
 
 

Vålarö Cup 2014 – Tennis 

 
Sommarens höjdpunkt på Vålarö – tennisturneringen – spelades  fredag - söndag  

25-27 juli 2014. Det blev en het turnering med närmare 30 grader i skuggan – men 

solen lyste ju upp spelplanen. Finaldagen söndag bjöd på lite moln – tacksamt.   

 

Ca 25 spelare var anmälda och i herrdubbel med 8 par var det starkare spelfält än på många år. 

 

Tomas Jonsson van herrsingel-finalen på en dryg timma efter att Anton Bergman  

tagit ledningen i första set. Men sedan tog Tomas kommandot med 6-4, 6-1. 

Matchen tog ca 1 timma. 

 

Herrdubbel blev en seg historia med 6-4, 3-6 och 6-3 till Tomas/ Björn Jonsson sedan  

Fredrik/Anton Bergman  haft ledningen. Säkra långa toppade  grundslag  av Tomas fällde 

nog avgörandet. Matchen tog närmare  2 timmar. Dessa spelare deltog också i Vålarö-ruset  

3,7 km under lördagen så det var säkert  möra ben efter allt spelande.  

 

Semifinalen i herrdubbel mellan Eide/Dahl och Arne/ Ingvar l nådde inte sedvanlig standard. 

Värme och/eller ålder tog ut sin rätt och många enkla bollar hamnade i nät. Resultat 8-2. 

Veteranfinalen i  dubbel  – beskriven ovan – vanns altså av Lasse Dahl/Eide Segerbäck. 

 

Filippa Bergman kämpade i damfinalen ner yngre Julia Smedman. Filippa vann med 8-4.  

 

Junior-finalen vanns även den av Filippa Bergman som slog ut Julia Smedman i finalen. Bra längd på 

Filippas grundslag fällde avgörandet. Träning på grundslag från baslinje ger resultat.  8-4 även här.  

 

Arrangörerna Eide Segerbäck och Ingvar Jonsson hade detta år fått godkänt från föreningen att 

under juli-2014 ordna renovering av banans beläggning. Svedborg Mark& Tennis gjorde ett utmärkt 

arbete med detta – inom budget 100 Tkr. Högtryckstvätt, laga ojämnheter och grunda-måla med 



plexipave i 2 omgångar. Sedan byggde Per Smedman ny läktare och nya bänkar och var arbetsledare 

för ny sarg runt hela banan i nätets nedkant. Dessutom rensades ogräs runtom banan.  Till hösten 

skall några stora träd intill banan fällas – nu markerade med rödvita band. 

 

InterSport i Nyköping rabattsponsrade med tröjor som priser och fina medaljer kom från Sportpriser i 

Stockholm. Eide delade med bravur ut tröjor och medaljer till vinnarna. Se bifogad bild. 

 

Publiken på ca 25-30 personer applåderade flitigt åt fina bollar.  Det fotograferades flitigt under 

prisutdelningarna och solen strålade på alla. En lyckad turnering med gott sportsligt uppträdande. 

Nya läktaren var fullbelagd i olika omgångar. 

 

Reporter från tävlingen är Ingvar Jonsson.  Eide rättat till felskrivningar och är ansvarig utgivare. 

 

Kostnader  för tennisbana/priser m. m. hölls även detta år inom budget . 

  

Anders Källhed ringde och  beklagade att han haft tennis-armbåge 6 månader som förhindrat allt 

spel. Lite bättre nu. Han har tidigare deltagit 20 år i rad och lovade att återkomma med spel nästa år.   

 

  

SEGRARE I VÅLARÖ CUP 2014 - TENNIS 

 

JUNIORER 

Guld      Filippa Bergman 

Silver     Julia Smedman 

Brons    Albin Larsson 

 

DAMSINGEL 

Guld      Filippa Bergman 

Silver     Julia Smedman 

 

HERRSINGEL 

Guld      Tomas Jonsson 

Silver     Anton Bergman 

Brons    Niklas Smedman 

 

HERRDUBBEL 

Guld      Tomas Jonsson/ Björn Jonsson 

Silver     Fredrik Bergman/ Anton Bergman 

Brons     Niklas Smedman/ Joakim Smedman 

 


