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PROGRAM 
SUPERSOMMARTOUREN
14 augusti kval från 08.00
15 augusti kval från 11.30
16 augusti huvud från 14.00
17 augusti åttondelsfinaler från 10.30
17 augusti dubbelsprint från 17.00
18 augusti kvartsfinaler från 14.30
19 augusti semifinaler från 13.00
20 augusti final 10.30

Legends Double
Onsdagen den 16 augusti från 17.00 

Företags/sponsortennis med padel
Onsdagen den 16 augusti kl 09.00

Klubbmästerskap Tennis och Padel (öppet)
Från fredagen den 18 augusti kl 16.00

Fri entré - vi erbjuder grillbuffé från YSB till förmånligt pris.

Bland deltagarna:
Janne Gunnarsson
Andreas Vinciguerra
Christian Bergström
David Ekerot
Michael Mortensen
Michael Tauson
Alexander Olsson

Tournament diretor: Lars-Anders Wahlgren
Konferencier: Christer Sjöö, Generalsekreterare Svenska Tennisförbundet

I samarbete med Grant Thornton och Ystad Saltsjöbad

Ystad Tennisklubb återkommer med föregående års 
succé Supersommartouren. Medlemmar, Tennisfreaks, 
Ystadsbor, kommun, näringsliv och sist men inte minst 
spelarna gillade vår premiär varför vi vågar ta ytterli-
gare ett steg och höja total prissumma i singelklassen 
till 150 TSEK.  Förra årets dubbelklass ersätts av en 
spektakulär Sprintdubbel som genomförs på torsdag 
kväll (17/8). Prissumman där är inte dålig, 20 TSEK. I år 
utlovar vi domare i alla huvudklassens matcher vilket 
höjer nivån ytterligare. Årets upplaga hoppas vi ger en 
blandning av svensk elit och utländska "Rising stars" 
vilket skulle krydda det ytterligare.

En nyhet är "Legends Double" (se nedan) som vi hoppas 
skall få folk att vallfärda till Saltsjöbadens Tenniscenter.
Vi är också stolta att kunna erbjuda en "palett" av 
intressanta seminarium dit både företagare och privat-
personer är välkomna (se nästa sida).
Efter årets tävling utvärderar vi tillsammans med 
Svenska Tennisförbundet om vi är redo för den inter-
nationella scenen även på herrsidan. Men låt oss först 
njuta av årets upplaga - som man säger i schlagersam-
manhang
Saltsjöbadens Tenniscenter är ni redo? För nu kööööör 
vi.........

SUPERSOMMARTOURTÄVLING
VÄLKOMNA TILL YSTAD TENNISKLUBBS

råden i årets seminarieserie är resor. Oavsett om vi fram-
häver området, innehållet, aktörerna så kommer vi tillbaka 
till den gemensamma nämnaren resan. Det kan vara en 

entreprenörsresa, en idrottskarriär, en ledarskapsstil och en ämnes/
områdesresa. Förväntningarna på seminarierna och aktörerna skall 
vara höga, den pressen klarar de.
Vi hoppas att här skall vara något seminarie för alla och envar. Det 
fina samarbetet med samarbetspartners Grant Thornton (tillika 
huvudsponsor) och YSB med Anders Nilsson i spetsen har resulterat i 
följande preliminära bruttouppställning.

• Svenska Tennisförbundets generalsekreterare Christer Sjöö om ten-

nisen nya färdriktning

• Dagens Industris krönikör Henrik Mitelman modererar Peder 

Lamm (känd tv-profil), Anders Kullberg (ansvarig för en lyxfond) 

samt Maria Paulsson (VD Grand Lund)

• YSB:s Anders Nilsson och Daniel Müllern på samma scen

• Hasse Olsson med sin storsäljare "Kunden har alltid fel"

• Tenniscoachen Lars-Anders Wahlgren som bla tränat världsettor

• Superentreprenören inom musik Ystadsonen Fredrik Andersson

• Mattias Nordin Grant Thorntons super affärsrådgivare tar pulsen på 

entreprenörsföretag 

• Coeli Wealth Management presenterar olika kapitalförvaltningskon-

cept utifrån risknivå

• Ålandsbanken unik nischabank presenterar två seminarier utifrån 

aktuella ämnen

• Säkra i samarbete med Gensidige (Tennisförbundets nya sponsor) 

om proaktivitet i försäkringsbranschen

• Autoropa med bla. agenturer till de unika varumärkena Ferrari och 

Maserati

• Maqs Advokabyrå med aktualiteter inom affärsjuridiken

• Grant Thornton med Carl Fredrik Magnusson, Corporate Finance 

om att bygga värden i företag

Seminarierna kommer att avhållas torsdag den 17/8 och freda-
gen den 18/8 klockan 08.00 till 14.30. Varje seminarie kommer att 
vara i intervaller 60-75 minuter. Vi kommer att använda tre lokaler 
Klubbhuset Saltsjöbadens Tenniscenter, Boathouse (YSB) samt Villa 
Strandvägens konferensrum. Inom kort kommer vi via YTK:s hem-
sida att lägga ut detaljerat program med anmälningsinformation.

Välkommen till Supersommartourens Miniseminarieserie, skräd-
darsy din serie. Vi kommer att tillämpa sign on premier i form av fler 
andelar i lotteriet om en fri gourmetlunch på Villa Strandvägen.

SUPERSOMMARTOURENS SEMINARIESERIE
TORS 17/8 - FRE 18/8 I YSTAD

T

Legends double 
Med stolthet erbjuder Ystad Tennisklubb en helkväll i 
nostalgins tecken. På en och samma kväll så får vi se om 
dansk dynamit kan ställa till det för våra gamla tenn-
ismatadorer. Roligt skall det också bli att se vår egen 

Alexander Olsson bland dessa celebriteter.
Kryssa i almanackan och hoppa över kvällsmaten - 
bänka dig på Saltsjöbadens Tenniscenter. Onsdagen 
den 16 augusti klockan 17.00 startar fyrverkeriet:
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Rekommenderar du andra företag att anordna liknande event?
- Ja absolut! Det är en mycket kul och social aktivitet som passar 
alla. Det svetsar samman hela gänget, så det är verkligen något jag 
rekommenderar andra att göra.

Vad tycker du om anläggningen?
- Jag gillar den, den är stor med många banor men känns ändå 
mysig på något sätt. Den ligger fint här intill Ystad Saltsjöbaden och 
nära till vattnet. Vi kom till Ystad med buss från Kristianstad och 
från stationen var det ca 5 minuter med stadsbussen hit, det är verk-
ligen ett plus.

Efter padeln väntar tåg in till Malmö Arena för handbollsfinal för 
di orange (IFK Kristianstad) – Hur är känslan?
- Jag har en positiv känsla inför eftermiddagens final. Jag tror att IFK 
vinner ganska komfortabelt med ett par bollar faktiskt. Om Simic 
får en bra start på matchen så kan han bomma igen och skrämma 
Alingsås (redaktionen noterar i efterhand att Jonathan fick rätt).

Medarbetare tillika intervjuare Lars Ekdahl har poäng-
terat att han är på aktiv prao inför nästa års final (med 
Ystadinblandning). Får han rätt, spelar Di Vide final nästa år?
- Det är inte omöjligt. Nu får dom in en ny spännande tränare i 
Hallbäck, även om Seifert gjort det riktigt bra. Kan Kim Andersson 
leverera som den världsspelare han är så kan det helt klart bli en 
helskånsk final mellan Ystad - Kristianstad :)

rant Thornton, verksamt inom rådgivnings-, redovisnings- 
och revisionsbranschen, återkommer som huvudspon-
sor för Supersommartouren. Tillsammans med YSB och 

Ystads Tennisklubb har det skapats en dynamisk mötesplats för 
idrotten och näringslivet.

I år genomförs en miniseminarieserie där Grant  Thornton med-
verkar med bla Mattias Nordin, spets på byrån inom affärsråd-
givning samt Carl-Fredrik Magnusson medarbetare på företagets 
Corporate Financeavdelning med uppdrag att bygga upp avdelnin-
gen i Södra Sverige.
Grant Thornton brinner för entreprenörer och entreprenörsföre-
tag och inifrån försöker 
man bygga upp en kultur 
där medarbetaren blir 
entreprenöriell utifrån en 
prestigelös och platt organ-
isation.
Dessa faktorer spelade 
säkert in när man nyli-
gen utsågs till Sveriges 
näst bästa arbetsgivare. 
Kristianstadkontoret, 
numera med en uttalad 
marknadspenetration mot 
sydost är ett av byråns 
framgångsrikaste kontor 
med väldigt nöjda medar-
betare. Personalen funger-
ar verkligen som ett lag.

För att försöka sätta fin-
gret på framgångsformeln mm fångas en medarbetare, nämligen 
Jonathan Thornström affärsområde revision, i samband med ett 
internt event på Saltsjöbadens Tenniscenter.

Ett kontor i fantastisk harmoni – 
Vad är formeln för framgång?
- Vi är ett glatt gäng och ett bra team 
som kompletterar varandra bra med våra olika kvalitéer. Vi hjälper 
varandra och tillsammans skapar vi ett starkt varumärke. Trivs man 
på sin arbetsplats så speglar det av sig i arbetet som utförs.

Kontoret är marknadsledande i närregionen Kristianstad – kan 
ni ta med er framgångsvågen och skapa en bredare position på 
Österlen?
- Ja, det tror jag absolut. Vi har en bra grund att stå på i Kristianstad 

som vi kan bygga vidare på mot Österlen, och samarbetet med 
bl.a. YTK gör att vi syns mer i regionen här. Det gäller att synas 
och höras så att entreprenörerna på Österlen blir medvetna om att 
vi finns. Det finns många intressanta entreprenörer och företag i 
regionen.

Nyligen var ett antal Ystadföretagare inbjudna till handbolls-
derby uppe i lejonets kula (Grant Thornton event Kristianstad) 
Kaffet hann inte rinna ner och folk hade precis bänkat sig så var 
matchen slut – Vad hände?
- Simic hade vaknat på rätt sida och visade återigen vilken klassmål-
vakt han är. När han spelar på sin högsta nivå är det svårt att få 

hål på honom, och det 
smittar av sig på de andra 
orangeklädda.

I dag är det padelevent 
för kontorets gentelmen – 
Hur känns det?
- Det känns mycket kul, vi 
brukar ha en dag på våren 
och en på hösten där vi 
hittar på lite kul aktiviteter. 
Det är några stycken som 
inte spelat padel tidigare så 
det blir extra kul att prova 
något nytt. Det är många 
vinnarskallar i sällskapet 
så det kan nog bli många 
tuffa matcher.

11 lirare, hur är upplägget?
- Lagen lottas nya inför varje match, så när jag spelat mina 6 match-
er har jag (så långt det är möjligt) spelat med 6 olika medspelare. 

För att det inte ska bli för lång väntan 
för de som står sidan om så spelas en 
match i 16 bollar, vilket känns fullt 
tillräckligt faktiskt.

Är sporten svår?
- Njae, det skulle jag nog inte säga att den är, i alla fall inte i jäm-
förelse med andra racketsporter. Vi är ett gäng med blandade erfar-
enheter av padel, men jag upplever att vi kan spela på ganska jämn 
nivå tillsammans ändå. Skillnaderna på en bra och en mindre bra 
spelare blir inte lika stor i padel som i tennis t.ex.

Fokusera på
verksamheten

Vi sköter 
ekonomin
och lönerna

Sofia Rådh
Redovisning

grantthornton.se

Revision • Ekonomiservice • Skatt • Rådgivning

PRESENTATION AV HUVUDSPONSORN

G

Text & intervju: Lars Ekdahl, klubbchef YTK och stolt medarbetare 

Grant Thornton Kristianstad

“...utsågs till Sveriges näst 
bästa arbetsgivare”
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VD på Coeli Wealth Management AB som är en del i Coeli-gruppen.

Hej Pär, roligt att få prata med dig! Du arbetar på Coeli. Berätta, 
vad är Coeli för ett företag?
- Coeli är ett svenskt företag som arbetar med kapitalförvaltning 
och hjälper både professionella och privata investerare med sin för-
valtning. Vi har funnits på marknaden i över 20 år. Vårt huvudkon-
tor ligger i Stockholm och här i Skåne har vi kontor i Malmö och 
Helsingborg.

Coeli är en i en bransch med många olika aktörer som tävlar om 
spararnas pengar. Hur utmärker sig Coeli på en sådan marknad?
- En högst relevant fråga då det kan vara svårt att välja vem som 

ska få förtroendet att förvalta ens pengar. På Coeli har vi en tydlig 
förvaltningsfilosofi som vi utgår från i vårt arbete och som vi jobbat 
utifrån i många år. I praktiken innebär det att vi alltid gör egna anal-
yser och endast investerar i det vi verkligen ser potential i. Våra för-
valtare är specialister på sitt område och har enormt engagemang för 
att nå hög avkastning på investerat kapital. Det är så vi överträffar 
våra konkurrenter som ofta har väldigt indexliknande förvaltning.  

Du ansvarar för Coelis förmögenhetsrådgivning. Berätta mer!
- På Coeli Wealth Management arbetar vi med att anpassa lösningar 
utifrån våra kunders specifika behov.  Det handlar inte bara om kap-
italförvaltning utan även om skatt, juridik och pension, vilka också 
är viktiga delar att ta med i sin finansiella planering. Gällande kapi-
talförvaltningen tar vi alltid hänsyn till vad kunden vill åstadkomma 
med sitt kapital och kundens vilja att ta risk. Ett sätt att sprida risk är 
att ha en diversifierad portfölj och Coeli erbjuder investeringsmöj-
ligheter i olika tillgångsslag. Hos oss kan kunder välja att spara i 
mer traditionella fonder såsom aktier, räntor och hedgefonder, eller 
i mer unika tillgångsslag såsom Private Equity och fastigheter. Att 
investera i fastigheter är en relativt ny möjlighet för Coelis kunder 
och vi har fått ett stort gensvar för detta. Vi tycker oss ha hittat en 
väldigt intressant del av fastighetsmarknaden med god potential till 
avkastning till en begränsad risk. Det här är något vi kommer prata 
om under dagarna i Ystad. 

GJENSIDIGE SÄKRAR TENNISKLUBBAR
Visste du att klubbar anslutna till tennisförbundet kan 
ta del av ett skräddarsytt försäkringskoncept? YTK har 
tecknat försäkring och fler föreningar väljer att dra nytta 
av samarbetet mellan Gjensidige Försäkring och SvTF.

Sedan årsskiftet är Gjensidige exklusiv leverantör av Svenska 
Tennisförbundets försäkringar. Ett samarbete som också innebär 
fördelar för SvTF:s medlemsföreningar.

Gjensidiges verksamhetsförsäkring är speciellt anpassad för att 
ge tennisklubbar ett förstärkt skydd utöver Riksidrottsförbundets 
grundförsäkring. Försäkringen hanteras av Gjensidige tillsammans 
med den rikstäckande försäkringsförmedlaren Säkra.

Sedan lanseringen för ett par månader sedan har ett flertal tenni-
sklubbar tecknat skyddet för sina verksamheter, och fler står på tur.
– Väldigt roligt att initiativet tagits emot väl ute i tennis-Sverige och 
att vi får möjlighet att hjälpa fler klubbar med bra och prisvärda 

försäkringslösningar, säger Henrik Mellberg, Gjensidige Försäkring, 
och Johan Storm, Säkra.

Är din klubb intresserad av en anpassad verksamhetsförsäkring?
Kontakta någon i Säkra-teamet för en offert:  

Johan Storm, ansvarig förmedlare
Telefon 036-30 48 37 alt. 0708-12 13 78 | johan.storm@sakra.se

Gunilla Rogbring        
Telefon 036-30 48 32 | gunilla.rogbring@sakra.se        

Gabriella Liv
Telefon 036-30 48 47 | gabriella.liv@sakra.se

  * En av alla förmåner som ingår i konceptet Premium Banking för 150 kr + 75 kr per månad.
** Avser bottenlån upp till 70 % för helkunder med placering om minst 500 000 kr efter sedvanlig kreditprövning.

Vi går vår egen väg

Besök oss på kontoret i Malmö: Glasvasen, Carlsgatan 3, tel 040-600 21 00, malmo@alandsbanken.se   www.alandsbanken.se   

Vi erbjuder bland annat:*

• Ett team som hjälper dig med hela din privatekonomi.
• Skräddarsydd placeringsrådgivning.
• Råd kring testamente, äktenskapsförord och annan familjejuridik.
• Förmånliga bolån.** 
• Concierge Service som hjälper dig med det mesta.
• Identitetsstöldsförsäkring och ID-stöldsupport.
• Konkurrenskraftig ränta på sparkonto.
• Internetkontor och Mobilbank utan kostnad. 
• Kredit- och betalkort med omfattande försäkringar.

Välkommen in till oss!
Läs mer på www.alandsbanken.se/premiumbanking

Varje dag får våra kunder skräddarsydda  
råd och ett vänligt bemötande. 
– Välkommen in till oss i Glasvasen  
Carlsgatan 3 i Malmö.

Alandsb_Premium_Malmo_175x125mm.indd   1 2017-05-31   09:23

Vi tackar för förtroendet vi �ck för 
att lägga om Ystad Tennisklubbs 
tennisbanor till Båstad-grusbanor. 

Arbetet utfördes som totalentrepre-
nad inklusive nytt staket.

Vi erbjuder nischade produkter och tjänster 
inom idrott och o�entlig miljö

Tel: 046-709280 | info@tra�k-fritid.se | www.tra�k-fritid.se

Tra�k & Fritid Skandinavien AB  
Box 157                                           
246 22  LÖDDEKÖPINGE

Vi hjälper till att skapa en fullskalig 

tennisanläggning, Saltsjöbadens 

Tenniscenter. 

Nästa tillskott minitennisbanor.

En röd tråd i vår verk-
samhet är idrott/motion. 

Vi tar en aktiv roll för 
det som intresserar våra 

klienter på bästa sätt 
såsom bio och teater.

 
Andreas Vinciguerra 

inspirerar våra assisten-
ter. Målet är gemenskap 

och samhörighet.

ikiassistans.se

Personlig 
assistans 

med 
aktivitet i 

fokusTrygg personlig assistans sedan 1998

Pär Davidsson

Riskhantering för företag
Under seminariet, fredag 18/8, kommer Henrik Alm från Säkra 
i Malmö att informera om sakförsäkring och riskhantering.


