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Laholms TK vann lokala 

serien 
Av Johan W Jönsson 

Sedan 2015 har den så kallade ”Lokala serien” spelats. I år var det 
Laholms Tennisklubb som vann. Håkan Bergman och Björn Bernsfelt 
avgjorde i en ren seriefinal mot Munka Ljungby TK. ”Det känns kul att vi 
kunde ta hem det. Munka-killarna är jätteduktiga”, säger Bergman. 

 
Laholms TK vann den lokala serien före de två senaste årens mästare Munka 
Ljungby TK. Från vänster i bild: Bill Linder, Munka Ljunby TK, Björn Bernsfelt, 
Laholms TK, Håkan Bergman, do, Björn Fagerström, Munka. Foto: LTK 
 

DELA 

Seriespelet spelas, som namnet vittnar om, mellan klubbar i närområdet. I år var sex 

lag anmälda. Två hoppade dock av på grund av skador och sjukdomar. 
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Laholm har ställt upp med samma manskap under samtliga år och det är andra 

gången som Björn Bernsfelt och Håkan Bergman vinner serien. 

 

– De andra lagen är tre, fyra spelare. Men jag och Björn har haft turen att få hålla 

oss skadefria och friska. Vi har fler spelare i föreningen men vi har inte behövt 

utnyttja någon av de andra. 

 

Spelarna i serien är mellan 30 och 60 år gamla. För något år sedan var en 16-åring 

med i Munka Ljungbys lag och han gjorde rent hus det året. 

 

– Han var skitduktig och slog oss alla. Annars är det äldre och rutinerade spelare, 

om man kan kalla det så, skrattar Håkan. 

 

Serien ingår inte under Svenska Tennisförbundets serier. Detta då lagen vill 

undvika helgmatcher och hellre spela lite kortare matcher vardagskvällar. 

 

– Matchen mot Munka Ljungby blev lång ändå. Vi började klockan fem och höll på till 

klockan åtta med två singlar och en dubbel. 

 

Matcherna spelas i bäst av tre set. Först till fyra game i varje set. Vid 3-3 lika i game 

blir det tiebreak. Vid 1-1 lika i set blir det supertiebreak (10 poäng). 

 

Inför seriefinalen var såväl Laholms TK som Munka Ljungby TK obesegrade. Laholm 

vann med 3-0. Men bakom de klara siffrorna gömmer sig jämna matcher. 

 

Björn Bernsfelt slog till exempel Björn Fagerström med 4-3, 4-3. Håkan Bergman 

slog Bill Linder med 4-0, 4-3. Dubbeln slutade 4-2, 4-2 till LTK. 

 

Vilka är dina och Björns styrkor som spelare? 

 

– Jag är bättre på att beskriva hans styrkor än mina. Björn är rätt offensiv och går 

ganska snabbt på knock. Jag är lite lugnare och försöker hålla bollen i spel. Vi 

kompletterar varandra i dubbel. 

 

Håkan och Björn tränar ett par gånger i veckan. Under vinterhalvåret, när de inte 

kan vara på hemmabanan vid vattentornet, är de i Båstad. 

 

– Så länge kroppen håller så kör vi på. Jag spelar lite paddel också. Det skadar inte 

min tennis. Det håller igång fötterna. 

 

Utöver finallagen var även Skummeslövs och Båstads TK med och fullföljde 

seriespelet. Det är de fyra lagen som brukar vara i topp. I maj är den lokala serien 

tillbaka. 


