
Årets tränare 2020: Elin Cederborg 

Motivering:  

Elin Cederborg är tränare på fredagar och är dessutom ansvarig tränare på söndagar för 
minitennisen. Utöver terminsträningen har Elin ställt upp som tränare under sommartennisen och på 
läger under lov samt hoppat in som vikarie när vi behövt hjälp. Kritiken är alltid positiv och man kan 
alltid lita på Elin som tar ansvar, genomför roliga träningar och tar åt sig information för att utveckla 
sitt tränarskap. Dessutom är Elin aktiv som spelare och tränar flera gånger i veckan vilket är väldigt 
inspirerande att se. Vi hoppas Elin vill vara aktiv som både tränare och spelare i Höllvikens 
Tennisklubb många år framöver. Tack för dina fina bidrag till klubben Elin! 

 

Årets medlem 2020: Ulrika Örnbåge 

Motivering:  

Ulrika Örnbåge tog över caféverksamheten under 2020 tillsammans med Mikael Örnbåge och vilken 
succé det blev! Med glädje, ambition och energi bidrog Ulrika till en fantastisk trevlig mötesplats med 
god mat och dryck. Speciellt Höllviksspelen och sommartennisen fick ett riktigt upplyft med alla goda 
luncher och tillgängligheten av en plats att vara och koppla av på.  
Ulrika var alltid på plats och bemötte alla tävlande, medlemmar och besökare på ett exceptionellt 
sätt. Vi är så glada över det nya caféet ”Tenniskjollan” och hoppas Ulrika vill fortsätta verksamheten 
många år fram då det sätter pricken över i:et på vår anläggning under sommaren! 

 

Årets spelare 2020: Tim Malmqvist  

Motivering:  

Tim Malmqvist är en av klubbens duktiga tävlingsjuniorer och tillhör i nuläget regional tävlingsgrupp. 
Först och främst är Tim en väldigt trevlig, ambitiös och rolig kille! Tim tränar stenhårt både på 
tennisträningarna och fysen, visar gott föredöme på och utanför tennisbanan samt skapar ett härligt 
klimat med alla han umgås med på tennisen. Tim har också varit med på A-lagsträningarna under 
2020 och gjort ett bra avtryck hos de äldre spelarna i klubben samtidigt som han är en inspiration för 
de yngre spelare. 

Tim tävlade mycket under 2020 och gjorde många fina och imponerande resultat i regionala och 
nationella tävlingar. Tim går oftast långt i tävlingar och några extra nämnvärda resultat under 2020 är 
bland annat:  

Vinst i PS14 i Rafa Nadal Academy Open 2020 där Tim besegrade många duktiga spelare på vägen till 
segern.  
Vinst i anrika Pirres Pokal tillsammans med lag Syd 
Vinst i PS14 i Bjärred Outdoor – SvTF Syds Regions Race 2020 
Final i PS14 i YSB Open (ingår i SvTF Syds Regions Race 2020) och vinst i dubbelturneringen 
Final i PS14 i Näset Junior Open by Wilson i Höllviken/Skanör 
Final i PS14 i Karlskronavakan by Wilson i Karlskrona 
Final i PS16 i Höllviksspelen  
3:e plats i PS 14 i SvTF Syds Regions Race 2020 i Skummeslöv  
Slutade på fjärde plats på SvTF Syds Regions Race för PS14 



Vi önskar Tim all lycka under 2021 och att tävlingarna startar upp snart igen!  


