Verksamhetsberättelse 2021

Inledning
Verksamhetsåret 2021 är nu lagt till handlingarna. Ett år även det påverkat av Corona-pandemin.
Under iakttagande av restriktioner, som ändrade sig i takt med smittspridningen, har Paul och
kollegorna hållit verksamheten i gång. Träningar hölls, men tävlingar har vi stundtals fått ställa in.
Många föreningsverksamheter drabbades hårt av inställda moment och tävlingar. Det drabbade så
klart intäkterna och viktiga inkomster för föreningarna uteblev. Så även för oss. Men kanske viktigare
– den sociala verksamheten, känslan av att träffas över en tennismatch och dels se spännande
spelflöden och hissnande, avgörande moment tillsammans. Men också för att dryfta annat. Att möta
glädje och svårigheter ihop. Att lära sig, träffa andra och få nya perspektiv. Det finns inga corona-stöd
som kan ersätta det.
I sammanhanget har Sandareds Tennisklubb klarat sig mycket väl. Vi har fått stöd för uteblivna
tävlingar och intäkter på olika sätt – bland annat generöst av Sparbanksstiftelsen som tog ett brett
ansvar för många föreningar med direkt ekonomiskt stöd. För det är vi mycket tacksamma.
Ekonomiskt var det ändå inte pandemin som hamnade högst på listan över inverkan. När december
lyser i kalendern, så skapar ett oturligt antal sammanträffanden situationen med Sveriges högsta
elpriser under modern tid. Vi har klarat oss väl som helhet, men den sista elräkningen slog hål på
ekvationen i en verksamhet som trots allt inte har generöst med marginaler.
Jag vill lämna läsaren med en positiv känsla. För föreningen har trots de här oförutsedda
utmaningarna av ekonomisk karaktär utvecklats fantastiskt väl. Den resa vi slagit in på fortsätter
leverera ökat intresse för och engagemang i vår verksamhet med fler vuxna och barn i träning. Det
har varit svårare att boka tider vilket vi får se som mycket positivt.
Det är en ynnest att få vara ordförande för en verksamhet som präglas av intresse och engagemang i
alla delar. Jag vill särskilt lyfta fram Paul, Per, Robban, Tommy och hjälptränarna som står för den
dagliga verksamheten, som håller anläggningen i ordning och möter våra medlemmar med värme
och intresse men också välbehövlig skärpa och integritet när ett rack slängs i backen eller forehanden
inte sitter.
Vi har bestämt oss för att utveckla goda tennisspelare i vår klubb. Och det sitter inte bara i förmågan
att slå en smash på rätt ställe – det är så klart både önskvärt och ingår i målbilden. Men vår bredare
idé är att en god tennisspelare också är en förebild och en positiv kraft i samhället – en trevlig prick
som hjälper andra och tar ansvar för klimatet runt sig. Därför har vi i princip nolltolerans för
svordomar, kastade rack och oschysst uppträdande på och vid sidan av planen. Detta är något vi får
uppmärksamhet för, i början kanske en sur min, men i grunden tacksamhet och positiv feedback från
föräldrar för att vi tar ansvar.
Så vi tänker att vi fortsätter på inslagen väg. Vi är fortsatt överens om att utveckla Sveriges Bästa
Tennisklubb.
Ett stort tack till dig, kära Medlem, som fortsatt sätter prägel på vår klubb och håller bollarna i spel.
Vi lägger 2021 till handlingarna och ser med tillförsikt och optimism fram emot 2022.

Niklas 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 har under det senaste året ökat och ligger på 170-180 juniorer och 5060 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 62 deltagare och andra
sommarlägret i augusti hade vi 32 deltagare.
Utöver detta genomfördes aktiviteter med syfte att stärka vår gemenskap. Vi har under året utförrt
matchskola för yngre juniorerna och frenchgame där alla är välkomna att vara med. Nytt för i år att
vi har haft en internturnering Maxi Cup 2021 där vi hade 34 st som deltog.
Tränarstaben har varit väldigt noga med att våra juniorer ska ha en god ton mot varandra och vara
hjälpsamma i alla lägen.
Medlemsskap Sandareds TK
Senior- 250kr- Tillgång till extra aktiviteter och rabaterat pris på alla bokningar.
Junior – 150 kr -Tillgång till alla våra extra aktiviteter, boka för 50 kr.
Junior Aktiv 50 kr- Tillgång till 50 kr banan, alla parter måste vara medlemmar.
Som junior bokar man banan för 50 kr. För att detta ska gälla så måste alla parter vara medlemmar.

Tävlingsverksamhet
Under året har klubben arrangerat en tävling:
Centiro Cup - Inställd pga Corona
Sandareds vårturnering - Inställd pga Corona
City Gross Open- Genomfördes

Tyvärr så fick vi ställa in Centiro och Sandareds Vårturnering pga Corona. City gross Open
genomfördes och gick enligt plan. 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 hela 16 lag anmälda och goda resultat. År
2021 kan vi stoltsera med att vi kom på tredje 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
Vi har haft 2 träffar med våra tränare där vi har gått igeom grunderna och vad som är viktigt att lära
ut i unga åldrar. Sedan så har vi följt upp detta och pratat om hur vi kan utveckla tennisen vidare. Vi
tycler detta har varit bra och kommer att försätta med detta.
Sedan så har det inte blivit några externa utbildningar då corona satte stopp för de mesta.
Årsmöte
Klubben var representerad vid Tennis Väst årsmöte.

Superligan
Verksamhetsberättelse för Superligan 2021
Spelarna i Superligan har trots Covidpandemin försökt att träffas för att få spela lite tennis. Under
våren blev det att vi träffades varje torsdag kl 0900 ombytta för spel, delade upp oss och spelade
någon timme, varefter var och en åkte hem och duschade. Antalet som dök upp varierade från gång
till gång, men som mest var vi 10 st spel-sugna. Höstens spel löpte på relativt normalt med en mindre
skara om 12 st ordinarie och 4 reserver (ett antal valde att stå utanför p g a den pågående pandemin
). Vid julavslutningen fick de bästa sina priser för såväl 2019 som 2021. Höstens prispall blev Kjell
Carlberg, före Nabil Mikati och delad tredjeplats Stefan Honk och Claes Ryström. Införkommande år
hoppas vi att kunna utöka skaran av spelare.
För Superligan
Lars Lyborg ansvarig tillsammans med Eddie Magnusson

Damtennis 2021
Under 2021 har Petra Löwenadler kört Damtennisen där man spelar varannan söndag mellan 15.0017.00. 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 2021. 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. Detta ställdes tyvärr in i år pga Corona.
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
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
Hans Ahlberg, Styrelsesuppleant
Johan Löwenadler Davidsson, Valberedningen
Calin Papp, Valberedningen
Eddie Magnusson, Revisor
Lars Lyborg, 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

