN OTTER, assistent. Invald 1994 som
tävlingsansvarig. 35-åring som ser ut att bli
bättre ju äldre han blir. Tillhört de bästa spelarna
i klubben de senaste 15 åren.
Är även tränare.

ROGER SÖÖR, gymnastikdirektör. Invald
1998 som ungdomsansvarig. Stöder och
tränar även sin dotter i hennes tennisutveckling.

Främre raden från vänster:
THOMAS WAERN, fritidspedagog. Invald 1995 som
anläggningsansvarig. Tillhört vårt serielag under många
år. Är även klubbtränare.

ÖRJAN JELGERT, bankkamrer. Invald 1994 som
kassör. Allmänt idrottsintresserad, spelar ej själv tennis,
förflutet som ishockeyspelare.

MATS ANDERSSON, montör. Invald i styrelsen
1991 som tävlingsansvarig. Dominerat i klubben
de sista 10 åren. Har snart ett 10tal KM segrar i
herrklassen. Ankare i serielaget. Finlirare som
numera även spelar mycket golf! Är en av våra
klubbtränare.

THOMAS ERIKSSON, fastighetsmäklare.
Ordförande sedan 1994 och invald i styrelsen
1968. Verkade som intendent 1968-71 och
kassör 1972-93. Thomas tillhör en av klubbens
främsta spelare och har genom åren bl.a. erhållit
21 DM-tecken.

OLLE NELZEN, bokhandlare. Invald 1996
som vice ordförande. Hängiven tennismotionär.

Historik
EN TITT I de jubileumsskrifter som Lindesbergs TK - eller Lindesbergs Lawntennisklubb som den hette till namnbytet 1945
utgivit i samband med sina 40-,50- och 75-årsjubileum öppnar för många tänkvärda funderingar om hur livet i Lindesberg,
samt naturligtvis på och runtom tennisbanan, kan ha tett sig för både 25 och 100 år sedan.
På bilderna från en jubileumstidskrift som klubben utgav i samband med 40-åtsjubileet 1938 spelar damerna i kjol, styrelsen är minsann
noggrant presenterad med titel på ledamöterna och i annonserna är telefonnumren tvåsiffriga.
Sett till sådana saker har det hänt mycket på tennisbanan och i Lindesberg på 100 år. Men det som förenar tennisklubben i Lindesberg
anno 1898 med Lindesbergs TK 1998 är just tennisen. Racket, boll och ett nät behövdes både då som nu.

Tennisspelare i Lindesberg i seklets
början. Första raden från vänster:
löjtnant Martin Rubin, ing Helmer
Stenström, notarie Magnus Sjölin.
Andra raden: notarie John
Hedenström, fröknarna Bertha
Bergöö och Helga Malmström.
Stående: bokhandelsbitr. Harald
Wikander, ing KA. Janzon och fräken Augusta Leczinsky.

Gammal klubb
Faktum är att Lindesbergs TK med sina 100 år på nacken är en mycket
gammal klubb. Bara 24 år tidigare hade de första reglerna för tennis
skrivits av en engelsk major, och redan i början av 1890-talet spelades
det tennis i Lindesberg.
Dock, som det står skrivet i jubileumsskriften från 1938, skedde detta
på en "ytterst primitiv gräsplan på Skarpskytten" och en riktigt
milstolpe i klubbens historia kom därför 1898 då klubben formellt
bildades och en tennisbana anlades på Kyrkberget (vid
Hermanstorpsvägen, mittemot kyrkogården som finns på Kyrkberget).
För övrigt användes denna bana även på vintrarna av Lindesbergs
Curlingklubb.
Tyvärr visade det sig snart att banans skick bara blev sämre och sämre
och det fanns inte heller några nät som omgav banan. Banan mätte
dessutom bara 23x12 meter, att jämföra med dagens 36x18 meter. Trots
detta kämpade man på och banan var flitigt använd med damerna oftast
spelandes i kjol och klackskor.

Första styrelsen 1898
Ordförande:
löjtnant Gösta Bergöö
vice ordförande:
bankkamrer B.E.Tegner
intendent:
mejeristen Sundström
skattmästare:
fröken Estrt Andersson
ledamot:
fröken Maria Hultman

Den gamla
tennisplanen på
Kyrkberget, som

troget tjänat
klubben i 40 år.

Banan grävdes upp
Att tennis kanske inte hade högsta prioritet hos de styrande i Lindesberg i början av sekelskiftet är en rimlig
slutsats med tanke på en händelse som inträffade 1907. I juli det året kunde klubbens dåvarande ordförande
Hadar Kylander meddela sin styrelse att tennisplanen på Kyrkberget grävts upp för att ge plats åt en
restaurang för den utställning som hölls i Lindesberg 1907. Klubben kunde inget göra även om planen
återställdes efter utställningen.
De följande åren blev även de hårda för klubben; medlemsantalet var lågt, det var ofta ganska tomt i
kassaskrinet och tennisplanen var i bedrövligt skick. Tack vare några initiativtagande medlemmar ordnades
därför år 1913 ett s.k. "täflingsspektacle" på tennisbanan vilket inbringade 80 kronor och 20 öre. Detta
räckte, med hjälp av ett 10-årigt amorteringslån på 150 kr, på den tiden till en utvidgning av banan, en
stödmur uppfördes och ett ståltrådsnät runt hela banan sattes upp. Medlemsantalet 1921 uppgick till 65
medlemmar.
Uppsving för tennisen i Linde
En annan milstolpe i klubbens historia togs 1937 då arbetet med att bygga tre banor på nuvarande plats
satte igång. Tack vare byggandet av Stadsskogsvallen, tidigare hade man haft idrottsplats på samma plats
som tennisbanorna är idag, fick kommunen ledig mark som såldes till klubben för 1 500 kr. Med hjälp av
pengar som dels lånades ihop och dels insamlades fick klubben tillräckligt med pengar för att ha tre banor
färdigbyggda en bit in på år 1938. Invigningen skedde den 4 juni med uppvisningsspel av Kalle Schröder
och Sven Nyström.
Att möjligheterna till tennisspel i Linde tredubblades förde med sig ett uppsving för tennisen i stan. Värt att
notera från detta år kan även vara att nya ordningsregler antogs - "Endast gummiskor utan klack få
användas på tennisplanerna" - och en vaktmästare anställdes.
En av de banor som byggdes 1938 visade sig tyvärr fort vara dålig och den låg därför oanvänd några år
fram till 1957, då den byggdes helt om och de spikade trälinjer som tidigare hade använts togs bort. 1945
byggdes en klubb stuga i anslutning till banan och som byggdes ut 1966.
Tennishall
I början av sextiotalet började så diskussioner föras om anläggandet av en s.k. "plasthall", d.v.s. en
inomhushall som var tänkt att förläggas i anslutning till utebanorna. Med endast utebanor sträckte sig
tennissäsongen bara över några sommarmånader och behovet av en inomhushall växte sig allt starkare.
Välkommet var därför invigningen av Lindeskolans idrottshall l965, där klubben fick vissa tider för
inomhusspel. I samband med invigningen hölls även en "tennisgala" i hallen

1976 väcktes på nytt frågan
om en tennishall bredvid
banorna på Kyrkberget.
Lindesbergs Tennisklubbs
inomhushall invigdes den
16 oktober 1977.

med Jan-Erik Lundqvist och Sven Davidsson som garanter för fint tennislir. Att notera från detta år är att
klubben inte hade någon kvinnlig medlem, däremot blev två damer medlemmar 1967.
Drygt tio år senare, 1976, väcktes då på nytt frågan om en tennishall bredvid utebanorna på Kyrkberget.
Kontakter togs med flera byggfirmor och även med kommunen och slutligen stod Lindesbergs TK:s
inomhushall färdig för invigning 16 oktober 1977. Den ackumelerade totalkostnaden för hallbygget fram
till våra dagar uppgår till 915 000 kronor.
Ett mer storskaligt projekt var på gång runt 1990, då det fördes diskussioner om att förlägga hela
tennisanläggningen vid en oanvänd lagerbyggnad vid golfbanan. Innan diskussionerna om detta projekt
kom igång fördes det även på tal att bygga ut nuvarande tennishall till en dubbelhall.

BingoaIIiansen
Som ett sätt att öka intäkterna för klubben bildades 1981 Lindebingoalliansen tillsammans med Lindlövens
IF och Wedevågs IF. Fram till idag har klubben genom detta erhållit intäkter på drygt 1,2 miljoner, av dessa
pengar har ca 200.000 återinvesterats.
För att säkerställa framtida bingospel bildade de tre bingoalliansklubbarna 1984 LTW Fastighets AB, med
lika stora ägarandelar klubbarna emellan. Fastighetsbolaget köpte "bingohuset" på Smedjegatan, vilket är
Bergslagspostens f.d. tidningshus. Ändå sedan 1981 har ett mycket gott samarbete mellan klubbarna
genomsyrat verksamheten, tyvärr med något sämre lönsamhet de senaste åren.
Tävlingsspel
Bortsett från turer hit och dit genom årens lopp som har gällt allt ifrån om äggtoddy skulle förtäras på
styrelsemötena till banbyggnationer får man inte glömma det viktigaste av allt - tennisspelet. I distriktet har
klubben hållit sig väl framme i både seriespel och distriktmästerskap genom åren. En trevlig tradition har
även varit den inomhustävling för klubbmedlemmar som hölls för första gången 1970 och som i år alltså
firar 28-års jubileum. Att tävlingsformen är handicap gör att alla kan delta och kämpa för de
vandringspriser som finns uppsatta.
Klubbens första riktiga tävlingsspelare hette Karin och Svea Orrvik vilka vann DM år 1921 som då hölls i
Köping. En annan framgångsrik spelare från klubben var Kristina Blom som på

60-talet tog en silverplats i SM för yngre flickor, samt ett DM-tecken, vilket på den tiden räknades som en
betydligt större merit än vad det gör idag. På tennisbanan togs även en historisk milstolpe sommaren 1972
då ett lag bestående av Thomas Eriksson, Torbjörn Friedrichsen, Göran Hagström, Tommy Jansson samt
Christer Zedig blev Lindesbergs TK:s första lag i allsvenskan. En bra prestation men tyvärr blev inte
besöket i den högsta serien långvarigt. Idag har klubben ett lag i tredje divisionen i utomhusserien och i
division 4 inomhus.
Även om den sidan av vår klubbs verksamhet de senaste åren mattats av något får vi inte för den skull
tappa greppet. Tennis är ett spel som människor i alla åldrar kan spela och som alla åldrar även kan tävla i.
Allt ifrån avslappnat tävlingsspel på klubb nivå till elitspel.
Pingstturneringen
Pingstturneringen startade blygsamt 1941 då bara distriktsklubbarna var inbjudna. Efter nystarten 1958
utvecklades tävlingen till en nationell tävling under pingsthelgen med många elitspelare genom åren. 1973
togs ytterligare ett steg då det för första gången delades ut prispengar. Terje Larsen, Malmens TK i
Stockholm, vann då 500 :-.
Gamla namn och segrare som dyker upp ur minnet:
Egon Fallkvist. Örebro 1961-62.
Bo Gillberg, Uppsala 1963-64 och 1968.
Ronnie Båthman, Örebro 1979, 1980 och 1983.
Magnus (Gusten) Gustafison, Ullevi, vann 1986 Numera känt proffs.
Stefan Eriksson, Uppsala 1981-82 och 1987.
Både Magnus och Stefan vann ute-SM samma år som de vann Pingstturneringen.
1988 Fredrik Waern Näsbypark vann 5.000 :-.
DC-spelarna Birger Andersson (Bragd-Birger) som vann 1977.
Rolf Norberg, Leif Johansson samt ryssen Pontanin är andra spelare som man väl kommer ihåg.

Pingstturneringen,
som startade
1941, tilldrar sig
alltid ett stort
intresse. Bild från
1970-tatet.

Några profiler i tennisklubbens historia
.

BERTIL HYGRELL
Styrelseledamot (intendent) 1945-1961 och en av de få lindesbergare som
har spelat på den gamla banan.
Då benen sade ifrån slutade tyvärr Bertil spela förra året och han kunde då
lägga bakom sig 63 år av tennisspelande, bl.a. innehållande en
juniormästartitel på gamla banan, sex st KM-segrar i herrsingel
på 50-talet, sju KM-vinster i Vedevåg samt några DM-tecken som veteran.
.

FOLKE ERIKSSON.
Pigg och vital f.d. poliskommissarie som fortfarande håller
igång med tennis vid 78 års ålder. Började som 14-åring,
gjorde ett uppehåll på 50-talet. Har spelat tennis i drygt 50 år.
Har ett 20ta! DM-tecken, mest veterantecken, både från Närke
och Sörmland. Vann SM i veterandubbel 1996.

TORSTEN DEJKE.
Kom till Lindesberg med Volvos etablering och var ordförande
1974-1990 samt styrelseledamot 1993-94. Därmed är Torsten
klubbens" meste" ordförande och var verksam under klubbens
storhetstid med bl.a. hallbygget. Motionsspelare som deltog några år
i Närkesserien.

TORBJÖRN FRIEDRICHSEN.
En mycket drivande kraft och en av klubbens
största profiler både som spelare och ledare.
Invaldes som styrelseledamot redan 1961 och
avslutade sina 32 år i styrelsen som ordförande
åren 1991-93.
Torbjörn var även verksam som distriktstränare och höll elitläger på Västkusten och
ansvarade ensam för många läger på vår
anläggning. Därmed utbildade han
flera årskullar framgångsrika juniorer i klubben
och var själv klubbens bästa spelare under flera
år, med några fler DM-tecken än Thomas.
Bland övriga meriter kan nämnas att Torbjörn
erhållit utmärkelsen "Stor Grabb" samt många
minnesvärda matcher på Västkusten mot bl.a.
en dansk DCspelare och en mycket bra
förlustmatch mot Torsten Johansson.

Doktor Gunnar Bergentz:

"En timmes tennis i veckan
borde vara en folkhälsoangelägenhet"
MODERN TEKNIK ger oss många upplevelser och möjligheter,
men vårt arbete och vår fritid tenderar att bli allt mer stillasittande.
Det är svårt att motionera virtuellt och tiden är knapp. De som trots
allt motionerar har en tendens att träna alltför ensidigt.
Tennis erbjuder en fantastiskt rolig, effektiv och allsidig träning
sommar som vinter. Skadefrekvensen är oerhört låg sett till antal
spelade timmar och man kan hålla på långt upp i åren framför allt
om man tillägnar sig en bra teknik i ungdomen.
Tennis lämpar sig också synnerligen väl som komplement till ren
konditionsidrott, fysiskt hårdare kontaktidrott eller i en
rehabiliteringsfas efter en skada för att på ett skonsamt sätt åter
bygga upp kroppen. Möjlighet till minst en timmes tennis i veckan
borde vara en folkhälsoangelägenhet och ses som en prioriterad
tidseffektiv friskvård. Vi skall vara glada att vi i Lindesberg sedan
hundra år tillbaka har den möjligheten på årtusenbasis.
Gunnar Bergentz efter ett träningspass med sonen Rasmus.

Tennisskolan ger bra grund för framtiden
Tennisskolan är en viktig verksamhet i klubben. En grund för föreningens framtida existens. Årets deltagarantal var hela 62 st, mest 7-8 åringar. Ledare för tennisskolan har under flera år varit Jonas
Eriksson, Hampus Johansson och Tobias Axelsson.

Löftesrika ungdomar

Karolina Söör, 12 årig löftesrik tjej som
bara efter ett par års tennisträning nu gör
en seriös satsning. 3-4 gånger i veckan ska
hon under vinterhalvåret åka in till Örebro
för att få en bättre träning. Till detta
kommer någon timma på hemmaplan. Med
Karolinas satsning hoppas klubben ge
vägledning åt andra flickor att upptäcka
tjusningen med tennis.

Marcus Karner, hårt satsande 13-åring. Ligger
på 10-listan i Sverige. Tränar sedan ett par år
tillbaka i Örebro med elitkillar under proffsiga
tränare. Representerar idag Örebro TK. Har
redan en personlig coach. Marcus har även deltagit i landslagssatsningar och spelat; tävlingar
utomlands. Tennisträning fyra dagar, fysträning
två dagar i veckan samt matcher varannan helg.
Marcus målsättning - världsetta!

Mats Andersson, montör. Invald i styrelsen 1991 som tävlingsansvarig. Dominerat i
klubben de sista 10 åren. Har snart ett 10-tal KM segrar i herrklassen. Ankare i
serielaget Finlirare som numera även spelar mycket golf! Är en av våra
klubbtränare.

Hampus Johansson. Idag klubbens bästa spelare tillsammans
med Mats Andersson. Hampus är 20 år och har efter lumpen
tagit ett sabbatsår från tennisen. Tre år på tennisgymnasium i
Lidköping. Kvartsfinalist i SM som 16-åring.

Lindesbergs Tennisklubbs
ordföranden under 100 år
GÖSTA BERGÖÖ, löjtnant
B.E. TEGNER, kamrer
K.A. JANZON, ingenjör
CARL SÖDERSTRÖM, hovrättsnotarie
HADAR KYLANDER, notarie
R. EKLUND, notarie
KARIN ORRVIK, fröken
TORSTEN TULLBERG, notarie
I NORINDER, doktor
ELSA ANDERSSON, fru
O. DOFSEN, notarie
SVEN RASSBACK, banktjänsteman
N. FLODERUS, kamrer
KNUT RIDDARSTRÖM, postassistent
A. H YG RELL, rådman
R. NORLING, stadsingenjör
ROLAND HAGSTRÖM, folkskollärare, 1934-45
MARTIN ERICSON, disponent, 1946-50
Bo LÖFROTH, bankkamrer, 1951-54
GÖSTA WIDLUND, kamrer, 1955-60
BÖRJE JANSSON, försäljningschef, 1961-69
STIG ALDERIN, försäljningschef, 1970-73
TORSTEN DEJKE, personalman, 1974-90
TORBJÖRN FRIEDRICHSEN, köpman, 1991-93
THOMAS ERIKSSON, fastighetsmäklare, 1994

