
   Vår Tävlingsledare Folkbirans rapport från tävlingen om Wimbledonpokalerna 2012 

 

  Ärade ledamöter ! 

  

       Så har då årets stora tävling gått av stapeln och inte mindre än 14 deltagare hade anmält 

sig för att sno hem de stora fina pokaler som stod på spel. Vet mig aldrig sett så bra spel som 

det var på alla tre banorna och aldrig tidigare eller senare har det varit och inte heller kommer 

att bli så jämt som det blev när vi skulle utse vinnarna i grupp två. 

  

       Båda paren hamnade på två vinster, lika stor gameskillnad (2 stycken) och lika många 

vunna games (13) Så det blev att ta fram gamet och lägga det i en av Tournament Director’s 

(ålderspresidentens) händer och lottdragning fick ske. Och kan ni tänka er att Mamman som 

författat alla regler fick se sig själv tillsammans med Bert Engelbrekt som vinnare i grupp 2. 

 

        I grupp ett spelade Nubbe Set på samma höga nivå som han alltid gör i sådana här 

sammanhang men trots att han hade provspelare Tenny S bredvid sig blev det ingen final 

denna gång Det jämna paret Pjotr Petter och volleyspecialisten Per Set blev för starka Styv 

Kuling och Amal Gam höll sig på behörigt avstånd och nådde inte alls upp till förväntad 

standard. Bättre fart nästa år förväntar vi oss. 

 

        Resultat: 

       Grupp 1  Tenny /Nubbe Set - Styv Kuling/ Amal Gam 6-1, Per Set/Pjotr Potter- Styv 

Kuling /Amal Gam 5-2. Per Set /Pjotr Potter-Tenny S/Nubbe Set 7-2 

 

       Grupp 2.Flinkendenten/Arne Wiese-Anton Plastblom/Cassimir von Adel 5-2, Benjamin 

d.y /Alto Lytt-Berth Engelbrekt/Mamman 3-5 Flinkendenten/Arne Wiese-Engelbrekt 

/Mamman 4-3 Anton Plastblom/Cassimir von Adel-Benjamin d.y./Altgo Lytt 5-3 

       Flinkendenten(som tröttnade ngt i detta läge) /Arne Wiese.-Benjamin.d.y (som här 

spelade sin bästa tennis för kvällen )/Alto Lytt (som hittade smashen och serven i denna 

match ) 4-6 Anton Plastblom/Cassimir von Adel-Berth Engelbrekt /Mamman4-5 

 

       Final: Berth Engelbrekt /Mamman-Per Set /Pjotr Potter  6-3 En final där Engelbrekts 

korta sneda backhand och Mammans höga lobbar firade stora triumfer Det hjälpte inte att Per 

Set slängde sig som en målvakt framme vid nät hela tiden. Bollarna kom alltid tillbaka bättre 

och högre Så det blev till slut rätt par som vann de stora pokalerna denna gång ....... som det är 

vanligt att det sker i vår klubb. 

 

        En extra eloge till Berth Engelbrekt som reste hem från fjärran östern för att delta. Det är 

bara en verklig ledamot av 1890 som gör detta! 

 

        GRATTIS till vinnarna och GOD JUL till er alla  

        Tävlingsledaren  

        underställd Tournament Director. 

 


