Verksamhetsberättelse för
Vaxholms Tennisklubb
2021-03-14 – 2022-03-12
Årsmötets val av styrelse
På årsmötet 2021-03-14 valdes styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag:
Ordförande:

John Parkinson

Omval

1 år

Övriga ledamöter:

Katja Ruud

Omval

2 år

Fredrik Odevall

1 år kvar på mandatperiod

Peter Jansson

1 år kvar på mandatperiod

Daniel Wetterskog

Nyval

2 år

Maria Rahme

Nyval

2 år

Magnus Rensfeldt

Nyval

2 år

Alex Abry

Nyval

1 år

Michal Krzyzanski

Nyval

1 år

Styrelsen konstituerade sig vid ett styrelsemöte 2021-03-30 enligt följande:
• Ordförande: John Parkinson
• Vice ordförande: Katja Ruud
• Kassör: Michal Krzyzanski
• Sekreterare: Daniel Wetterskog
• Gruppspels- och tävlingsansvarig: Magnus Rensfeldt, Alex Abry
• Vuxenansvarig: Katja Ruud
• Ungdomsansvarig: Fredrik Odervall
• Klubbmästare samt klädkollektionsansvarig: Maria Rahme
• Grusbaneansvarig: Michal Krzyzanski, Daniel Wetterskog
• Kommunikationsansvarig: Peter Jansson

Verkställande utskott har utgjorts av ordförande, sekreterare samt kassör. Styrelsen har, under
verksamhetsåret haft åtta protokollförda styrelsemöten samt ett konstituerande möte.

Årsmötets val av revisorer
Mats Borin
Richard Anund

1 år kvar på mandatperiod
Omval

2 år

Årsmötets val av valberedning
Anna Hansen

Omval

1 år

Thomas hansen

Omval

1 år

Medlemmar och medlemskap
Vaxholms Tennisklubb hade vid årsskiftet 2021/2022, 580 (550) medlemmar, exklusive 5 (5)
företagsmedlemmar/sponsorer. Siffrorna inom ( ) avser verksamhetsåret 2020/2021.

Medlemmarna har en köns- och åldersfördelning enligt:
Seniorer
Ungdomar (<19 år)

159 (146) Damer
56 (56) Flickor

257 (229) Herrar
112 (120) Pojkar

Tennisbanor
Inomhus
Klubbens målsättning är att vår tennishall ska upplevas som en mysig och trevlig träffpunkt dit man
gärna kommer och fördriver lite tid samtidigt som man förbereder sig för tennis. För att hjälpa till
med detta har klubben en inredningsgruppen som varit samma som föregående år, dvs den har
bestått av: Maria Engdahl, Karin Malmström och Bengt Lundquist. Ett stort tack för ert utmärkta
arbete och engagemang som vi hoppas fortsätter under resten av 2022.

Bordtennisbordet i klubbrummet med utsikt över tennisbanorna. Roligt att flera medlemmar
uppskattar och bokar bordtennisbordet på MATCHi.
Ett stort beslut som styrelsen tog under hösten 2021 var att inte förlänga abonnemangen som
medlemmar hade i Vaxholms TK. Bakgrunden till detta är att Vaxholms Tennisklubb fortsätter att
växa och antalet medlemmar är nu nära 600! Detta tycker styrelsen är fantastiskt roligt, men det
ställer också krav på oss i styrelsen att både försöka göra befintliga medlemmar nöjda samt att alla
nya medlemmar skall känna sig välkomna. För att vi långsiktigt skall kunna ha en tennisklubb som är
så attraktiv för så många som möjligt och en klubb som blir levande genom alla sina medlemmar som
spelar tennis så beslutade styrelsen att göra en mer rättvis fördelning utav tennistiderna. Därför sa vi
upp alla klubbens abonnemangstider efter hösten 2021. En utvärdering kommer att göras efter våren
2022. Det är för tidigt att säga något ännu men styrelsen ser många medlemmar boka strötider i
tennishallen.
Detta beslut har även möjlig gjort att utöka antalet timmar för tennisskolan då vi har lång kö både till
barn & junior tennisskolan och för vuxna som vill träna tennis. Under våren startade vi upp 8 nya
grupper vilket kändes bra.

Utomhus
Vaxholms TKs grusbana vid lägret har skötts exemplariskt av bröderna Hägglund i nästan 25 år. Under
våren 2021 så valde Göran och Ulf att lämna över stafettpinnen tillbaka till klubben. Vaxholms TKs
medlemmar har haft en utav Sveriges bästa grusbanor under en väldigt lång tid.
Klubben bildade en arbetsgrupp bestående av både styrelsemedlemmar och medlemmar för att
säkerställa bästa möjliga kvalitet framåt. Michal och Daniel i styrelsen la ner många timmar under
våren för att få grusbanan spelbar. I början av maj kunde vi öppna grusbanan och nytt för i år var att
man bokar strötider på grusbanan på samma sätt som man bokar strötider på inomhusbanorna, dvs
genom MATCHi.
Under juli månad fick vi hjälp utav tre ungdomar i klubben att sköta grusbanan då många var bort
resta på semester. Det var en varm sommar utan regn så det blev mycket vattning för att hålla
grusbanan i ett bra skick. Ett stort tack: Emma, Bella och Wilma!
Klubben har fått många fina ord av medlemmar och turister som spelat på vår grusbana. Jätteroligt
att vi har kunnat bibehålla en hög klass på grusbanan även efter Hägglunds. Priset för att boka en
timmetennis har varit 120 kr / timme. Man har även kunnat köpa 10 klippkort och betala för 9.

En bild från förr med klubbens grusbana och barracudatältet (en inomhusbana):

Information och marknadsföring
Medlemsinformation
Under verksamhetsåret har ett antal informationsblad skickats ut till klubbens medlemmar. Löpande
information om klubbens verksamhet publiceras på hemsidan. Här finns även styrelseprotokoll och
annan nödvändig information. http://www.vaxholmstennisklubb.se/. Klubben har även använt
MATCHi som kommunikationskanal. Härigenom skickas information om tävlingar mm.

Reklam- och sponsorverksamhet
Klubben har idag 5 sponsorer varav 3 är guldsponsorer. Vi är glada att Fastighetsmäklarna blev vår
tredje guldsponsor under 2021. De andra två guldsponsorerna är Wolfbuilder och ICA Resarö. Att
Vaxholms TK har sponsorer är viktigt för att vi ska kunna fortsätta utvecklas och erbjuda bra
tennismöjligheter till nuvarande och kommande medlemmar. De samarbetspartners vi har idag är
Wolfbuilder, ICA Resarö, Fastighetsmäklarna, SEB och Mäklarringen. Vill du annonsera i Tennishallen
eller har någon ett tips så hör av er till styrelsen.

Ekonomisk rapport
Vi skrev förra året att det aldrig hade spelats så mycket tennis i hallen som under året 2020, men det
är antagligen ännu fler som har spelat under 2021! Detta är väldigt glädjande. Klubben har dessutom
fått många nya medlemmar, många bosatta i Vaxholm men också utanför kommunen. Detta kan vara
ett tecken på att vi har en bra tennishall.
Den klart största kostnaden klubben har är hyran för tennisbanorna som betalas till Vaxholms Stad.
De stora inköp/kostnader som klubben hade under 2021 var en ny stor klocka i tennishallen och en
ordentlig rengöring av inomhusbanorna under sommaren.
Klubbens intäkter är medlemsavgifter, sponsorpengar samt avgifter för tennisskola och
abonnemangsavgifter (kommer att ersättas av strötider under 2022). Nytt för 2021 är även att
intäkterna från bokade tennistider på grusbanan har tillkommit klubben. Dessa intäkter hade vi inte
budgeterat så det blev en positiv intäkt under året. Flera medlemmar har även hyrt bordtennisbordet
och bollmaskinen så även detta är en bra intäkt om än mindre än intäkterna för tennisbanorna.
Klubbens ekonomi visar ett stort plus-resultat under 2021. De två huvudanledningarna är fler bokade
strötider (både för inomhusbanorna men även för grusbanan) samt att vi inte hann/kunde göra lika

mycket på den uppfräschning av korridoren och klubbrummet som vi hade budgeterat för. Styrelsen
föreslår att resultatet överförs i ny räkning. I övrigt hänvisar vi till årets resultat och balansräkning
som kommer att presenteras på årsmötet. På årsmötet kommer styrelsen även att lägga förslag på
budget för 2022.
Under verksamhetsåret har sex personer jobbat med klubbens ekonomi på olika sätt: Lena
Hesselberg (januari-mars 2021), Michal (mars-december 2021), Tina Malmros, Claes Hedin, John
Parkinson och Tommy Svensson.

Juniorverksamheten
Tennisskolan har under året haft totalt ca 115 deltagande juniorer i träning. Tränarledd verksamhet
för juniorer med spel 1-2 tim/vecka. De två parallella banorna gör det möjligt att schemalägga
spelare med liknande nivå och få en större variation i träning och matchspelsaktiviteter. Även
mini/knattetennisen på fredagar mellan kl 17-19 i idrottshallen (6 st minibanor) har varit väl
fungerande och uppskattad med ca 30 deltagare.
Trots Covid-19 lurandes under året, har vi genomfört ordinarie träningar på plats samt Sommartennis
veckor och lovtennis. Däremot inga större matchspelsaktiviteter eller andra sociala
tillställningar/sammankomster.
Under året har träningen utförts mestadels av Ulf Persson och Magnus Rindeby. Ulf och Magnus har
varit ledande i träningsplaneringen av våra juniorer. Även våra duktiga äldre juniorer har varit
uppskattade tränare för både junior- och knattetennisen. Det är av stor betydelse att ha kvar dessa i
klubben, inte minst som förebilder för de yngre.
Träningen för de yngre barnen ligger på att lära ut grunderna i slagteknik och rörelsemönster samt
att mixa upp detta med roliga tennis- och lekövningar. För de äldre ligger fokus på teknik, taktik och
matchspels-situationer.
Följande tränare har under året instruerat klubbens juniorer:
VT-21:
Ulf Persson, Magnus Rindeby, Wladde Wedenski, Hampus Wennerholm, Nils Thollin och Fredrik
Gill(hjälptränare)
Fredagar knatteträning: Ulf Persson, Hampus Wennerholm, Axel Trygger, Oliver Randes, Emma
Rahme, Nora Barden
HT-21:
Ulf Persson, Magnus Rindeby, Wladde Wedenski, Fredrik Gill, Oliver Randes
Fredagar knatteträning: Ulf Persson, Axel Trygger, Emma Rahme, Nora Barden, David Berggren,
Sandra Olsson/Victoria Nydahl

Sammanfattning – Juniorverksamheten
Tennisskolan har i nuläget totalt ca 115 deltagare. Det barn/ungdomar på väntelistor som vill träna
med oss. Väntelista finns och intresseanmälan mejlas till ansvarig, mer information finns på vår
hemsida.

Viktigt framöver är att vi säkrar tillgången på utbildade tränare som kan ta hand om våra ungdomar
och att tennisskolan anpassas efter klubbens kapacitet. Då klubben nyligen beslutat att ledigförklara
alla tider för bokning finns möjligheter att utöka juniorträningen och matchspels möjligheter.
Ett mål framöver är att starta juniorlag som kan representera Vaxholm i Stockholmsområdet. Våra
juniorer är nu födda mellan åren 2003-2015. Andelen flickor ligger på ca 25% och förhoppningen är
fortfarande att kunna utöka antalet tennisspelande tjejer. Därför är det också önskvärt att vi
fortsätter att ha tjejtränare i verksamheten.
Junior/Knattetennisen tränar i sporthallen på fredagar kl. 17-19. Viktigt att denna verksamhet kan
fortsätta här, då idrottshallen är ypperlig för de yngre som tränar på sex stycken minitennisbanor. Vi
har ca 25-30 yngre juniorer i åldrarna 2013-2015 i spel med olika bolltyper. Dessa slussas sedan
vidare till stor bana när grundtekniken är på plats. Kul också att flera av våra äldre juniorer finns med
som tränare.
Tyvärr har fortsättningsvis större samlingsaktiviteter utgått under året pga Covid-19. I somras kunde
vi dock ordna Sommartennis och KM för juniorer. Även lördagspel för juniorer i begränsad form har
genomförts. Vi hoppas att aktiviteter som juniorpanattor, träningsläger, matchspelsaktiviteter,
seriespel och avslutningar kommer igång igen. Vi är dock tacksamma över att juniorträningen i
Vaxholm har kunnat fortlöpa. Det är viktigt att ungdomar förblir aktiva med motion, samhörighet och
glädje.

Vuxenträning
Intresset för, och engagemanget i, tennisen fortsätter att öka vilket naturligtvis är väldigt roligt.
Klubben har nu ännu fler aktiva spelare som deltagit i verksamheten. Precis som tidigare utgör
träningsgrupperna basen för denna verksamhet och vi lyckades utöka träningstillfälle något med att
lägga till ytterligare en timme. Träningstimmarna har fortsatt varit på onsdagskvällar samt
lördagsförmiddagar där 36 spelare tränas av Wladde Wedenski och Magnus Rindeby. Vi har dock en
alltjämt växande kö av aspirerande tränings spelare, alltifrån nybörjare till mer erfarna. Vi fortsätter i
vår strävan att få till flera träningspass för denna växande grupp. Herrar och damer tränar
tillsammans.
Pandemin fortsätter tyvärr inkräkta på vår möjlighet att anordna aktiviteter utöver den regelbundna
träningsverksamheten. Vi fortsätter därför att se framemot när vi åter kan spela och träffas under
mer normala former och då både återuppta interna klubbaktiviteter såsom Ladies Open, samt mer
externa aktiviteter såsom klubbutbyten.

Tävlingsverksamheten
Svenska tennisserien
Svenska Tennisserien för spelåret 2020/21 ställdes in och inför spelåret 2021/22 gjordes några
förändringar i klassuppdelningarna vilket påverkade våra damlag.
Intresset för att representera klubben genom serielag är fortsatt hög och för nuvarande innesäsong
2021/22 så har klubben 3 lag; Herrar – Div 4, Herrar 35 – Div 1, samt Damer 45.

Ute-KM
Under augusti spelades 2021 års upplaga av Ute-KM. Som tur var hade vi vår fina hall så att flera
matcher kunde spelas trots sensommarregnen. Vissa matcher var riktiga nagelbitare och vi ser fram
emot att se ännu fler anmälningar till nästa KM som blir i månadsskiftet mars/april 2022.

Årets upplaga spelades i fyra klasser och de som segrade i respektive klass var:
Herrsingel: Henrik Mellberg
Damsingel: Yasmine Munir
Herrdubbel: Henrik Mellberg / Stefan Svömmekjaer
Juniorsingel: Sigge Hammar

Skärgårdsligan
Under 2021 har skärgårdsligan digitaliserats och kan du följas i ligaspel.se, vilket har fungerat väldigt
bra. Kul att kunna se tabellerna i realtid.
Det är just nu sju divisioner i ligan och antalet kan skifta mellan omgångarna beroende på antal
spelare.
Två omgångar spelades i ligaspel i år. Omgång 1 vanns av Tobias Kohl och omgång 2 toppades av vår
ordförande John Parkinson. Bra spelat!

Dubbelserien
Dubbelserien för 2020/2021 avgjordes den 23 september 2021. Under denna säsong var det 12
dubbelpar som medverkade. I vanlig ordning blev vinnaren av dubbelslutspelet inte korad förrän
efter midnatt. Ett stort grattis till Freddy och Micke Klaving som besegrade Håkan Torbjörnsson och
Mats Atterwall i finalen. Trots att båda paren spelat tre matcher innan själva finalen blev det en
välspelad och spännande match. Det var många jämna matcher under kvällen och flera fick avgöras
med ett supertiebreak. Bara ett av de fyra seedade paren gick till semifinal och inget till final. Ett
tecken om något att serien är jämn och spännande. Nytt för dubbelserien 2021/2022 var att den var
öppen för både herrar och damer. Tyvärr var det bara herrar som anmälde sig.

Ordförandens slutord
Ett år till som dominerades av Covid-19 vilket resulterade i en delvis annan
verksamhet än den som var planerad. Många jobbar hemifrån under dessa
tider vilket gör att många har möjlighet att spela tennis på dagtid. Det märks
då beläggning dagtid är hög.
Två stor förändringar/besluts togs under 2021:
- Bröderna Hägglund lämnade över ansvaret av grusbanan till klubben
- Styrelsen beslöt att bara erbjuda strötider under 2022 för medlemmar
John Parkinson

När det gäller grusbanan så var den väldigt fin även denna sommar. Vi hoppas förstås att fler
medlemmar spelar tennis utomhus under sommaren och fler är med och sköter den. Daniel och
Michal lägger ner många timmar ideellt för att få den i ett bra skick. Bra jobbat!
När det gäller att säga upp alla tennisabonnemang så var det flera som inte uppskattade detta beslut.
Men efter stormen lagt sig efter ett antal dagar så var det många som hörde av sig och tyckte detta
var ett mycket bra beslut. Jag tror fortfarande att detta är rätt väg så att fler får möjlighet att spela
tennis. Men låt oss utvärdera detta efter vårterminen. Det är verkligen en förmån att få spela tennis i
vår tennishall så jag tycker det är roligt att så många som möjligt får chansen. Detta beslut har även
medfört att vi kan erbjuda fler barn, ungdomar och vuxna att träna tennis i våra tennisskolor.
Om jag ska lyfta fram några saker som många har uppskattat så är det:
•
•
•

Tennisskolan för både barn och vuxna har fungerat utmärkt även i år. Ulf, Magnus, Wladde
med hjälptränare, ett stort tack!
Det är fler som bokar och spelar pingis på vårt nya bordtennisbord i klubbrummet.
Att det är rent och fräscht i hallen även om många spelar tennis här varje vecka.

Viktiga områden som vi måste fortsätta att jobba med är:
•
•
•

Tennisskolan. Öka antalet timmar i tennisskolan samtidigt som vi bibehåller den höga
kvalitén vi har idag.
Ekonomin. För att kunna fortsätta utveckla klubben måste vi ha en ekonomi i balans.
Klubben växer vilket är jättekul, men det innebär även mer administration och arbete. Jag
önskar att fler medlemmar engagerar sig i inom klubbens (styrelsearbete, kommittéer, mm).

Avslutningsvis vill jag framföra ett varmt tack till alla i styrelsen, klubbens tränare, sponsorer och till
inredningsgruppen för era fina insatser under det gångna året.

Ordförande
John Parkinson
Styrelsen ställer härmed stadgeenligt sina platser till årsmötets förfogande.
Vaxholm den 13 februari 2022
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Katja Ruud

Michal Krzyzanski
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