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Bild tagen före Coronavirusutbrottet.

Årsmötets val av styrelse
På årsmötet 2020-03-15 valdes styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag:
Ordförande:

John Parkinson

Omval, l år

Övriga ledamöter:

Linus Amneryd

l år kvar på mandattiden
l år kvar på mandattiden
l år kvar på mandattiden

Henrik Schmidt

Katja Ruud
Douglas Parkinson
Lena Hesselberg
Peter Jansson
Fredrik Odevall

Omval 2 år

Nyval 2 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år

Styrelsen konstituerade sig vid ett styrelsemöte 2020-03-31 enligt följande:
Ordförande:

John Parkinson

Vice ordförande/Damansvarig:
Kassör:

Katja Ruud
Lena Hesselberg

Sekreterare:

Henrik Schmidt

Gruppspels- och tävlingsansvarig:
Gruppspels- och tävlingsansvarig:

Linus Amneryd

Barn- och ungdomsansvarig:
Informationsansvarig:

Vald av årsmötet

Douglas Parkinson
Fredrik Odevall
Peter Jansson
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Verkställande utskott har utgjorts av ordförande, sekreterare samt kassör. Styrelsen har,
under verksamhetsåret haft nio protokollförda styrelsemöten samt ett konstituerande möte.

Årsmötets val av revisorer och valberedning
På årsmötet 2020-03-15 valdes revisorer och valberedning enligt valberedningens förslag:
Revisorer:

Valberedning:

Richard Anund

l år kvar på mandattiden

Mats Borin

Omval 2 år

Anna Hansen

l år kvar på mandattiden
l år kvar på mandattiden

Thomas Månsen

Medlemmar och medlemskap
Vaxholms Tennisklubb fortsätter att växa. Klubben hade vid årsskiftet 2020/2021, 551 (501)
medlemmar, exklusive 5 (4) företagsmedlemmar/sponsorer. Siffrorna inom () avser verksamhetsåret
2019/2020. Antalet medlemmar har fördubblats under de senaste tio åren.
Antal medlemmar i VTK
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Medlemmarna har en köns- och åldersfördelning enligt:
Seniorer

Ungdomar (<19 år)

146(133) Darner
56(63) Flickor

-t

229 (183) Herrar
120(110) Pojkar

Juniorverksamheten
Det är glädjande att klubben under året har haft ca 120 juniorer i träning. De två parallella banorna
har möjliggjort att schemalägga spelare med liknande spelnivå och skapa rotation, och på det sättet
öka variationen i tränings- och matchspelsaktiviteterna. Även mini/knattetennisen på fredagskvällar i
idrottshallen (6 stycken minibanor) har fungerat väl och varit uppskattade. Tyvärr gjorde Covid-19 sitt
intåg efter sportlovet 2020 och vi upplevde en tid med osäkerhet. Men träningen har i princip kunnat
fortgå under året, dock under vissa restriktioner. Många planerade matchspelsaktiviteter och andra
sociala tillställningar/sammankomster har dock behövt ställas in.
Under vårterminen 2020 planerades och utfördes träningen mestadels av Ulf Persson och Calle
Westerberg. Eftersom Calle påbörjade studier under hösten, ersattes han i augusti av Magnus
Rindeby. Magnus har tidigare varit tränare vid ett flertal andra klubbar i norrort. Ulf och Magnus har,
sedan dess, lett planering och träning av våra juniorer. Till sin hjälp har de haft duktiga äldre juniorer
2
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från klubben, bådeförjunior-ochförknattetennisen, vilket har varit väldigt uppskattat. Det är av
stor betydelse att ha kvar dessa juniortränare i klubben, inte minst som förebilder för de yngre.
Fokus för de yngre barnen har legat på att lära sig grunderna i slagteknik och rörelsemönster samt att
blanda detta med roliga tennis- och lekövningar. För de äldre har fokus legat på teknik, taktik och
matchspels-situationer.

Följande tränare har under året instruerat klubbens juniorer.

y

VT-20:

Ulf Persson, Carl Westerberg, Hampus Wennerholm och Fredrik Gill
(hjälptränare). Fredagar knatteträning: Ulf Persson, Vilmer Schmidt, Nils Thollin,

(

Elsa Kristensson, Axel Trygger och Oliver Rändes

Ulf Persson

HT-20:

Ulf Persson, Magnus Rindeby, Wladde Wedenski, Hampus Wennerholm, Fredrik Gill (hjälptränare).
Fredagar knatteträning: Ulf Persson, Axel Trygger, Oliver Rändes, Emma Rahme, Nora Barden och
Fredrik Gill.

Sammanfattning -Juniorverksamheten
Våra juniorer är födda mellan åren 2003-2014. Andelen flickor ligger på ca 25 % och förhoppningen
är 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. Det är viktigt att denna verksamhet
kan fortsätta här, då idrottshallen är ypperlig för de yngre som kan träna på sex stycken
minitennisbanor. Vi har ca 25-30 yngre juniorer i åldrarna 2012-2014 i spel med olika bolltyper. Dessa
slussas sedan vidare till stor bana när grundtekniken är på plats.

l somras kunde vi, trots Covid-19, ordna Sommartennis och KM för juniorer. Även lite lördagspel för
juniorer i begränsad form har genomförts under hösten. Vi hoppas att aktiviteter som juniorpanattor,
träningsläger, matchspelsaktiviteter, seriespel och avslutningar kommer igång igen i ett senare läge.
Vi är dock tacksamma över att juniorträningen i Vaxholm har kunnat fortlöpa under året. Det är
viktigt att ungdomar förblir aktiva med motion, samhörighet och glädje.

Vi summerar ett intensivt och utvecklande verksamhetsår. Tyvärr finns det barn på väntelistor och vi
får fortlöpande förfrågningar om tennisspel. Vi har inte möjlighet att ta emot fler juniorer just nu.
Väntelista finns och intresseanmälan mejlas till ansvarig. Mer information publiceras på hemsidan.
Vad gäller tävlingsverksamheten för juniorer så är ett mål att starta juniorlag som kan representera
klubben i Stockholmsområdet.

Viktigt framöver är att vi säkrar tillgången på
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utbildade tränare som kan ta hand om våra barn

och ungdomar och att tennisskolan anpassas efter
klubbens kapacitet.
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Damverksamheten
Även under detta verksamhetsår har intresset för damtennisen ökat. Klubben har nu många aktiva
spelare som i den mån det varit möjligt, detta pandemikaraktäriserade år, deltagit i verksamheten.
Som tidigare år utgör träningsgrupperna basen för denna verksamhet. Träningstimmarna har legat på
onsdagskvällar samt lördagsförmiddagar. Under våren tränades 32 spelare av Wladde Wedinski, Calle
Westerberg och Magnus Westerberg. Under hösten 2020, ersattes Calle av Magnus Rindeby. Utöver
de som är aktiva i våra träningsgrupper har vi en kö av aspirerande spelare, alltifrån nybörjare till mer
erfarna, och det är därför extra roligt att vi nu inför vårterminen 2021 lyckades frigöra ytterligare en
timme på lördagsförmiddagarna för fyra nya spelare. Dessa lördagsgrupper tränas, från och med
vårterminen av Wladde. Det är dock fortfarande flera som står uppsatta i kön (och flera har
tillkommit) så vi fortsätter i vår strävan att få till ytterligare träningspass.
Utöver träningsverksamheten så har det tyvärr varit ytterst begränsat med aktiviteter av förklarliga
skäl. Vi ser 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

År 2018, i samband med att klubben fick två tennisbanor, anmäldes två tag till Svenska Tennisseriens
divisionsspel. Intresset att få representera VTK i ett serielag har sedan dess ökat bland medlemmarna
och som en följd därav anmäldes fyra lag till Svenska Tennisserien för spelaret 20/21. Lagen som
anmäldes var; Herrar, Herrar 35, Damer 40 och Damer 50.

Tävlingsspelet hann precis börja innan skärpta restriktioner blev ett faktum och matchspelet sköts
upp för att därefter ställas in helt. Värt att notera är att Vaxholmslagen vann tre av sina fyra matcher
som hann spelas. Självförtroendet i lagen bör därför vara på topp när seriespelandet väl kommer
igång igen.

Ute-KM
Under sensommaren (vecka 34) gick decenniets första upplaga av Ute-KM av stapeln och vädrets
makter till trots spelades finalerna söndagen 31/8 samt veckan därpå. Antalet deltagare var smått
otroliga 79 stycken fördelat över åtta klasser, vilket såklart var extremt roligt.
Det ökade tennisintresset i Vaxholm märks således även i tävlingssammanhang. Extra roligt är det
också att så många juniorer vill spela i vårt klubbmästerskap. Den månghövdade publiken, som själva
inte tampades på gruset, kunde i vanlig ordning samlas och se på underhållande och välspelad tennis.
De som lyckades bäst var:

Klass:
Herrsingel A
Herrsingel B
Damsingel A
Damsingel B
Mixdubbel
Herrdubbel
Damdubbel

Juniorsingel

Klubbmästare
Niklas Nestlander
Andreas Gerdén
Helene Lindstrand Odevall
Sofie Persson
Eltsäter/lsacsson
Mellberg/Svömmekjaer
Karlsson/Munir
William Warholm

Finalister Resultat
Douglas Parkinson 6-1, 6-3
Johan Blomberg 6-0, 7-5
Sara Ellsäter 2-3, ret.
Veronica Silvstedt 6-2, 6-3

S.Sten/F.Sten 6-4,7-5
Odevall/Warholm 7-5,6-3
Ruud/Lindstrand Odevall 6-0, 6-1
Sigge Hammar 6-0, 6-0
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Bild saknas för Herrsingel B

Skärgårdstigan
Under våren 2020 ändrades formatet i klubbens interna seriespel till att omfatta både herrar och
darner i en gemensam serie. Den nya serien, som går under namnet Skärgårdstigan, har uppskattats
bland spelarna och intresset att få delta är stort. Serien utökades till nio divisioner i samband med att
den tredje omgången av ligan drogs igång vid årsskiftet 20/21 (att jämföra med sju terminen innan).
Tobias Kohl har imponerat i ligan och gått segrande ur Skärgårdsettan sedan den startades.
Dubbelserien

Den mycket omtyckta och prestigefyllda herrdubbelserie fick till slut en finalspelskväll (serie 19/20)
den 17 sep 2020 efter att ha skjutits upp. Framåt midnatt stod det klart att det segrande paret var far
och son Jon och Jonathan Söderblom (i grundserien Jon Söderblom/Marcus Thollin) som slog
bröderna Mikael och Freddy Klaving i finalen. Ny omgång av dubbelserien är nu igång.
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Jon och Jonathan Söderblom - Freddy och Mikael Klaving
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Tennisbanor
Inomhus

Klubbens målsättning är att inomhushallen ska upplevas som en mysig träffpunkt dit man gärna
kommer och fördriver lite tid samtidigt som man förbereder sig för tennis. Men i år har vi mest fått
hålla avstånd pga Covid-19. Arbetet med att fräscha till korridoren och andra klubbytor har fortsatt
under verksamhetsåret. Verksamma i inredningsgruppen har varit Maria Engdahl, Karin Malmström
och Bengt Landquist och deras arbete kommer fortsätta under 2021. Ett stort tack för ert utmärkta
arbete och engagemang.
Till hallen har även motionscyklar och pingisbord köpts in framför allt för att medlemmar ska kunna
värma upp innan tennisen.
Utomhus

Ulf och Göran Hägglund har under verksamhetsåret fortsatt att sköta klubbens grusbana på Lägret.
Förutom skötsel har de även ansvarat för administrationen. Grusbanan öppnade redan den 20 april
och beläggningen var hög under hela säsongen, l snitt var ungefär 27 timmar/veckan bokade.
Klubben har haft möjlighet att kostnadsfritt använda grusbanan för ungdomsläger samt Ute-KM.
Under sommaren är det många Vaxholmare och turister som har spelat på vår utebana. För att spela
köper man en kupong på Parkgrillen, och priset i somras var 90 kr. Vi hoppas och räknar med att ha
utomhusbanan även sommaren 2021.

Information och marknadsföring
Medlemsinformation
Under verksamhetsåret har ett antal informationsblad skickats ut till klubbens medlemmar. De två

senaste nyhetsbreven har skapats och distribuerats genom tjänsten "Get a Newletter". Tjänsten har
inneburit ökade möjligheter att lägga in bilder och skapa ett mer tilltalande nyhetsbrev. Vi tjänsten
får vi också statistik hur väl de når klubbens medlemmar. Målet har varit att hålla medlemmar
uppdaterade på klubbens verksamhet och aktiviteter.
Löpande information om klubbens verksamhet publiceras på hemsidan. Här finns även
styrelseprotokoll och annan nödvändig information. httD://www.vaxholmstennisklubb.se/. Klubben
har även använt MATCHi som kommunikationskanal. Härigenom skickas information om tävlingar,
påminnelser om abonnemangstiderna etc.

Reklam- och sponsorverksamheten
Klubben har idag 5 sponsorer varav 2 är guldsponsorer. Att Vaxholms TK har sponsorer är viktigt för
att vi ska kunna fortsätta utvecklas och erbjuda bra tennismöjlighetertill nuvarande och kommande
medlemmar. Under 2020 har vi lyckats få en ny sponsor till klubben och ytterligare en är på väg in
under första hälften av 2021. Klubbens växande storlek och utökade verksamhet, inklusive

seriematcher ger god exponering för sponsorernas skyltar i hallen. Vi hoppas också att våra
sponsorer börjar använda de tennistider och träningsmöjligheter som ingår i sponsorspaketen.
De samarbetspartners vi har idag är Wolfbuilder, ICA Resarö, Futur Pension, SEB och Mäklarringen.
Vill du annonsera i Tennishallen eller har någon ett tips så hör av er till styrelsen.

Ekonomisk rapport
Det har aldrig spelats så mycket tennis i hallen som under året 2020! Detta är väldigt glädjande.
Klubben har dessutom fått många nya medlemmar, många bosatta i Vaxholm men också utanför
6
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kommunen. Detta kan vara ett tecken på att vi har en bra tennishall. Intäkterna från strö-tider ökade
med 75 % jämfört med året innan. (Betydligt mer än budgeterat.)

Klubben fortsatte under 2020 att fräscha upp tennishallen och fokus under året var korridoren och
klubbrummet. Pga Corona som fick vi avvakta en del, men i slutet av 2020/början av 2021 fanns
bordtennisbord och motionscyklar på plats. Planen är att bli klara med uppfräschningen av korridor
och klubbrummet under 2021. Den del av budgeten som inte användes under 2020 flyttas över till
2021.

Andra större inköp/kostnader som klubben hade under 2020 var inköp av bollmaskin och en
ordentlig rengöring av inomhusbanorna under sommaren. Den klart största kostnaden klubben har
är emellertid hyran för tennisbanorna som betalas till kommunen.
Klubbens intäkter utgörs av medlemsavgifter, sponsorpengarsamt avgifter för tennisskola och
abonnemangsavgifter. Därtill kommer intäkterna från försäljning av strö-tider och intäkter från
frukosttennis och hyra av bollmaskinen.

Klubbens ekonomi visar ett plus-resultat under 2020, trots att vi hade budgeterat för ett minusresultat. De två huvudanledningarna till det är mycket fler bokade strö-tider samt att vi inte
hann/kunde göra lika mycket på den uppfräschning av korridoren och ktubbrummet som vi hade
budgeterat för. Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning. l 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 2021.

Under verksamhetsåret har fem personer jobbat med klubbens ekonomi på olika sätt: Lena
Hesselberg, Tina Malmros, Claes Hedin, John Parkinson och Tommy Svensson.

Ordförandens slutord
Detta år dominerades av Covid-19 vilket resulterade i en delvis annan

verksamhet än den som var planerad. Många idrottsföreningar har haft det
mycket tufft under året. Tack och lov är tennis en sport med stora ytor och
avstånd vilket har medfört att vi inte har behövt stänga tennishallen. Men
ändå har pandemin påverkat oss: frukosttennis, interna tävlingar har ställts
in. Klubbens medverkan i Sv TF:s seriespel har påverkats och många matcher
har blivit inställda. Klubben hade för första gången fyra lag anmälda till Sv
TF:s seriespel.

i»

<

m
John Parkinson

Mycket av det vi listade i Verksamhetsplanen inför 2020 har vi behövt revidera eller senarelägga på
grund av rådande omständigheter. Även innevarande vårtermin (2021) kommer att bli annorlunda.
Färre personer samtidigt i hatten och inga tävlingar eller andra engagemang. Men jag är mycket glad
över att vi alla hjälps åt och håller avstånd och bara vistas i tennishallen när vi spelar. På det sättet
kan vi fortsätta att ha tennishallen öppen för tennis under resten av året.

Trots Covid-19 har det hänt en del riktigt bra och roliga saker under året. Jag vill lyfta fram vissa saker
som många har uppskattat:

Tennisskolan för både barn och vuxna har fungerat utmärkt och har varit mycket
uppskattade. Ulf, Magnus, Wladde med hjälptränare, ett stort tack!
Frukosttennisen som vi startade med under våren 2020. Dessa tillfällen blev snabbt populära
och uppskattade.
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Inredningsgruppen fortsätter med att jobba med klubbrummet och ett bordtennisbord och
två motionscyklar inköpta.
's

•<
(>

\I

afr

\

r\

-f^t

.»

„.-*

:"•?'*

»•r21

I?

»
I
t-

o*

^J

IA»
».

Sl

;f

^

VTK:s frukosttennis blev en succé.

Viktiga områden som vi måste fortsätta att jobba med är:
Tennisskolan. Se till att klubbens tennisskola fortsätter att hålla lika bra och hög kvalité som
tidigare år.
Ekonomin. För att kunna fortsätta utveckla klubben måste vi ha en ekonomi i balans.
Få fler medlemmar med i klubbens aktiviteter.

Vi har nu nio divisioner i Skärgårdsserien vilket är jättekul. När klubben åter kan arrangera tävlingar,
aktiviteter, frukosttennis med mera så hoppas jag att intresset är stort så grupperna bli fulla. Men
det vore mycket önskvärt att få fler medlemmar att engagera sig i klubbens olika
verksamhetsområden. Låt oss starta fler grupper/kommittéer inom olika områden (juniorer, tävlingar
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 14 februari 2021
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