Rönninge Tennisklubb
Verksamhetsberättelse 2012
Styrelsen
Ett nytt händelserikt år i klubbens historia, 2012, är avslutat. Det är andra året där Rönninge
Tennisklubb har bedrivit verksamheten i nära samarbete med Rönninge TennisCenter AB
och vi har hittat väl fungerande samarbetsformer.
Klubben har under året utvecklats positivt. Vi har i flera fall lyckats väcka tennisintresset hos
hela familjer. Vi har ett inflöde av nya aktiva medlemmar och har lyckats attrahera juniorer
och även fått in deras föräldrar i verksamheten. Arbetet i styrelsen har fungerat väl och nio
protokollförda möten har genomförts.
Rönninge Tennisklubbs nya chefstränare Daniel Östman har kommit in och utvecklat
verksamheten på ett mycket positivt sätt. Modern tennisteknik, inspirerande övningar och ny
blick på oss tenniselever gör att våra juniorer och vuxna i träning har gått framåt. Daniel har
också lyckats med att behålla våra bra tränare och fått in nya tränare.
Klubbens nya hallvärdinna Mira Jusufbasic har lyckats skapa en varm och trevlig atmosfär
för oss medlemmar. Våra hungriga barn erbjuds ett bra mellanmål när de kommer efter
skolan. Fakturering och avgiftsdebitering löper smidigt.
Hemsidan har gjorts om och är mer informativ med kalender och fler underrubriker. All
information till klubbens medlemmar finns där.
Rönninge Tennsklubb är representerad i Rönninge TennisCenter AB. Styrelsen består av PA
Lundin, ordförande, Björn Möllersten, kassör, Göran Sivertsson, sekreterare, Björn Rosén
suppleant, samt adjungerade medlemmar från Salems Kommun är Jan Lorichs,
Ekonomichef och Anders Forsberg, ordförande Kultur och Fritidsnämnden. Vid
bolagsstämman representerades klubben av Stefan Jacobsson.
Styrelsen vill rikta ett speciellt tack till Jan Hartman som har skött den löpande bokföringen
för Rönninge Tennisklubb.

Medlemmar
Vid årets slut var antalet medlemmar 594 (642 förra året). Av dessa medlemmar var 198
(256) juniorer och 396 (386) seniorer. De manliga medlemmarna var 426 (474) och kvinnliga
168 (168). 509 (567) bodde i kommunen och 85 (75) utanför.
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Antalet medlemmar har minskat bland juniorerna. Detta beror på att vi nu har individuellt
medlemskap som medfört att antalet juniorer som tillhört ett familjemedlemsskap men inte
varit aktiva i vår verksamhet nu har tagits bort ur medlemsregistret.

Avgifter
Budgeten för 2013 är fastlagd och styrelsen räknar med att uppnå ett nollresultat.
Styrelsen räknar med högre intäkter genom:
•

Införandet av 50-minuters pass i tennisskolan och vuxenträningen. Klubben har fått in
10 nya grupper, med 33, elever på samma antal bantimmar

•

Aktivera 500-klubben

•

Anslutning till Svenska Spel och Bingolotto

Ekonomi
Det andra hela kalenderåret som egen aktieägare i Rönninge TennisCenter är nu slut. Även
2012 blev ett tungt år för klubben, även om resultatet är bättre så har vi inte uppnått det
budgeterade nollresultatet.
Årets bokslut visar ett underskott på 27 tkr. Att underskottet inte blev större får vi tacka
bolaget Rönninge TennisCenter AB för, som beslöt att sänka timpriset för tennisskolan från
A-tid till B-tid, vilket minskade banhyran med 60 tkr.
500-klubben, som är en exklusiv klubb vars bidrag gå oavkortat till tennisskolan, gav i år
endast 2 000 kr mot budgeterade 20 000 kr.
Vid årsmötet 2011 togs ett beslut om att slopa familjemedlemsskap fr.o.m. 2012 och istället
införa individuellt medlemskap. Beslutet har nu visat sig positivt då det ekonomiska resultatet
är oförändrat medan det administrativa arbetet har minskat betydligt.
Klubben anslöt sig under hösten till Svenska Spel och Bingolotto för att förhoppningsvis öka
intäkterna genom att alla medlemmar som spelar på Svenska Spel eller prenumererar på
Bingolotter anmäler att man vill stödja föreningen Rönninge TK, mer information finns på
hemsidan.
Platsen som kassör i klubben har under året varit vakant. Utskick av fakturor och uppföljning
av betalningar har skötts av Mira Jusufbasic och bokföringen av Jan Hartman.
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Veterankommittén
Veterankommittén har bestått av Hans Forsbeck, Sigvard Larsson, Björn Möllersten och Nils
Nykvist. Under senare delen av året har Stig Sjöberg tillkommit. Björn Möllersten deltar som
representanter i styrelsen.
Veterantennisen har under många år bedrivits måndagar och fredagar klockan 9-11 med
avbrott av kaffepaus klockan 10. All tid schemaförs så att man får spela med olika spelare
varje gång. Men banorna räcker inte till p g a stor anslutning av nya tennisspelande
pensionärer. Vi har därför fått ta till den efterföljande tiden klockan 11-13 för att få plats för
alla.
Nytt för året är att det startats ett gruppspel för veteraner som spelats dagtid onsdagar och
torsdagar. Det började med två grupper men kan komma att utökas till flera.

Juniorkommittén
Juniorkommittén har bestått av Stefan Genborn, Karin Malm, Pierre Parrman, Sanja Juric,
Ulf Nilsson, Vanja Sterler och Clas-Göran Jakum. När Vanja och Sanja valde att avsluta sitt
uppdrag i sIutet av året har Sandor Csergö och Karin Svens tillkommit som ersättare för
dem.
Kommittén har haft som mål under 2012 att tillsammans med chefstränaren genomföra
aktiviteter som stödjer barn och ungdomar i klubbens tennisskola. Den i särklass största
organiserade verksamheten i klubben.
Axplock aktiviteter:
•
•
•
•
•

•
•
•

Ett uppskattat juniorgruppspel i klubben genomfördes i syfte att få mer matchvana
Klubbmatcher har genomförts mot Huddinge och Södertälje. Spännande matcher och
ett upplägg som bidrar till en bra klubbkänsla
Tävlingskalender och instruktion för hur man anmäler sig till externa tävlingar för att
främja matchspel utanför klubben
Det årliga sommarlägret hölls på hemmaplan med bra uppslutning. En intensiv vecka
med mycket tennis
Två stycken föräldramöten har genomförts i syfte att informera om tennisskolans
verksamhet och med möjlighet att få ställa frågor och komma med idéer till
chefstränaren och kommittén
Möjlighet till fysträning kopplat till tennis
Kontinuerlig uppdatering av hemsidan
Utöver detta har vi genomfört:
o Sommartennis efter och före skolstart
o Höst-, jul- och sportlovstennis
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PR-kommittén
Kommittén består av Hans Forsbeck, Jonas Nienhuysen, Claes Cedergren och Jonas Ågren.
Jonas Ågren deltar som representanter i styrelsen.
Kommittén har under 2012 haft målet att:
•

Attrahera och behålla våra Sponsorer

Vi gör det genom att ordna sponsorevenemang, exempelvis sponsorfrukost, diplomutdelning,
julkort etc. Vi ser även till att vi gynnar våra sponsorer då vi gör inköp av varor/tjänster. För
övrigt har vi medverkat på Salemdagen och gjort reklam för vår fina klubb.
Under året har vi även fört en dialog med våra närliggande storföretag. Ett utfall av detta var
att Scanias tennisklubb valde att lägga sin årliga tävling ”Kvällsblixten” till vår tennishall.
Kommittén vill rikta ett stort tack till våra sponsorer och vi uppmanar alla våra medlemmar att
gynna dem!

Rullstolstennis
Under året har en ny verksamhet startat i klubben, nämligen rullstolstennis. Klubben har en
elev som tränar en timme i veckan och försöker via annons, reportage och annan
marknadsföring hitta fler som vill komma och ”prova på”. Efter två terminers egen träning
ingår nu rullstolstennisspelaren som en del i den övriga tennisskolan. Rönninge TK är den
artonde klubben i landet som startar denna typ av verksamhet. Då man startat med
rullstolstennis har klubben erhållit 10 000 kr från Svenska Tennisförbundets Idrottslyft under
projekt: ”Öppna portarna för rullstolstennis i din klubb”. Vid ett fåtal tillfällen har vi haft besök
av spelare som deltog i Paralympics i London 2012 och som satsar vidare på Rio 2016.

Tävlingskommittén
Tävlingskommittén har under 2012 bestått av Stefan Jacobsson, Göran Sivertsson och Björn
Rosén. Stefan Jacobsson deltar som representant i styrelsen.
Under året har som vanligt ett stort antal interna tävlingar genomförts:
• Klubbmästerskap under vecka 10 & 11
• Blixtturneringen 10-Bollar på plexipavebanan utomhus 1/5
• Mojen Cup på plexi- & grusbanan i Juni
• Grus i Dojan på grusbanan i August-September
• Finn Forsmans Minne med bäst av tre set i alla matcher i December
• Nyårscup med start 26/12.
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För gruppspelet har ett internetbaserat system från Backhandsmash.com varit i bruk under
2012, intresset för gruppspelet har under året varit stort och vid årets slut var det 52
gruppspelare i 7 grupper.
Under hösten 2012 startade Veterangruppspel på onsdagar med två grupper med totalt 14
deltagare.
Under inomhussäsongen 2011/12 har klubben haft flera serielag med i Svenska
Tennisserierna, i klasserna Herrar (A-lag , H35, H45, H55 & H65, alla lag utom H55 är också
med under inomhussäsongen 2012/13, under utomhussäsongen 2012 har klubben lag med
i klassen Herrar (A-lag) och H45.

Klubbkommittén
Klubbkommittén har under 2012 bestått av PA Lundin. PA Lundin deltar som representanter i
styrelsen.
Traditionen med julfest för alla funktionärer och gratisarbetare upprätthölls i december 2012.
Det är klubbens sätt att visa sin uppskattning för allt arbete som läggs ned för att få allt att
fungera. Ett muntert julbord dukades upp med alla tillbehör. Vackert uppdukat i vår foajé med
levande ljus, julpynt, gran och lysande grangirlanger. Maten var utsökt och stämningen på
toppen. Spirituella julsånger och högstämda tal hördes över bygden till allas förnöjsamhet.
Som vanligt föregicks festen med lottad dubbel och glögg till åskådarna. Tack framfördes till
familjen Ankarholm och PA Lundin som ansvarade för festligheterna.

Tack!
Det finns många att tacka ett sådant här år då många av våra medlemmar har gjort ett stort
och tidsuppoffrande arbete för att få till den fina verksamhet som bedrivs och som vi är
mycket stolta över. Ett stor tack för alla insatser!
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