Rönninge Tennisklubb
Verksamhetsberättelse 2013
Styrelsen
Ett nytt händelserikt år i klubbens historia, 2013, är avslutat.






Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten
Två ordinarie styrelseledamöter och en suppleant valde att under pågående
verksamhetsår utträda ur styrelsen. Två av suppleanterna fyllde upp de ordinarie
platserna.
Det är det tredje året där Rönninge Tennisklubb har bedrivit verksamheten i nära
samarbete med Rönninge TennisCenter AB
Samarbetsformer mellan Rönninge Tennisklubb och Rönninge TennisCenter AB har
diskuterats.

Vi har balans mellan in- och utflöde av medlemmar. Veteranverksamheten växer och är
vitalare än någonsin.
Klubben har på uppdrag av Tennis Stockholm stått som värd för två arrangemang.
Regionsfinal 12-15 september för F 12 48 flickor och 8 tränare/ledare deltog. Det andra
arrangemanget var ett SEB-läger 28-31 oktober för Stockholmsregionens bästa 12 åringar,
flickor och pojkar.
Rönninge Tennisklubbs chefstränare Daniel Östman har vidareutvecklat verksamheten på ett
positivt sätt. Modern tennisteknik, inspirerande övningar och ny blick på oss tenniselever gör
att våra juniorer och vuxna i träning har gått framåt.
Rönninge Tennisklubbs hallvärdinna Mira Jusufbasic skapar 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 är klubbens huvudsakliga informationskanal till medlemmar och uppdateras
löpande. Information presenteras även på reklamtavlor i hallen.
Rönninge Tennsklubb är väl representerad i Rönninge TennisCenter AB. Styrelsen består av
PA Lundin, ordförande, Björn Möllersten, kassör, Stefan Jacobsson, 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 Hans Forsbeck.

Medlemmar
Vid årets slut var antalet medlemmar 584 (594 förra året). Av dessa medlemmar var 199
(198) juniorer och 385 (396) seniorer. Av juniorerna är det 66 flickjuniorer och 133
pojkjuniorer. Seniorerna är 106 (110) damer och 279 (286).

1

Avgifter
Budgeten för 2014 är fastlagd och målsättningen är att uppnå ett resultat som visar på en
gynnsammare utveckling (plusresultat).
Styrelsen räknar med att detta skall uppnås genom:




Justering av samtliga avgifter, tenniskola, gruppspel, dam-och herrdubbeln,
vuxenträning samt veterantennis.
Fler elever i ovanstående verksamheter.
Fler medlemmar som stödjer 500-klubben, Bingolotto och Svenska spel som ger
bidrag till klubben.

Ekonomi
Det tredje hela kalenderåret som egen aktieägare i Rönninge TennisCenter är till ända.
Under 2013 har resultatet förbättrats och vi når i år ett nollresultat enligt målsättningen.
Bland utgifterna som inte var budgeterade är ökade löner för våra hjälptränare som styrelsen
beslutade att genomföra under hösten.
Vår förhoppning, att bolaget skulle kunna sänka bankostnaderna i enlighet med förra året för
tennisskolan, blev inte möjligt på grund av det höga krav som kommunen har på bolaget när
det gäller att uppnå eget kapital till 2015 (856 tkr) utöver ägartillskottet på 203 600 kr.
500-klubben, som är en exklusiv klubb vars bidrag går oavkortat till tennisskolan, gav även i
år ett resultat som var lägre under det förväntade 15 600 kr mot budgeterade 20 000 kr.
Resultatet var dock bättre än 2012 men inte alls på den nivå som man kan förvänta sig. De
två övriga intäkterna som medlemmarna kan lämna egna bidrag till är Bingolotto och
Svenska Spel genom att registrera sig som bidragsgivare till Rönninge Tennisklubb.
Bingolotto gav 1.820 kr och Svenska Spel 1.541 kr.

Rullstolstennis
Den nya verksamheten, rullstolstennis, som startade i klubben under förra året har tagit slut,
då den enda elev vi hade har slutat och någon nyrekrytering har inte varit möjlig.
Klubben har dock stått som arrangör för en tävling Rönninge Wheels Cup den 1-3 mars med
8 deltagare från Ystad i söder till Solna i norr. Klubben har även stått som värd för en av
förbundet utbildningsdag för Sveriges klubbtränare i rullstolstennis. Utbildningen
genomfördes den 17 oktober med 11 tränare från 10 olika klubbar. Bland besökarna var
Johan Sjögren förbundets sportchef och Håkan Arfwedson Salems kommun.

2

Veterankommittén
Kommittén har under året letts av Hans Forsbeck, Björn Möllersten och Stig Sjöberg.
Anslutningen till veterantennisen har ökat ytterligare. Vi har fått nya medlemmar och tidigare
medlemmar som gått i pension. Spelningen pågår med dubbelmatcher under måndagar och
fredagar under tiderna 9-11 och 11-13 och alla 4 banorna brukar vara fulla. Vi har också ett
veterangruppsspel för singelspel.
I slutet av året var över 60 personer anslutna till veteranspelet.

Tennisskolan


Juniorgruppspelet i klubben har fortsatt och vi har två aktiva grupper; äldre junior och
yngre junior. Syftet är att få spela värdefulla matcher mot varandra och få bra
matchträning. Systemet från Backhandsmash fungerar bra och underlättar
administrationen kring aktiviteten.



Rookieserien har fortsatt och vi har spelat många bra matcher mot andra klubbar.
Den spelas med två tjejer och två killar från varje klubb där det blir två singel matcher
plus en dubbelmatch för både tjejerna och killarna.



Utbytesmatcher mot bla Huddinge borta har genomförts och varit uppskattat.
Spännande matcher och ett bra upplägg som bidrar till en bra klubbkänsla. Tanken är
att fortsätta med det under nästa år.



P-15 serien har vi deltagit i där killarna kämpat på väl. Tyvärr så har vi inga tjejer just
nu för seriespel.



A-laget har spelat ett flertal matcher såväl borta som hemma i division 4 och ser fram
emot division 3 till nästa år.



Som ett led att stärka elevernas fysik har fysträning erbjudits för de äldre juniorerna.
Vi har även jobbat med de yngre på bla vår fina uppvärmningsbana inne i hallen.



I somras genomfördes ett mycket uppskattat läger i Enköping med ca 30 elever och
flertalet tränare.



Utöver detta har vi genomfört:
 Sommartennis före och efter skolstart
 Höst, jul och sportlovstennis



Flera tränare har fortsatt att gå tränarutbildningar vilket är positivt för klubbens
verksamhet.
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Juniorkommittén
Juniorkommitté fungerade väl under våren 2013. Den bestod av Stefan Genborn, Karin
Malm, Pierre Parrman, Sanja Juric, Ulf Nilsson, Vanja Sterler och Clas-Göran Jakum. ClasGöran, Stefan och Karin deltog som representanter i styrelsen. Kommitten tog många bra
initiativ med bla en tennisfredagskväll för att samla in pengar till Enköpingslägret.

PR-kommittén
Kommittén bestod av Hans Forsbeck, Jonas Nienhuysen och Jonas Ågren. Jonas Ågren
deltar som representanter i styrelsen.
Vi har tillsammans med RTC ordnat sponsorlunch. Vi ser även till att vi gynnar våra
sponsorer då vi gör inköp av varor/tjänster. Vi har även medverkat på Salemdagen och gjort
reklam för vår fina klubb. Skyltar med dels sponsornamn och 500-klubb medlemmar har
färdigstälts och monterats.
Kommittén vill rikta ett stort tack till våra sponsorer och vi uppmanar alla våra medlemmar att
gynna dem!

Tävlingskommittén
Tävlingskommittén bestod av Björn Rosén, Göran Sivertsson, Daniel Östman och Niclas
Söderlund. Björn var representant för styrelsen.
Tävlingsåret var lyckat. A-laget krossade allt motstånd i seriespelet. Juniorerna deltog
framgångsrikt i P-15 serien och rookieserien. De interna tävlingar som spelades inne lockade
många deltagare. Tyvärr var de interna tävlingarna utomhus ej så populära.
Under året spelades gruppspel i tre olika klasser, juniorer, seniorer och veteraner.
De interna tävlingarna inne var klubbmästerskapen (v. 9 och 10), Finn Forsmans minne
(december) och Nyårs cup (december). Utomhus spelades 10 bollar (den 1 maj), Mojen Cup
(juni) och Grus i Dojan (augusti). På hemsidan finns en lista på alla finalister.
Flera herrlag deltog under året i seriespel, nämligen A-lag samt H-45, H 65- och H 75-lagen.
Vidare spelade juniorer i pojkar 15 och i rookieserien.

Klubbkommittén
Klubbkommittén har under 2013 bestått av PA Lundin. PA Lundin deltar som representanter i
styrelsen.
Traditionen med julfest för alla funktionärer och gratisarbetare upprätthölls i november 2013.
Det är klubbens sätt att visa sin uppskattning för allt arbete som läggs ned för att få allt att
fungera. Ett dignande julbord dukades upp med alla tillbehör. Vackert uppdukat i vår foajé
med levande ljus, julpynt, gran och dito trubadur. 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.
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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!
Styrelsen för Rönninge Tennisklubb
Rönninge mars 2014

Björn Möllersten

PA-Lundin

Jan Hartman

Björn Rosén

Göran Sivertsson

Jonas Ågren

5

