Humlum Open 2011
Lørdag d. 11. juli var dagen hvor Humlum Open for anden gang blev afholdt på tennisanlægget i
Humlum. 13 deltagere var klar til at svinge ketsjeren i en single turnering som var blevet til på
baggrund af en ihærdig iværksætter, nemlig Thomas Qvistgaard.
De deltagende var i alderen fra 15‐60+ og det gav et rigtigt godt mix af ungdommens gåpåmod og
den evindelige rutine som de lidt mere garvede spillere var i besiddelse af. Turneringen var bygget
op så der både var en A og en B turnering. På den måde var alle deltagere sikret minimum 2
kampe. Der blev spillet god tennis i pragtfuldt vejr, ”røgen fra grillen var skyld i jeg røg i B
slutspillet”, udtaler Kjeld Hansen efter en drabelig dyst mod Frank Andersen fra Hjerm.
Der var mange gode kampe, men da vi kom frem til semifinalerne, viste det danske vejr hvordan
det kan skifte fra solskin og vindstille, til kraftig regn og blæst. Heldigvis har man i Humlum en
indendørs grusbane, som blev taget i brug. De 4 semifinalister i b‐slutspillet blev enige om at tage
en double for at få afgjort tingene. Her viste den evige præmiehaj Jens Martin Kold, fra Lem og
hans makker Kenneth Krøjgaard, fra Herning, at være de stærkeste og efter 3 nervepirrende sæt
kunne de række armene i vejret og snuppe 1. pladsen.
I den anden halvdel blev de to semifinaler spillet, og det viste sig at blive en drømmefinale mellem
Turneringsarrangøren, Thomas Qvistgaard og den altid farlige Henrik Møller. De to spillere spiller
til dagligt på hold sammen, og vidste det ville blive en taktisk kamp grundet deres kendskab til
hinandens spil. Det blev en herre fight, der blev afgjort i 3 sæt med Henrik Møller som den der trak
det længste strå på dagen.
Alt i alt en fantastisk dag i Humlum, hvor der blev grinet, grillet samt spillet en masse god tennis.
Unge som ældre fik gode tennis oplevelser og en hyggelig lørdag i selskab med andre tennis
entusiaster.
Turneringen var sponsoreret af Matas Struer, Sportsmaster Struer og Fjordbank Mors der leverede
fine præmier. Stor tak til sponsorerne og til Thomas Qvistgaard for det store benarbejde, fra
deltagerne og Humlum Tennisklub.

