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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
 
Styrelsen för Åkarps Tennisklubb avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2010. 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande: Jacob Malmros 
Viceordförande: Håkan Harvigsson 
Sekreterare: Håkan Ekman 
Kassör:  Leslaw Gerber 
Övriga ledamöter: Stina Piltz 
  Christina Andersson 
  Anita Sindberg  
Suppleanter: Henry Svensson 
  Christer Andersson 
Revisorer:  Anette Mårtensson  

Annelie Nilsson 
Revisorsuppleant: VAKANT 
 
Valberedning: Stina Piltz (sammankallande) 
  Iwona Gorecki 
  Bo Mårtensson 
 
Anställda: 
 
Klubben har under året haft en fast anställd på 80% tjänst, chefstränare Iwona Gorecki fram till 
1:a augusti. Därefter har hon ersatts på 100% av Robin Waldmann som nu har huvudansvaret 
för tränings-, tävlingsverksamheten och det löpande arbetet i klubben. Pontus Wiklund har 
anställts 50% som tränare på en period av ett år under Robins arbetsområde. Från november 
har Stina Piltz anställts som administrationsansvarig på 50%. Leslaw Gerber har varit kassör 
mot arvode.  
 
Övriga anställda har varit timanställda tränare: Axel Arnberg, Victor Malmros, Jörn Rix, Johan 
Rendin, Anton Appelgren, Suad Dimiraca, Iwona Gorecki, Vanessa Mårtensson, Anton Brandt, 
Kristina Andersson, Lina Mårtensson, Victoria Mårtensson, Oliver Lindström, Mathieu Soto och 
Kalle Piltz. 
 
Sammanträden: 
 
Årsmöte hölls den 17:e mars 2010 under ordförandeskap av Jacob Malmros, 10 medlemmar 
var närvarande. 
 
Styrelsen har i övrigt haft 9 protokollförda sammanträden. 
 
 
 
 



Medlemsantal: 
 
Antalet klubbmedlemmar uppgick under året till 357 (350 per 2009) varav tränande 
ungdomar och vuxna var under hösten 232 (197 per 2009) inklusive minitennis. 
 
Årsavgiften för verksamhetsåret har varit: 
 
Junior 150:-,  
Senior 200:-,  
Familj 400:-  
 
Bingospel: 
 
Klubbens bingospel i Kungsbingoalliansen, som under åren gett Åkarps TK mycket pengar, 
läggs ner i mars 2011 pga. svikande bingospel. Detta innebär att vi blir av med en intäktskälla, 
intäkterna har de senaste åren blivit mindre och mindre men under glansåren gav detta Åkarps 
TK mycket pengar årligen och de bästa åren mer än 100,000:-/år. 

Ombyggnation tennishallen: 
 
Vår verksamhet bedrivs till största delen i tennishallen som ägs och drivs av Stiftelsen Burlövs 
Tennishall. I stiftelsen sitter representanter ifrån både Åkarps TK och Burlövs TK. Senaste året 
har Håkan Harvigsson representerat Åkarps TK i stiftelsen. Intill anläggningen ligger också 3 
grusbanor som drivs och ägs av Åkarps TK. 
 
Här följer några förbättringsprojekt: 
 
1. Ombyggnad av kök och tillbyggnad av en klubbshop.  
 
2. Det gamla mötesrummet har nu blivit kansli med fasta öppettider och det stora är numera 
upprustat för kombinerat fys- och konferensrum. 
 
3. Belysningen på bana 3 kommer att bytas till lysrör, detta är beslutat och kommer troligen 
genomföras under sommarperioden 2011. 
 
 4. Elförbrukning är stiftelsen största utgift, för att minska detta kommer Stiftelsen att 
genomföra löpande korrigeringar av ventilations- och värmesystemet för att trimma systemen 
och minska kostnaderna. 
 
5. Boknings- och inpasseringssystemet som finns på internet har i år blivit uppgraderat så att 
löstimmar kan betalas med kreditkort och engångskoder används numera vid bokning av 
löstimmar. Belysning är numera också spärrat för spel mellan 00.00-06.00. 
 
6. Nycklar och lås kommer inom kort att bytas ut.  
 
 
 



TRÄNINGSVERKSAMHETEN 
 
Iwona Gorecki och Robin Waldmann har varit verksamhetsansvariga under året. 
 
Tennisskolan: 
 
Deltagarantalet i tennisskolan stiger för varje år. Tennisskolan bedrivs i två terminer, vardera 
på 15 veckor. Vårterminen startade upp v. 2 i januari och höstterminen drog igång v.33 och 
avslutades lagom till jul.  
 
Minitennis med barn 4-7 år genomförs under 30 veckor på lördagar med ca 20 barn i främst 
motoriska övningar. Anton Appelgren och Kristina Andersson har haft ansvaret för denna 
verksamhet. Vår målsättning är att på sikt öka denna verksamhet ytterligare. 
 
I vuxentennisen deltar över 50 spelare som tränas av klubbens timanställda. Axel Arnberg har 
haft ansvaret för vuxentennis på söndagar. 
 
Vi har under året utökat samarbetet med dagis och skolor med ”prova på tennis” och elevens 
val genom idrottslyftet. Under elevens val har 50 elever deltagit under året. Sammanlagt har vi 
haft 170 antal barn i prova på verksamheten för skolor. Målsättningen att få barn och 
ungdomar att prova på tennis under stimulerande och roliga arrangemang har genomförts 
med lyckat resultat. Vi har under hösten genomfört friluftsdag för högstadiet i samarbete med 
Dalslundsskolan. 

Robin har tillsammans med våra tränare haft 4 tränarmöten sedan augusti då det är viktigt att 
alla tränare är delaktiga och aktiva i verksamheten. Målsättningar med tennisverksamheten för 
olika åldrar och nivåer har setts över och under hösten presenterades nya som fastslogs.  
 
Intresset för privatträning utöver ordinarie träningsverksamhet har under hösten ökat markant och 
bedrivits av klubbens tränare. 
 
Till sist vill vi passa på att tacka alla som hjälpt till under verksamhetsåret: alla i styrelsen, 
föräldrar som hjälpt till under alla arrangemang vi haft, alla duktiga tränare. Utan ER hjälp 
skulle vi aldrig få saker och ting att fungera på ett så framgångsrik sätt! ETT STORT TACK!  

 
Robin & Iwona 

Aktiviteter: 
 
På sommarlovet hade vi som vanligt träning för skolungdomar. Ca 70 deltagare var med på 
våra fyra olika perioder v. 24, 25 och 31, 32. Det har marknadsförts av Burlövs kommun. 
 
Vi har under året fortsatt och utvecklat Matchskolan för alla tävlingsintresserade ungdomar, 
varje lov har det erbjudits möjlighet att delta i någon form av matchträning.  
 
Under hösten har större vikt lagts på fysträning för våra tävlingsspelare. Flera organiserade 
fystester har genomförts under året och fysträning för våra tävlingsjuniorer har setts över och 
schemalagt.  
 



Intresset för Cardio Tennis visade sig vara stort och gjorde succé när 16 vuxna premiär spelade 
under ledning av Vanessa Mårtensson på höstlovet. En lyckad blandning av tennis och friskis & 
svettis. 
 
Under höstlovet genomfördes också en minitennistävling där det deltog 35 barn i åldern 6-
11år, alla deltagare fick med sig var sin medalj efter avslutat spel i drygt 3 timmar. 
För vuxna har vi i vanlig ordning genomfört Mixeddubbel som spelats på tisdagar, där man 
parvis möter varandra i poolspel. Prova på verksamhet för vuxna har även planerats och 
genomförts. 
 
Årliga Godisblixten, en tävlig med ca 40 deltagare var nästa väl uppskattade arrangemang för 
barn och ungdomar i åldern 7-12år. 
 
Under året har det organiserats och genomförts flera barnkalas med klubbens tränare. 
 
Christina Andersson har varit trivselansvarig inom styrelsen under året och har samordnat 
med tränare/kansli gällande organisering av ett antal arrangemang på ett mycket bra sätt. 
Således har målsättningen uppnåtts att alla åldrar och ambitionsnivåer fått en möjlighet att 
delta i lyckade arrangemang genom ÅTK. 

 
TÄVLINGSVERKSAMHETEN 

Tävlingsarrangemang:  

Åkarp Open, årets första grustävling arrangerades som vanligt i april/maj och med en gedigen 
tävlingsorganisation så lockade det 211 starter fördelat på 11 klasser från 25 klubbar. Under 
vecka 17/18 jobbade tävlingsledare, domare, cafépersonal på ett utmärkt sätt, alla rekryterade 
bland de egna leden. 

Under höstlovet vecka 44 åkte 25 tävlingsjuniorer och några föräldrar upp till Göteborg för att 
delta i Halloween Cup, en dygnet runt tävling för bredd, under ledning av Robin, Pontus och 
Vanessa. Under två dagar på höstlovet genomfördes organiserad träning för alla som skulle 
delta.  
 
Ett nytt koncept med Klubbmästerskapen under vecka 50 har genomförts där både deltagare 
från Burlövs TK och Åkarps TK deltog i ett Åkarps Mästerskap. 67 deltagare fördelat på 12 
klasser.   

Serietennis:  

Tennis Syds inomhusserie 2009/2010 representerades klubben av ett damsenior lag, 2 
herrsenior lag, P21, F21, F14, P14, P10, Knatteserien. En serieseger genom F21. 3 andra platser 
blev det genom herrseniorlaget, P14 och Knatteserien.  

I Svenska Tennisserien 2009/2010 deltog klubben med ett damsenior lag. 



Utomhus i Tennis Syds serie deltog klubben med P21, F14, P10 och två herrseniorlag. Vårt 
seniorlag i herrarnas serie utomhus vann högsta serien. Leif Mårtensson, Hans Meynert, Lars 
Norrman, Magnus Berlin, Anders Davidsson. 

Inomhus i Svenska Tennisserien hade klubben ett Damlag i Elitseriens Division 1, Herrlag i 
Division 4, F15 och P15. 

Damlaget med Lina Mårtensson, Vanessa Mårtensson, Victoria Mårtensson och Valerija Panic 
spelade division 1, minsta möjliga marginal med en poäng till fortsatt spel i division 1 gjorde 
att laget hamnade under strecket och får således ta nya tag i division 2.    

A-laget för herrarna hamnade på tredje plats i division 4 inomhus, laget bestod av Axel 
Heiskanen-Nilsson, Suad Dimiraca, Anton Brandt, Axel Arnberg och Victor Malmros. 

Pojkar 15 laget slutade på andra plats, i laget spelade Kalle Piltz, Adam Nyqvist, Sebastian 
Jovanovic och Marcus Andersson.  

Övriga individuella tävlingsinsatser:  
 
Axel Heiskanen-Nilsson:  
Segrar: PS18 Eslöv Open, PS18 Färs & Frosta cup, MD ATL Plexipave Open  
2:a PD18 Munka Indoor Open, HS21 C4-Open, PS 92-93 ATL Plexipave Open  
3:a PS18 RM, PS18 Skummeslövsspelen, PS18 Åkarp Open, HS21 Svedala Spelen 
 
Emelie Andersson:  
Segrar: FS14 Kullabygden Sprint Open  
2:a FS14 Munka Indoor Open, FS14 Midsommarspelen, FS16 Landora Örestadsspelen  
3:a FS14 Färs & Frosta Cup, FS14 Powerstrings Dygnet runt, FD15 Skummeslövsspelen, FS14 
Munka-Ljungby Ute Cup, FS15 Fair Vison Open 
 
Axel Arnberg: 3:a MD Majspelen 
 
Suad Dimiraca:  
2:a PD18 Munka Indoor Open, PS18 Halloween Cup   
3:a HS21 Sparbanken 1826 Open 
 
Haris Jasarevic: 3:a PS12 Örestadsspelen 
 
Lina Mårtensson:  
Seger: DD Majspelen  
2:a DD Skummeslövsspelen, DD ATL Euro Finans Outdoor 
 
Vanessa Mårtensson:  
Seger DD Skummeslövsspelen, MD ATL Plexipave Open  
2:a DD ATL Euro Finans Outdoor 
3:a DSA Skummeslövsspelen, DS ATL Euro Finans Outdoor, DS Åkarp Open, MD Halloween Cup  
 
Victoria Mårtensson:  
Seger DD Skummeslövsspelen  



3:a DD ATL Euro Finans Outdoor 
 
Valerija Panic:  
2:a FS18 Eslöv Open  
3:a DD ATL Euro Finans Outdoor 
 
Kalle Piltz: 3:a PD95-97 ATL Plexipave Open  

 
Karl Wiksten: 3:a PS10 Landora Örestadsspelen, PS00 ATL Plexipave Open  

 
INFORMATION 
  
Stina Piltz har under året varit informationsansvarig inom styrelsen. Sedan kanslitid upprättats 
har nedanstående funktioner skötts under arbetstid. 
 
Under hösten har vi byggt upp en ny hemsida i Idrott-Online. All information som rör klubbens 
verksamhet, såsom klubbinformation, junior- och seniorträning, medlemskap etc. presenteras 
här. 
 
Hemsidan fungerar idag som vår viktigaste informationskanal och uppdateras löpande både 
med kommande aktiviteter och rapporter från genomförda arrangemang. På klubbens hemsida 
finns även information om banbokning och länk till bokning on-line. Under hösten skapades 
även en funktion som underlättar kursanmälan. Ansökan om medlemskap och anmälan till 
klubbens träningsverksamhet sker nu direkt via hemsidan. 
 
Som ett komplement till vår hemsida har Aktivitetsutskick gjorts ett par gånger per termin till 
samtliga medlemmar. 
 
Ett informationsblad om klubbens verksamhet har lämnats till samtliga barn (ca 170st) som 
deltagit i vår ”prova på” verksamhet. 
 
Information om alla extra aktiviteter samt anmälningslistor har satts upp på anslagstavlan i 
hallen. Därutöver har tränarna även delat ut smålappar till respektive målgrupp för våra olika 
aktiviteter. Den ökade informationen har visat sig ha stor betydelse och vi har på detta sätt fått 
in betydligt fler anmälningar till våra arrangemang än tidigare. 
 
Inbjudan till Åkarp Open och affisch skickades med e-mail till de flesta klubbar i Region Syd, 
och till lagledare i Tennis Syds serier. 
 
En ny kollektion av klubbkläder togs under våren fram tillsammans med vår sponsor 
Intersport Nova Lund. Partnerskapet med Intersport innebär även att klubbens medlemmar 
får 10% rabatt på ordinarie sortiment samt två gånger per år i samband med klubbveckor 20% 
rabatt på hela sortimentet. 
 
 
 



UTBILDNING 
 
Iwona Gorecki och Robin Waldmann har varit utbildningsansvariga under året. 
 
Oliver Lindström, Suad Dimiraca, Sebastian Jovanovic och Kalle Piltz har genomgått den första 
tränarutbildningen, TLK1 & TLK2. 
 
Under hösten bjöd vi in spelare, föräldrar och klubbmedlemmar till Mental träning. En mycket 
lyckad kurs som genomfördes på 4 veckor där Robin var kursansvarig. Alla deltagare fick även 
med sig kursmaterialet som de har nytta av även efter kursen. 
 
Ett nytt koncept där spelarutvecklingen står i centrum gällande tävlingsjuniorerna så 
genomförde Robin ett utvecklingssamtal med samtliga aktiva spelare i klubbens regi.  

 
EKONOMI 
 
Föreningen gjorde en förlust under 2010 p.g.a. ökade kostnader främst gällande 
personalkostnader men också verksamhetsinvesteringar. Ansamlat resultat balanseras i ny 
räkning. 
 

SPONSORER 
 
Anita Sindberg har varit ansvarig för sponsorverksamheten under året och en 
sponsringskommitté med Robin Waldmann och Stina Piltz har bildats. Nya sponsrings-
erbjudanden och företagsanpassade aktiviteter har utvecklats i kommittén. ÅTK har under året 
haft tio sponsorer. Vi vill framföra ett stort tack till våra sponsorer för deras värdefulla stöd till 
verksamheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLUTORD 
 
 
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till kommun, sponsorer, anställda, medlemmar och 
spelare. Ni har alla bidragit till ett bra verksamhetsår under 2010.  
 
 
ÅKARP i mars 2011-03-09 
 
 
___________________ 
Jacob Malmros               
Ordförande 
 
 
_____________________                         ___________________                              ___________________ 
Håkan Harvigsson            Håkan Ekman   Leslaw Gerber 
Vice Ordförande                Sekreterare  Kassör 
 
 
____________________                            _______________________                       ___________________               
Stina Piltz                          Christina Andersson Anita Sindberg  
Ledamot              Ledamot  Ledamot   
 
 
 
__________________                                _______________________                
Henry Svensson               Christer Andersson   
Suppleant                                    Suppleant  


