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Nordens främsta juniortävling kommer till Kungl. Tennishallen 

 

Världseliten snart på plats i Stockholm 
 
Den 22 februari (final den 1 mars) öppnar Kungl. Tennishallen portarna för Europas och världens 
bästa tennisjuniorer. Den 110:e upplagan av Kungens Kanna och 66:e Drottningens Pris är i 
antågande. 
 
I den allt mer omfattande Tennis Europe Junior Tour finns ett fåtal kategori-1 tävlingar, vilket 
skulle kunna liknas med juniorernas Grand Slam. I den tuffa konkurrensen tillsammans med 
närmare 200 tävlingar rankas Kungens Kanna & Drottningens Pris som den tredje bästa 
tävlingen. Europa är numera den ledande kontinenten i världstennisen och att över hälften av de 
högst rankade 14-åringarna är på plats i Stockholm talar sitt tydliga språk.  
 
Europaettan, Timofey Skatov och fyran Ekaterina Makarova, båda från Ryssland kommer till 
tävlingen tillsammans med ett mycket starkt startfält.  
 
Båda sverigeettorna Gustaf Ström, Bålsta TK och Victoria Carlsten, Fair Play TK (Malmö) är med 
i startfältet.  
 
Ross Weibull från IS Göta (Helsingborg) som var outstanding i Sverige under 2014 får också 
chansen att mäta sina krafter ett år ung. Ross imponerade stort och överraskade när han i 
december gick till final i Orange Bowl i Florida (inofficiella VM) mot tufft internationellt motstånd. 
Ross är den svensk som ligger högst på den internationella juniorrankingen för 14-åringar. 
 
Caijsa Hennemann, Ullevi TK (Göteborg) är ett annat intressant svenskhopp. Hon rankas som 
nummer två i Sverige och har vunnit allt man kan vinna som svensk inklusive SALK Open i 
december 2014.  
 
– Vi vet att vi lockar ett stort antal av världens bästa juniorer. Tävlingen betyder mycket för unga 
spelare och många av våra vinnare kliver senare in på ATP- och WTA-tourerna. Kungl. 
Tennishallen har ett meriterat team av ansvariga funktionärer som har ambitionen att göra detta 
till den bästa tävlingen av alla. Vi ser fram emot att välkomna spelare, coacher och publik till årets 
event, hälsar Joe Beaton, Tournament Director till kungenskanna.com. 
 
Kungens Kanna har en anrik historia. Första upplagan spelades 1901, då den genomfördes som 
en handikaptävling, vilket gjorde att juniorer kunde mäta sig med etablerade elitspelare. 
Tävlingen fick snabbt ett gott internationellt rykte och hade till exempel 1908 samma slutsegrare 
som herrsingeln i Wimbledon, engelsmannen Arthur W. Gore. 1971 vann Björn Borg Kungens 
Kanna. 
 
För mer information kontakta Frej Johnson (presschef) 0733 99 50 00. 
 
 
Kungens Kanna & Drottningens Pris spelas 22 februari till den 1 mars 2015. Tack vare våra sponsorer 
är denna satsning möjlig att genomföra. KLTK:s huvudsponsorer är PWC, Eurocard, Elite Hotels, 
Gotska, Tempest Security, Carnegie Privatbank och Audi. 


