Verksamhetsberättelse 2017 Rönninge Tennisklubb
Styrelsen
2017 behöll vi samma styrelse som vi hade under 2016. Det får vi se som ett tecken på att vi hittat
hållbara arbetsformer för styrelsen. Styrelsearbetet har till stora delar handlat om att utveckla
verksamhetens förmåga att fungera hållbart ekonomiskt. Vi har fortsätt att utveckla
bokningssystemet för att förbättra stabilitet och integration till övriga administrativa system.
Störst under året är att vi genomfört våra nya tävlingar Rönninge Open 2017 presenteras av Audi
Södertälje samt Oktobersprinten. Båda tävlingarna har varit en succé! Vi satsade stort på kvalité
genom att tillhandahålla utbildade matchledare på varje bana samt utbildade tävlingsledare under
tävlingarna. Den satsningen i kombination med att vår hall är perfekt utformad för en attraktiv
tävlingsmiljö har bidrog till succéerna. Stort tack till alla som lagt ner stor del av sin fritid för att lyfta
tävlingarna till en så hög nivå direkt. Vi ser också resultat i ökat antal anmälda till tävlingen Rönninge
Open 2018. Många återkommande samt nya klubbar deltar med spelare!
Claudio Arrano började hos oss som ny tränare 2017.
Under året har vi också satsat mycket på att uppdatera hallen. Vi har försett varje bana med 4st nya
belysningsarmaturer som ger en bättre ljusspridning bakom banornas baslinje. Det i kombination
med byte av lysrör i befintliga armaturer har gett perfekta spelförhållanden.
Vi har också uppgraderat entrédörren till en variant i glas. Detta byte ger alla besökare en mycket
mer välkomnande känsla. Bytet initierades i samband med att det befintliga låset gick sönder. Hade
vi behållit den gamla dörren riskerade vi att det nya låset snabbt skulle skadas och orsaka nya
underhållskostnader.
Under året har styrelsen uppdaterat målen för klubben och dess verksamhet. Lägesrapport
måluppfyllnad:

Övergripande mål
1. RTK och RTC skall ha intäkter och kostnader i balans på lång sikt.
Efter marginella förluster både i RTK och RTC under 2016 vände vi ekonomin under 2017 och
kan istället redovisa marginella vinster både för RTK och RTC detta år. Vi kan också presentera
en budget i balans för 2018. Vi står med andra ord starkt ekonomiskt. Men vi lutar oss
fortfarande till stor del på att tunga arbeten sköts helt ideellt.
2. RTK skall ha en tydlig inriktning för klubbens verksamhet

a. RTK skall ha plan för träningsverksamheten
Vi har fortsatt erbjuda träningsläger på loven samt sommartennis och sommarläger
där vi haft många deltagare. Dessutom fortsatt positiv After Work tennis för vuxna. Vi

ser att vi behåller yngre och äldre juniorer i verksamheten vilket är positivt och tyder på
en fungerande verksamhet där alla känner sig välkomna. Fler barn har provat på att
tävla utanför klubben och det har uppmuntrats genom interna träningskvällar med
fokus matchspel. Klubben har stöttat klubbtränarna genom fortsatt utbildning och
rekryterat en ny tränare. Tränarstaben har en bra sammanhållning och jobbar i
gemensam anda för att alla ska trivas och ha roligt med sin tennis. Tennis för vuxna är
en växer. Mål uppfyllt.
b. RTK skall ha en plan för interna och externa tävlingar
Våra interna tävlingar har följt plan från tidigare år. Mål uppfyllt. Externa tävlingar har
vi satsat på i form av utbytesmatcher med närliggande klubbar samt deltagande i
rookieserien. Vidare har många av våra tennisspelare deltagit i externa tävlingar.
Störst är dock att vi genomfört våra officiella tävlingar Rönninge Open 2017
presenteras av Audi Södertälje samt Oktobersprinten med succé som resultat. Mål
uppfyllt.
3. RTK skall arbeta för en jämställd verksamhet där klubbkänslan är god och alla känner sig
välkomna
2017 behåller vi den höga andelen tjejer i verksamheten. Våra nya tävlingar har också bidragit
till en ökad klubbkänsla. Mål uppfyllt.
4. RTK skall vara en attraktiv arbetsgivare för tennistränare/anställda.
Vi behåller våra tränare under 2017 och har dessutom kontrakterat ytterligare en meriterad
tränare. Mål uppfyllt.
5. RTK skall sträva efter delaktighet av medlemmar via arbetsprocesser och

intressegrupper
I år har vi fått mycket support av medlemmar som ställt upp på många olika sätt i samband
med arrangemang. Mål uppfyllt.

Under 2018 har vi legat på ett stabilt medlemstal. Satsningar på nyrekrytering under året har gett
resultat och vi ligger kvar på en hög nivå. Nu gäller det att vi kan nå en positiv ökning av antalet
juniormedlemmar. Vår satsning med förstärkt tränarstab kommer hjälpa oss att uppnå detta under
2018.
Rönninge Tennisklubbs chefstränare Daniel Östman fortsätter att utveckla verksamheten. Vi har nu
fler och fler som tävlar utanför klubben och den höga andelen tjejer i verksamheten ligger stabilt.
Rönninge Tennisklubbs kanslist Mira Jusufbasic har tillsammans med Niklas Sylvander fortsatt att
utveckla våra administrativa rutiner. Rönninge TK har tillsammans med Mycourt utvecklat
gruppspelsfunktionaliteten i systemet. Mycourt och ekonomisystemet Fortnox används nu fullt ut för
att hantera fakturering och redovisning än mer effektivt.
Hemsidan är klubbens huvudsakliga informationskanal till medlemmar och den har uppgraderats för
att bli enklare att hitta information i. Nyhetsflödet uppdateras också kontinuerligt på Facebook.
Information presenteras även på anslagstavlor och skärmar i hallen. Vi har också kommit igång med
ett regelbundet återkommande nyhetsbrev till medlemmarna.
Rönninge Tennisklubb är fullt representerad i Rönninge TennisCenter AB. Styrelsen bestod 2017 av
Ulf Nilsson, ordförande, Claes-Göran Jakum, kassör, Lars Ankarholm, ledamot samt adjungerade
medlemmar från Salems Kommun är Jan Lorichs, Projektchef och Kristina Bjureklev Netzell,
ordförande Kultur och Fritidsnämnden. Vid bolagsstämman representerades klubben av Lars
Hedlund.

Medlemmar
Vid arets slut var antalet medlemmar 633 (636 förra året). Av dessa medlemmar var 172 (190)
juniorer och 461 (430) seniorer. Av juniorerna är det 72 (83) flickjuniorer och 100 (112) pojkjuniorer.
Seniorerna är 140(134) damer och 321 (307) herrar.
Mycket fint att vi ligger kvar stabilt över 600 medlemmar. Under 2018 hoppas vi att vi kan hitta
tillbaka till en medlemstillväxt för juniorer där vi tyvärr ser en tydlig minskning 2017. Våra satsningar
de kommande åren måste ha fokus på att öka både bland flick- och pojkjuniorer. Glädjande är att vi
får fler nya seniora medlemmar, vilket är mycket viktigt för vår stabilitet och attraktivitet som
förening.
Medelålder: 42år (40år).
Könsfördelning: Kvinnor 33% (34 %) Män 67% (66 %)
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Budget
Budgeten för 2018 är fastlagd och målsättningen är att uppnå ett resultat som fortsatt håller både
RTC och RTK stabila ekonomiskt. Vi har inte längre kravet på att bygga upp eget kapital. Intäkter kan
nu istället rikta sig mot att få en långsiktigt hållbar verksamhet.
Styrelsen räknar med att detta skall uppnås genom:
Fler elever och aktiva i våra verksamheter. Tennisskola, gruppspel, dam-och herrdubbeln,
vuxenträning samt veterantennis. Fler arrangemang, vi har ju Rönninge Open 2018 samt
Oktobersprinten som arrangeras under året samt Stockholm Tennis som fortsätter arrangera sin
satsning Next Generation i vår hall även under 2018.
Svenska spel ger bidrag till klubben.
Fler viktiga sponsorer. Under 2018 har vi tecknat avtal med många nya sponsorer. Dessutom har vi
lyckat satt behålla de flesta av de vi har sedan tidigare. Tyvärr har vår tidigare huvudsponsor Audi
Södertälje lämnat. Sponsorerna är helt avgörande för klubbens stabilitet.

Ekonomi
Det sjunde hela kalenderåret som egen aktieägare i Rönninge TennisCenter är till ända.
Under 2017 har RTK redovisat en knapp vinst. RTC gör en knapp vinst. RTK har periodiserat
intäkterna för bidrag och kommun så att dessa tillhör aktuellt år och inte med förskjutning som
tidigare. Det kommer att underlätta ekonomiuppföljning kommande år.

Intäkter och kostnader är båda över budget.
De kommunala och statliga bidragens resultat ligger stabilt i relation till aktivitetsnivån.
Värdskapet för Stockholm tennis satsning Next Generation har bidragit positivt till intäkterna.

Tennisskolan
Utbytesmatcher mot Mälarhöjden har genomförts och har varit uppskattat. Spännande matcher och
ett bra upplägg som bidrar till en bra klubbkänsla. Tanken är att fortsätta med det under nästa år. Vi
har även startat upp ett samarbete med fokus på de yngre spelarna. De ska få känna på matchspel
och på så sätt vilja börja tävla på ett lekfullt sätt.
Fysträning bedrivs flitigt av våra juniorer på vår uppvärmningsbana.
I somras genomfördes vårat årliga sommarläger som blev en succé igen med 25 elever och flertalet
tränare. Vi spelar mycket tennis, tränar fys och avslutar veckan med pizza och vattenkrig. Detta har
spridits till spelare utanför klubben som vill delta kommande år. Känns roligt att vårat fina
sommarläger är så uppskattat.
Utöver detta har vi genomfört:


Sommartennis före och efter skolstart



Höst, jul och påsklovstennis



After Work för vuxna



Fredagstennis för vuxna



Fredagstennis för juniorer



Prova-på Tennis



Rookieserien



Engagerat fler att börja tävla utanför klubben



Reklamfört klubben på bla Salemsdagen



Idrottslyftet - fortsatt samarbete med skolorna i Salems kommun

Juniorkommittén
Juniorkommittén har stått för samordning av våra arrangemang samt varit delaktiga vid juniorernas
tävlingar.

Veterankommittén
Veteranverksamheten har letts av Lars Hedlund, Stig Sjöberg och Jose Barrientos.

Dubbelmatcher spelas på måndagar och fredagar kl. 9-11 samt 11-13 och vanligtvis är alla banorna
fullbelagda. Veterandubbel spelades i år även under sommarmånaderna på våra utebanor, trots en
hel del regn. Över 60 personer deltar i veteranspelet.
På onsdagar spelas singel-gruppspel.
Veteraner deltar också i Tennisförbundets seriespel för herrar 65+, 70+ och 75+.
Städgruppen samlas varje tisdag och fredag för städning av banorna.

Sponsorkommittén
Kommittén bestod av Bengt Härse, Björn Möllersten och Claes-Göran Jakum.
Under året har vi genom målinriktat arbete lyckats knyta till oss 7 nya skyltsponsorer, varav 2 är
nygamla. Vi har även rensat bort skyltar som ej längre är aktuella. Kommittén var också
representerat på Salemsdagen 2016. Länkar till våra sponsorer hittar man på vår hemsida.
Kommittén vill rikta ett stort tack till våra sponsorer och vi uppmanar alla våra medlemmar att gynna
dem!

Tävlingskommittén
Tävlingsåret var lyckat. De interna tävlingar som arrangerades lockade deltagare.
Under året spelades fler gruppspel i två olika klasser, seniorer och veteraner. Dessutom har ett
damgruppspel startat. Rookieserien har genomförts för de yngre tjejerna och killarna.
De interna tävlingarna inne var klubbmästerskapen (januari och november), och Smällkaramellen
(december).
Flera herrlag deltog under året i seriespel, nämligen H-45, H 65- och H 75-lagen.
Tävlingskommittén har lett arbetet med arrangemang av succétävlingarna Rönninge Open 2017 samt
Oktobersprinten.

