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Intervju med
Rickard Sigg, Christoffer Sund,
Mikael Bengtsson och Patrik Pihlgren
Dessa skojfriska herrar syns ofta på tennisbanorna
runtom i bygden om somrarna. Nu är det dags för
oss att höra deras bakgrund och hur det kommer
sig att de även spelar just tennis.
TEXT: Mia Bernas-Otieno

Minns ni när ni första gången kom i kontakt
med tennisen?
R & C: Vi började spela när vi var i 19-års
åldern i Gottböle på asfaltplanen. Året var väl
1998.
M: I I7-års åldern med inspiration av Björn
Borg i slutet av 1970-talet.
P: Jag spelade första gången med pappa i
10-års åldern.
Har ni spelat regelbundet sedan dess eller
har ni haft någon paus?
R: Jag har spelat varje sommar sedan dess.
Pappa var med och byggde en grusplan i
Pjelax där nuvarande asfaltplanen finns. Den
växte så småningom igen, men tennisplan
ville vi ha, så 2004-2005 byggde vi den nuvarande planen. Pjelax Uf byggde planen och
jag och Sebastian Strandberg höll i trådarna.
Byborna hjälpte till med arbetet.
M: Då i början spelade jag väl tre år aktivt.
Sedan hade jag paus till för 5 år sedan och nu
spelar jag varje sommar.
C: Jag spelade också ca tre år aktivt i början
och hade sedan en ca 10 års paus.

P: Det har blivit många pauser. Efter att jag

Richard Sigg blev NM mästare i herrklassen.

prövat på med pappa hade jag paus tills jag
började spela med Rickard i 19-års åldern. Vi
spelade några somrar och så hade jag paus
igen till för ca 3-4 år sedan. Så 6-7 somrar sammanlagt har jag väl spelat. I början var det mest
spontantennis med Rickard. De senaste åren har
jag spelat mera regelbundet, ca 2 ggr i veckan.

M: Innebandy, men fotboll i ca 30 år, även som

tränare.

C: Innebandy, ishockeydomare nu, 10 år

juniorhockey, 12 år i Krafts A-lag i ishockey.

P: Motionsboxning, cykling, motionshockey-

målvakt för Nämpnäs.

Vad är det i tennisen som ni gillar?

Tror ni att ni kommer att spela tennis så
länge ni kan?
Här är de också rörande eniga: -Ja, absolut!

HÄR ÄR ALLA RÖRANDE ÖVERENS: Vi gillar

att röra på oss och man får springa mycket,
speciellt i singel, men vi gillar även kompissnacket. Det är väldigt avkopplande samtidigt
som det är roligt.
P TILLÄGGER: Det är en krävande sport och
jag gillar utmaningar. Jag gillar bollsporter
överlag.

Har ni något mål med ert tennisspelande?

R: Jag hade som mål att komma upp till topp

Hur mycket tränar ni?
2-3 ggr i veckan sommartid. På vintern ägnar
vi oss åt andra sporter.
Vilka andra idrotter sysslar ni med?

R: Innebandy, men fotboll förr, nästan 30 år

Christoffer Sund och Patrik Pihlgren gjorde upp om
mästartiteln i motionsklassen. Patrik vann efter en
mycket jämn final.

Mikael Bengtsson knep bronset i sommarens
motionsklass i NM.

10 i Närpes rankingen och det målet har jag
nått. Nu borde jag vara åttonde och jag ska
nog försöka klättra någon placering ännu.
M: Nej, det är bara för motionens skull som
jag spelar, men visst vill jag bli bättre. Jag vill
gärna kunna dirigera bollen dit den ska.
C: Att bli bättre.
P: Jag spelar nog främst för motionens skull
och för att det är roligt.

