
Verksamhetsberättelse Veberöds Tennisklubb 2021 
 

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 

en intensiv mailkorrespondens under året samt två digitala styrelsemöten och ett årsmöte. En del 

operativa beslut har fattats via mail. 

 

Medlemmar och träning 

Under 2021 har Alexander Iberer varit huvudtränare. Saskia Thunnissen och Oscar Strömgren har 

varit hjälptränare under hela året. Träningsverksamheten har haft en fortsatt god utveckling under 

2021 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. 

Vid årets slut hade klubben 105 stycken registrerade medlemmar. 

 

År Termin 
Antal 

junior 

Antal 

senior 

Deltagartillfälle 

junior 
Tjejer Killar 

 

2021 VT 66 39 1119 194 925  

2021 HT 66 39 875 236 639  

2020 VT 43 27 992 244 1151  

2020 HT 48 31 750 253 856  

2019 VT 42 28 729 79 650  

2019 HT 45 34 754 80 674  

2018 VT 30 20 428 68 360  

2018 HT 31 22 342 76 266  

Källa: Närvarorapportering i Idrottonline. 

 

Verksamhet 

 2021 har varit ett annorlunda år för alla och så även för Veberöds Tennisklubb. Coronapandemin 

har medfört att styrelsen har fått lägga mycket tid och energi på att anpassa verksamheten samt 

kontinuerligt informera medlemmarna om nödvändiga förändringar i verksamheten. Under perioder 

har vi haft en något högre sjukfrånvaro både bland tränarna samt de som tränar. På grund av 

försiktighetsprincipen kopplad till Coronapandemin har vi inte genomfört något klubbmästerskap 

under året. 

I juni anordnades sommarträning på grusbanan med Alexander Iberer som tränare. Intresset för 

sommarträningen var stort även i år. 

 

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 Oscar Strömgren var 

ledare för daglägret. 

Mikael Thunberg svarade för att göra grusbanan vid Romelevallen spelbar inför sommaren, med 

hjälp av styrelsen samt några aktiva medlemmar. Inför säsongsöppningen målade vi fönstren på 

klubbhuset vid grusbanan. Kommunen hjälpte oss även med att sätta upp nya nätstolpar samt ett 

nytt tennisnät. 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.  

För andra året i rad erbjöd vi säsongskort för spel på grusbanan, vilket blev lika populärt som 



föregående år. 

Under hösten har vi även köpt ut Dalby tennisklubb från det delade ägandet som vi hade för 

bollmaskinen. VTK äger nu bollmaskinen till 100%. 

 

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 fick under 2021 sponsringsbidrag från Sparbanken.  

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 2021. Romeleåsens Golfklubb hyrde hallen för golfträning under november och 

december. 

 

Sammanfattning 

Klubben har trots pandemin haft ett framgångsrikt år. De har varit ett intensivt år för styrelsen som 

har fått lägga många timmar på att lotsa klubben genom en tid som kommer att sätta spår i 

historieböckerna. Klubben går ur pandemin starkare än på flera år vilket vi är väldigt glada för. Vår 

förhoppning är nu att det ska finnas kraft kvar att erbjuda kvalitativ tennisträning samt erbjuda 

privatpersoner och andra verksamheter att hyra tennishallen och grusbanan även under de 

kommande åren. Dock sträcker vi ut handen efter fler ideella krafter som vill hjälpa klubben framåt. 

Ett otroligt stort tack till alla er som hjälpt oss att få tennisen i Veberöd att klara sig igenom ett par 

tuffa år. 

 

Håkan Nilsson, Veberöd 2022-02-19 

 

Bilagor:  

Bilaga 1, Åldersfördelning för medlemmar VTK 2021 
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Bilaga 1 

 

 
Källa: Statistik idrottonline 


