
    Stockholm den 9 november 2015 
 

Elitseriepremiär: Johanna Larsson laddar för tennisguld  
 
I dag, måndag den 9 november, inleds årets elitserie i tennis för damer.  
Från WTA-touren till en ny säsong i klubbtröjan: Helsingborgs TK:s Johanna 
Larsson, som jagar revansch från fjolårets finalförlust. 
– Vi är redo att ta tillbaka guldet, säger 27-åringen till Tennis.se. 
 
Åtta lag gör upp om guldet där regerande mästaren Fair Play TK är stor favorit även i år.  
 
Helsingborgs TK är den största utmanaren med seriens största stjärna i laget: Johanna Larsson, 
27, som precis avslutat sitt bästa år någonsin på WTA-touren som 55:a i världen i singel och 
36:a i dubbel. Larsson saknas i måndagens premiär, men planerar att spela flera matcher för sitt 
HTK. 
– Definitivt. Det är alltid kul att möta de andra svenskorna och att de får chansen att möta mig 
och slå mig och visa vad de kan, säger Johanna Larsson. 
 
Sverigeettan, som besvärades av skada i förra årets SM-final mot Fair Play TK, vill hjälpa 
Helsingborg att spela hem klubbens sjunde guld. 
– Helsingborg blir otroligt vassa i år. Jag tror att vi har jättestora chanser. Det gäller att vi får 
ihop hela laget och kanske har någon stolpe in med oss, vi hade lite stolpe ut förra året. Fair 
Play var lite starkare och förtjänade guldet, men nu är vi redo att ta tillbaka det, säger hon. 
 
Lagen i damernas elitserie: Allmänna TK Lund, Fair Play TK, Helsingborgs TK, GLTK, 
Lidköpings TK, Näsbyparks TK, SALK och Tabergsdalens TK.  
Herrarnas elitserie inleds på söndag. 
 
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: 9/11, 13/11, 17/11, 21/11, 25/11, 29/11, 1/12.  
SM-final: 6/12. 
Premiäromgången: Fair Play TK–Allmänna TK Lund, Helsingborgs TK–GLTK, Tabergsdalens 
TK–Lidköpings TK, SALK–Näsbyparks 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 


