Verksamhetsberättelse Veberöds Tennisklubb 2020
Styrelsen
De som förtjänstfullt har jobbat i styrelsen under året är Håkan Nilsson – ordförande, Henrik
Solmenius – kassör, Magnus Sommansson, Linda Nilsson och Sinclair Mantell. Styrelsen har haft
ett fysiskt styrelsemöte samt ett antal digitala styrelsemöten och ett årsmöte. En del operativa beslut
har fattats via mail.
Medlemmar och träning
Under 2020 har Alexander Iberer varit huvudtränare. Saskia Thunnissen har varit hjälptränare under
hela året och Peter Atterling var hjälptränare under vårterminen.
Träningsverksamheten har haft en fortsatt god utveckling under 2020 även om Coronapandemin har
begränsat verksamhetens utveckling.
Nedan finns en sammanställning över antalet juniorer och seniorer som är aktiva inom klubbens
träningsverksamhet. Orsaken till att antalet deltagartillfällen är högre på vårterminen förklaras
främst av att sommarträningen ingår i vårterminens närvarorapportering. Minskningen av
deltagartillfällen under hösten beror framförallt på en hög sjukfrånvaro vilket kan härledas till
Coronapandemin. Klubben har tydligt kommunicerat till tränarna samt de som delar i träning att de
ska stanna hemma vid förkylningssymtom.
Vid årets slut hade klubben 85 stycken registrerade medlemmar.
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Källa: Närvarorapportering i Idrottonline. Från 2020 är både junior och seniorer medtagna i
statistiken.
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Verksamhet
2020 har varit ett annorlunda år för alla och så även för Veberöds Tennisklubb. Vid årsmötet den 12
mars 2020 tillsattes en ny styrelse för Veberöds Tennisklubb. Den nytillsatta styrelsen hade höga
ambitioner för klubbens fortsatta utveckling. Styrelsen hann dock inte mer än tillträda innan
Coronapandemin drabbade Sverige med full kraft. Coronapandemin har medfört att styrelsen har
fått lägga all tid och energi på att anpassa verksamheten samt kontinuerligt informera medlemmarna
omnödvändiga förändringar i verksamheten. Under perioder har vi haft en hög sjukfrånvaro både
bland tränarna samt de som tränar.
Under våren kunde vi bedriva träningsverksamheten med mindre justeringar. Påsklovsarrangemang
och klubbmästerskap ställdes in samt träningen flyttades ut till utebanan när den öppnades för
säsongen.
I slutet av maj och början av juni anordnades sommarträning på grusbanan med Alexander Iberer
som tränare. Intresset för sommarträningen var stort i år och enkätundersökningen som gjordes efter
sommarträningen visade på att arrangemanget hade hållit en hög kvalitet.
I samband med att sommarlovet började arrangerade vi ett sommarläger där antalet deltagare fick
begränsas till 10 barn på grund av Coronasituationen. Saskia Thunissen och Oliver Lennartsson var
ledare för daglägret.

Mikael Thunberg svarade för att göra grusbanan vid Romelevallen spelbar inför sommaren, med
hjälp av styrelsen samt några aktiva medlemmar. Nya släpborstar och linjeborstar köptes in och
styrelsen hjälptes sedan åt under sommaren att manuellt bevattna banan på kvällarna. Med dessa
gemensamma krafter såg vi till att grusbanan var i bättre skick än på flera år och att utesäsongen
blev längre än vanligt vilket var extra värdefullt under de rådande förutsättningarna.
Nytt för i år var även att vi erbjöd att köpa säsongskort för spel på grusbanan, vilket blev väldigt
populärt.
Höstterminen startades som vanligt men från och med den 28 oktober ställdes träningen in för de
födda 2004 eller tidigare i enlighet med de nationella riktlinjerna. Kompensation för den inställda
träningen betalades ut genom att del av träningsavgiften sattes in på spelarnas spelkonto. Samtliga
lovarrangemang samt julavslutningen ställdes in.
Sponsring, Marknad, Bidrag
Medlemmar och allmänhet informeras löpande om klubbens verksamhet på VTK:s hemsida
(www.vtk.se) samt via klubbens Facebook-sida och Instagram.
Klubben hade inga sponsorer under 2020.
Styrelsen har under året aktivt sökt olika bidrag för att kompensera intäktsbortfall och ökade
verksamhetskostnader som har orsakats av Coronapandemin.
Abonnemang samt löstimmar
Hallen nyttjas nu till största delen av Veberöds Tennisklubbs träningsverksamhet samt av
privatpersoner som bokar tennisbanorna som ”löstimmar”. Dalby TK abonnerade ett fåtal timmar i
hallen under 2020. Romeleåsens Golfklubb hyrde hallen för golfträningen under januari men fick
ställa in sin träning i december på grund av pandemin. PRO hyrde hallen i början av året för att
spela inomhusboule i hallen men under hösten har även de ställt in större delen av sin verksamhet.
Sammanfattning
Det har varit ett tufft år för klubben och vi har fått lägga mycket energi på att få verksamheten att
fungera under den pågående Coronapandemin. Vår förhoppning är att klubben ska klara av att ta sig
igenom Coronapandemin och att vi ska kunna fortsätta erbjuda kvalitativ tennisträning samt erbjuda
privatpersoner och andra verksamheter att hyra tennishallen och grusbanan även under de
kommande åren.
Håkan Nilsson, Veberöd 2021-02-09
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