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Verksamhetsberättelse för Skurups BTK 2014-2015 

 

Styrelsen har bestått av följande: Ordförande Ingvar Persson, Vice ordförande Ingemar Johansson, 

Sekreterare Charlotte Möller, adjungerande sekreterare Henrik Larsson, Kassör Christian Bergman, 

Styrelseledamöter Per-Olov ”Putte” Lasson, Leif Johansson och Thomas Håkansson, suppleanter har varit 

Fredrik Norgren och Pearl Lövgren och Lars-Erik Nilsson  

 

Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit 7 st. protokollförda möte. 

Klubben har haft totalt 38 licensierade spelare. 

Skurups BTK har deltagit med 5 st lag i seriespel + ett lag i Skånes ungdomsserie för P 11 

Herrlaget deltog i div. 2 men efter juluppehållet var de tvungna att dra sig ur seriespelet p.g.a. för få spelare. 

Damlaget har spelat i Pingisligan för Damer där de kom på 4:e plats i Söder, därmed fick de spela i A-

slutspelet efter nyår. Där placerade de sig på en 7:e plats och fick därför kvalspela för att kunna spela om 

SM-medaljerna. Denna vann de i två raka matcher mot BTK Rekord. Första kvartsfinalmatchen vanns på 

hemmabord mot Ängby SK men sen förlorade vi de två återstående matcherna uppe i Stockholm. Klubben 

har en säkrad plats i Pingisligan även för säsong 2015-2016. 

B-laget deltog i div. 4 och de slutade på 6:e plats.  

C-laget deltog i div. 5 och slutade som 2:a 

D-laget deltog i div. 5 och slutade sist i tabellen. 

Ungdomslaget slutade som 5:a  

Klubben har haft skolsamverkan med Allé skolan under säsongen. 

Klubben bjöd in alla 2:a och 3:dje klassare från Maria- och Rutgerskolan som fick prova på under en timme 

vilket resulterade i en mycket lyckad satsning. Klubben har fått ca: 50 st. nybörjare sen dess. 

Klubben anställde Henrik Larsson på 40 %, vilket underlättar enormt för klubbens verksamhet. 

Skurups BTK arrangerade Allianstävlingen i januari med ett 80 tal starter. 

Tränarstaben har bestått av Ola Lindberg för skol verksamheten, Jimmie Karlsson för tävlingsgruppen 

tillsammans med Johnny Christiansen som även har hållit i nybörjarna tillsammans med Thomas Håkansson, 

Philip Lövgren, Rodny de La Garza och Jonas Gustavsson. 

På Junior-SM i Varberg placerade sig Malin Nilsson sig på femte plats. 

Klubben avslutade säsongen 2013-2014 med ett klubbmästerskap där Bengt-Åke Persson blev klubbmästare, 

Lucas de La Garza tog hem ungdomsklassen. 
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Vi anordnade ett mycket lyckat upp starts läger i augusti tillsammans med några spelare från Hilleröd i 

Danmark. 

Philip Lövgren vann H 2 i Öresundsspelen. 

Caroline Tanska segrade i DS 1 i Halmstad Masters.  

Caroline Tanska blev tvåa i DS 1 Rekordspelen i Hälsingborg  

Karl Norgren blev tvåa och Lucas de La Garza tvåa i Pingisiadens första omgången. 

Smilla Lundstedt segrade i F 15 och blev tvåa i F 14  vid Cliffton Cup i Åstorp. 

Caroline Tanska segrade i DJ 20 vid Regionfinalen Top 12. Noteras kan här att Malin Nilsson numera 

tävlande för Halmstads BTK också van sin klass DJ 17. Därmed är de klara för Riksfinalen. Här blev 

Caroline trea och Malin blev tvåa. 

I DM segrade Pearl Lövgren med Annica Nilsson som tvåa i DS. Philip Lövgren blev tvåa i HS 2. Smilla 

Lundstedt blev tvåa i F 14. Jimmie Karlsson blev trea i HD tillsammans med Robin Pettersson från Rekord. 

Skurups BTK arrangerade Sportlovs aktiviteter under två dagar, här deltog ca: 40 st. ungdomar per dag 

vilket var väldigt glädjande. 

Kågeröd anordnade en Sportlovstävling där Lucas de La Garza vann i P 11. 

I mars 2015 anordnade vi den årliga tävlingen Sparbanks Loopen med dåligt deltagarantal. Klubben fick 

inga framskjutna placeringar. 

Smilla Lundstedt deltog i USM i Borås där hon blev tvåa i poolspelet men sen blev utslagen i första 

omgången av slutspelet. 

Ingvar Persson tilldelades Skånes Idrottsledarstipendier 2015. 

STYRELSEN gm 

Ordförande 

Ingvar Persson 


