Information från Styrelsen angående Sweden Cup
Nu närmar sig datumet för det flyttade Sweden Cup, där alla distrikt ställer upp med ett eller fler
lag innehållande spelare som distrikten själva valt ut.
SkDF har haft svårt att tillträda platsen som lagkapten för sitt/sina lag, men lyckades till sist hitta
någon som var villig att ta på sig detta uppdrag så sent som i förra veckan. Kaptenen fick
ansvaret att ta ut SkDFs första lag, medan styrelsen letade efter en lämplig person att ta sig an
ett eventuellt andra lag, om intresse fanns. Så hela idén var alltså två lag = två lagkaptener.
Dessa lag är dessutom räknade som två individuella lag vilket innebär att de konkurerar på
samma vilkor och seedas som lag från två olika distrikt, men de skall inte skall kunna möta
varandra tidigare än i semifinal i dubblar och kvartsfinaler i singlar.
Kaptenen, som vi kan avslöja är Jocke Kulán (Silverpilen samt SkDFs styrelseledamot), har
under den gångna veckan tagit utt ett representativt lag, genom att använda sig av den gångna
säsongens rankinglista i SkDF, trots att han själv befunnit sig utomlands hela veckan med jobb.
Så sent som i fredags (den 17:e augusti) blev den sista spelaren klar för första laget, och vi
hade vårt Skåne lag 1 klart. Bra jobbat av kaptenen, medans SkDFs styrelse fortsatte sitt
sökande efter en lagkapten för ett eventuellt Skåne 2 lag. På fredagen tackade den andra
kaptenen, Jessica Dahlgren (Dream Team ) ja till uppdraget, men bad SkDFs styrelse att hjälpa
till med uttagningen av spelare då hon var förhindrad att kontakta spelare under helgen.
Dessuton var det ändå rankingslutspel som avhölls i Malmö, ett perfekt tillfälle att kontakta
spelare.
Vi kan nu stolt presentera våra två Skåne lag, som ska försvara våra färger på Sweden Cup i
Kalmar, den 15-16 September.

Skåne 1

Skåne 2

Jocke Kulan (Lagkapten)

Jessica Dahlgren (Lagkapten)

Jörgen Tuori
Mattias Jönsson
Niklas Andersson
Jonas Gustafsson
Deana Rosenblom
Gabriella Asthammar

Pierre Lundkvist
Pajen Paajanen
Håkan Winell
Kalle Hansson
Linda Nilsson
Carina Kloow

Vi vill även passa på att upplysa er om att nästa års Sweden Cup lag kommer även de att bli
primärt baserat på den då aktuella rankingen i SkDF.
MVH SkDFs styrelse

