
    Stockholm den 14 november 2015 
 
Premiär:  

”Pim-Pim” och bröderna Ymer aktuella i elitserien i tennis 
 
På söndag inleds årets elitserie i tennis för herrar. I fjol vann Upsala 
TK SM-guldet – efter gameräkning. Allt talar för en jämn och tuff 
serie även i år. 
 
Fair Play TK ser ut att bli laget att slå i årets serie med flera Davis Cup-meriterade spelare i 
laget och en i övrigt stark trupp. Klubben jagar revansch efter fjolårets finalförlust där 
skillnaden mellan guld och silver bara var några poäng. 
 
Sju andra lag står på startlinjen med flera högklassiga spelare i trupperna.  Ett namn som sticker 
ut: Joachim ”Pim-Pim” Johansson. Den tidigare världsnian har inte spelat en tennismatch på två 
år. Det kom därför som en överraskning när servekanonen tidigare i veckan meddelade att han 
gör comeback – om än en tillfällig sådan – för SALK i elitserien. 
 
I SALK:s trupp finns även framtidshoppen Elias och Mikael Ymer, etta och fyra av svenskarna på 
världsrankingen. 
– Jag hoppas att de ska ställa upp när vi behöver dem som mest. Det vore superkul. Men de 
ska också spela egna tävlingar och det förstår vi. Målet är att försöka vinna serien. Vi har ett 
bra lag, säger Yerko Müller, lagledare i SALK. 
 
Förutom Sverigeeliten finns hela det danska Davis Cup-landslaget representerat i årets serie 
liksom utländska spelare från bland annat Tyskland, Slovenien och Kanada. Lagen i herrarnas 
elitserie: Fair Play TK, GLTK, Helsingborgs TK, KLTK, Lidköpings TK, SALK, Solna TK, Upsala 
TK.  
Damernas elitserie inleddes i måndags. 
 

Så spelas elitserien 
Serien avgörs i sju omgångar och avslutas med en SM-final mellan tabellettan- och tvåan. Varje 
delmatch består av fyra singelmatcher och två dubbelmatcher. 
Speldatum: 15/11, 19/11, 22/11, 24/11, 27/11, 2/12, 5/12 
SM-final: 12/12 
Premiäromgången: Solna TK–KLTK, GLTK–Fair Play TK, SALK–Lidköpings TK, Upsala TK–
Helsingborgs TK 
 
Följ elitserien med intervjuer och resultat på Tennis.se, där samtliga lagens trupper finns publicerade. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Henrik Odervall, tävlingsansvarig Svenska Tennisförbundet,  
Mobil: 0706 09 02 72,  Mail: henrik.odervall@tennis.se 
_____________________________________________________________________ 
Svenska Tennisförbundets roll är att arbeta för bättre tennis. Förbundet har drygt 106 000 medlemmar 
organiserade i sju regioner och cirka 440 tennisklubbar. Tennis är en av Sveriges största barn- och 
ungdomsidrotter. Svenska Tennisförbundet är ett av landets mest framgångsrika idrottsförbund sett till de 
senaste 25 åren. Svenska spelare har vunnit mängder av internationella ATP- och WTA-titlar, däribland 37 
stycken Grand Slam-titlar. Förbundet har 11000 licensierade tävlingsspelare och varje år arrangeras 
500 nationella tävlingar. I seriespelet deltar runt 1300 lag och cirka 5500 spelare. Läs mer på www.tennis.se 


