
Verksamhetsberättelse Veberöds Tennisklubb 2017 
 

Styrelsen 

De som förtjänstfullt har jobbat i styrelsen under året är Christer Atterling – ordförande, Håkan 

Nilsson – kassör, Magnus Sommansson, Tobias Ritzau och Sinclair Mantell. Vi har haft 4 

protokollförda styrelsemöten, ett årsmöte, samt möten med Södra Sandby TK och Dalby TK med 

anledning av att SSTK planerar bygga egen hall och då minskar hyresintäkterna för VTK. 

 

VTK har också haft dialog med Tennis Syd och Veberöds Föreningsallians, via alliansen har vi fått 

en lista över vilka önskemål som övriga föreningar har för att hyra av oss. 

Vid årets slut kan vi konstatera att Södra Sandby fortsätter att hyra banor även under VT 2018. 

 

Under höstterminen satte Romeleåsens golfklubb upp ett golfnät vid bana 2, ett samarbete som vi 

tycker är spännande och välkommet. 

 

Medlemmar och träning 

Tränare under 2017 var Alexander Iberer och Saskia Thunnissen. Antalet grupper och barn i träning 

har minskat något jämfört med 2016, antalet vuxna i träning är konstant - se bifogad statistik (siffror 

i parentes är vuxna). Tendensen med att det mest är pojkar som tränar tennis fortsätter. 

       

År termin  
antal 

grupper 
antal personer 

antal 

delt.tillfälle 
Tjejer Killar 

2011 VT 9 36 433 189 244 

2011 HT 11 43 543 189 354 

2012 VT 11 46 556 222 334 

2012 HT 13  505 156 349 

2013 VT 10 43 518 184 334 

2013 HT 10 33 429 150 279 

2014 VT 9 40 429 160 269 

2014 HT 7 24 248 78 170 

2015 VT 5 (+2) 20 (+9) 241 76 165 

2015 HT 5 (+ 2) 22 (+10) 213 59 154 

2016 VT 6 (+2) 27 (+12) 356 76 280 

2016 HT 7 (+2) 30 (+12) 400 110 290 

2017 VT 5 (+3) 24 (+13) 385 105 280 

2017 HT 7 (+4) 30 (+20) 409 80 329 

 

Vid årets slut hade vi 90 medlemmar som rapporterades till Svenska Tennisförbundet. 

 

Arrangemang, utmärkelser 

Tillsammans med Dalby Tennisklubb genomförde vi en blixtdubbelturnering den 5 januari där 

Sinclair Mantell var med i dubbelparet som segrade. Vi hade ett försök med motionsserie 

tillsammans med Dalby TK, som vanns av Ted Vollmer. 

Mikael Thunberg med familj fixade grusbanan vid Romelevallen. 

 

Vi arrangerade ett sommarläger med cirka tio deltagare, där Rebecka Sterner och Saskia var ledare. 

 



Vi deltog i föreningarnas dag i augusti och gjorde bra reklam för klubben. 

 

Under hösten hade vi en familjedag med 22 deltagare och ytterligare en blixtdubbelturnering med 8 

deltagare där Peter Atterling var med i det segrande laget. 

 

Pris till årets kompis delades ut till Markus Lilja, med motivationen ”Uppträder alltid med respekt 

för sina med- och motspelare oavsett ålder och kan hantera både vinst och förlust”. 

 

Vi deltog vid byns julskyltning med vårt koncept tennisboule, positivt bemötande och lite plus i 

kassan. 

 

Sponsring, Marknad, Bidrag 

Medlemmar och allmänhet informeras löpande på VTK:s hemsida (www.vtk.se) samt via vår 

Facebook-sida. Tobias har fixat en helt ny hemsida för 2017. 

 

Samma sponsorer som förra året dvs, Tommy Nilsson Vent sponsrar oss med 3000kr, övriga 

sponsorer: Konsum 5000kr och Sparbanken Skåne 3000kr 

 

Abonnemang samt löstimmar 

Såväl Södra Sandby TK som Dalby TK har abonnemang i hallen. Totalt sett är dock dessa 

bokningar på en lägre nivå än 2015. Ett privat abonnemang under VT 2017 

 

Slutord 

Det bästa året på länge – ja så kan man faktiskt sammanfatta 2017. 

Det ekonomiska resultatet är bra, inte minst tack vare Håkans insatser för att bringa ordning i 

ekonomin. Vi har fått fler hyresgäster och haft fler arrangemang än tidigare år. Styrelsen har 

förstärkts med nya krafter och våra unga ledare har visat framfötterna. 

Det är min förhoppning att vi med engagemang från fler medlemmar kan bibehålla och utveckla vår 

verksamhet under nästa år. 

 

Styrelsen gm Christer Atterling, Veberöd 180121 

 

 

http://www.vtk.se/

