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Inledning 
Verksamhetsåret 2020 kan vi nu lägga till handlingarna. Ett mycket speciellt år, på många 
sätt. Corona-pandemin har varit närvarande från tidig vår och hela 2020 ut. Vi bestämde 
tidigt i styrelsen tillsammans med Paul att hålla verksamheten igång, för att balansera en 
säker utövning med faktumet att tennisen är bra för hälsan, fysiskt och mentalt. Tennis och 
padel har varit tydliga tillflykts-sporter när många andra verksamheter fått stänga. 
 
Vi genomförde därför vårturneringen 2020 som planerat – beslutet från 
Folkhälsomyndigheten med lättnader för idrottsutövning som gav oss utrymme att 
genomföra togs bokstavligt talat med några timmars marginal. FHM stöttade oss i 
resonemanget när vi sökte rådgivning och gjorde vår riskbedömning. Hälsa och säkerhet 
stod givetvis i första rummet – även om resonemanget stundtals snuddade det teoretiska 
när man talar om två till fyra utövare på en yta om 260 m2 med fåtalet åskådare. Utomhus. 
 
Verksamheten har under året utvecklats mycket positivt, både i faktiskt utövande och 
träning, som ekonomiskt, vilket framgår av Pauls berättelse längre ner. Vi har avslutat året 
utan att behöva fundera på bidrag eller neddragningar som skulle inverkat negativt på 
föreningens hälsa. 
 
Förändringar som skett under året – däcket blev färdigställt, och ombyggnaden av köket 
och klubblokalen genomfördes. I den ekonomiska rapporten finns byggnationen av däcket 
med, vilket inneburit lite drygt 100 tkr i extraordinär kostnad för året. Ombyggnaden av 
köket och klubblokalen med tillhörande möbler har möjliggjorts genom donation, och har 
därför inte inverkat på klubbens ekonomi. Vi är också väldigt stolta över den uppfräschning 
som vi gjort av klubbens grafiska profil.  
 
Under hösten genomfördes ett visionsarbete för att måla ut riktning och målbild för 
klubben. Vi blev överens om att utveckla Sveriges Bästa Tennisklubb. Inte i termer av flest 
kandidater till Wimbledon eller vunna gem. Men i känsla, engagemang och verksamhet som 
inspirerar, och som är en positiv kraft i vårt samhälle. Vi har också en fantastiskt fin 
anläggning som visar sina bästa sidor under vår, sommar och tidig höst när vi kan spela 
utomhus.  
 
Ett stort tack till dig, kära Medlem, som hjälpt oss hålla ljuset tänt och bollarna i spel. Vi 
lägger ett utmanat 2020 till handlingarna och ser med tillförsikt och optimism fram emot 
2021. 
 
 
 
Nikas Hedin 
Ordförande



 

 

 
Här följer en sammanfattning av verksamheten. 

Träningsverksamhet 
Vi har bedrivit löpande träningsverksamhet på tre banor måndag till fredag mellan kl.15 – 
21 och på lördagar mellan kl. 9 – 13. Vi ligger stabilt på 150 juniorer och 40-50 vuxna som 
tränar allt från 1 - 6 timmar per vecka. Nyrekryteringen är bra med ca 50 nybörjare per år. 
Träningen genomförs med noga planering och bra kommunikation mellan tränarna.    

Denna verksamhet kompletteras för juniorer med träningsläger på hemmaplan i juni i 
samband med terminsavslut och i augusti vid terminens början. Sommarläger 1 hade vi 
hela 44 deltagare och andra sommarlägret i augusti hade vi 34 st deltagare. 

Utöver detta genomfördes aktiviteter med syfte att stärka vår gemenskap under lättare 
omständigheter såsom French Game. Nytt för i år är att vi startade matchskola som gick 
under 3 helger i november där alla våra självspelande juniorer deltog.  

Tränarstabben har varit väldigt noga med att våra juniorer ska ha en god ton mot varandra 
och vara hjälpsamma i alla lägen. 

Tävlingsverksamhet 
Under året har klubben arrangerat tre tävlingar: 

Centiro Open 

TF - Bank Sandareds vårturnering 

City Gross Open 

 

Samtliga tävlingar har varit framgångsrika i sitt genomförande och trots Covid-19 så har vi 
kunnat genomföra tävlingarna på ett säkert sätt. Även om tävlingsverksamheten är en 
ansträngning för klubben och dess medlemmar så skapar den goda förutsättningar för våra 
juniorer att i en trygg miljö på hemmaplan lära sig tävlandet. Tävlingarna bidrar också till 
att sätta Sandareds TK på kartan i tennissverige och vi uppmärksammas för att som liten 
klubb bedriva en omfattande tävlingsverksamhet. Vidare bidrar dessa tävlingar ekonomiskt 
till klubbens verksamhet. I detta sammanhang är det viktigt att lyfta fram våra 
tävlingssponsorer som gör det möjligt för oss att genomföra tävlingar på ett bra sätt. I 
västtouren ingår en klubbtävling för distriktets tennisklubbar och där kom Sandareds TK på 
femte plats. 

Seriespel 
Klubben har under flera år varit aktiva i seriespelet med många lag anmälda och goda 
resultat. År 2020 kan vi stoltsera med att vi kom på nionde plats i klubbtävlingen Årets 
serieklubb. Det samlade resultatet från våra serielag bäddade för detta. 

Tennis Västläger 

Tennis Väst arrangerar årligen läger men i år så blev det tyvärr stopp för alla läger pga 
Covid-19.  



 

 

Utbildningar mm 

Tyvärr så har Covid-19 satt stop för alla utbildningar i år. Vi hoppas att detta kan återgå till 
de normala uder 2021. 

Årsmöte 

Klubben var representerad vid Tennis Väst årsmöte. 

Superligan 
Under det märkliga året 2020 blev spelet i Superligan väldigt påverkat av pandemin. Vårens  
spel kunde genomföras i tolv omgångar fram till 26 mars, då det fick avslutas. Vi var då 20  
ordinarie spelare samt 5 reserver.  
 
Prispallen för våren blev Kjell Carlberg, följd av Stefan Honk och Harry Lundqvist. Något  
utbyte med Lerum kunde inte genomföras som planerat. Höstens spel inleddes i början av 
september med 20 ordinarie spelare, även denna gång med  
5 reserver. Pandemin gjorde att det endast spelades nio omgångar fram till 29 oktober 
innan  
vi var tvungna att avbryta. Senare samma dag fick ansvarige Lars Lyborg reda på att han 
drabbats av covid-19. Prispallen för denna förkortade höstomgång blev Lars-Erik Elf före 
Annica Andrén och Eddie Magnusson. Inte heller under hösten kunde vi möta Lerum. Så 
länge vi kunde hålla på var humöret och spelglädjen på topp men alla tyckte det var tråkigt 
när vi var tvungna att stoppa upp. Inför 2021 hoppas vi på bättre tider och möjligheter för 
tennisspel. 
 
Lars Lyborg sammanhållande för Superligan 

Damtennis 2020 
Under 2020 har Petra Lövenadler startat den nya Damtennisen där man spelar varannan 
söndag mellan 15.00-17.00. Detta har varit mycket populärt och fler och fler har anslutit 
sig.  

Padel 
Vår padelbana har varit ett bra tillskott i vår verksamhet då den varit konstant uthyrd under 
sommaren 2020. Vi kan också konstatera att banan innebär ett bra ekonomiskt tillskott 
trots att det numera finns gott om banor i Borås. Banan drar fortfarande till sig en hel del 
uppmärksamhet vid våra tävlingar. Det känns roligt att vi var först i Borås med detta. 

Övrig verksamhet 

Gym 

Vårt gym har som vanligt öppet alla dagar i veckan och används flitigt. 

Samarbete med skolor 

STK har sedan många år ett gott samarbete med Sandaredsskolan och de har vid flera 
tillfällen under året nyttjat vår anläggning. 



 

 

Tjugokronan 

På sportlovet arrangerades tjugokronan tillsammans med andra föreningar i närområdet. 
Varje aktivitet under veckan kostade tjugo kronor för barnen.  

Avslutningar 

Vid varje terminsslut genomförs avslutningar med en mängd olika aktiviteter såväl på som 
utanför tennisbanan. Detta utblev i år pga Covid-19. 

Administrativ utveckling 
Vi har stärkt vår administrativa förmåga genom att införa ett nytt bokningssystem som 
också ger oss nya möjligheter att säkerställa vårt medlemsregister, planera 
träningsgrupper och fakturera avgifter. Här finns ytterligare potential att effektivisera vår 
administration. 

Styrelsen har tillsammans med klubbens medarbetare arbetat fram styrdokument och bl.a. 
antagit en klubbstrategi som över tid ska utgöra ett styrdokument för klubben när det 
gäller inriktning för vårt genomförande. Vidare har en verksamhetsbeskrivning tagits fram 
som beskriver klubbens huvudsakliga inriktning samt en arbetsordning som indikerar 
ansvarsfördelningen för styrelse och anställda. Detta är ett dokument som varje ny styrelse 
kan utgå ifrån och justera inför varje verksamhetsår. Dokumenten är indikativa och kan 
anpassas efter behov som uppstår under året. Under året har vi också anpassat oss till 
dataskyddsförordningen (GDPR). 

Styrelsens sammansättning. 
Styrelsen har bestått av följande personer: 

Niklas Hedin, Ordförande 

Ann Kullander, Sekreterare 

Johnny Bengtsson, Kassör 

Rickard Solin, Styrelseledamot  

Amelie Honk, Styrelseledamot 

Anne Strand, Styrelseledamot 

Thomas Stidell, Styrelseledamot 

Frida Boode-Näveri, Styrelseledamot 

Hans Ahlberg, Styrelsesuppleant 

Johan Löwenadler Davidsson, Valberedningen  

Calin Papp, Valberedningen  

Eddie Magnusson, Revisor  

Lars Nyborg, Revisor  

 

 

Styrelsen har genomfört 6 protokollförda möten. 



 

 

Anställd personal 
Personalen har under året bestått av: 

Paul Ciorascu, Chefstränare 

Robert Eriksson, Tränare 

Per Awanteus, Tränare 

Tommy Kindberg, Vaktmästare 

 


