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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 
 
 
Styrelsen för Åkarps Tennisklubb delger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2011. 
 

ORGANISATION: 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande:  Jacob Malmros 
Viceordförande: Håkan Harvigsson 
Sekreterare:  Håkan Ekman 
Kassör:  Leslaw Gerber 
Ledamöter:  Stina Piltz 
  Johan Rendin 
  Charlotta Jönsson 
Adjungerad:  Robin Waldmann 
Suppleanter:  Henry Svensson 
  Christer Andersson 
Revisorer:  Anette Mårtensson  

Annelie Nilsson 
Revisorsuppleant: Vakant 
 
Valberedning: Stina Piltz (sammankallande) 
  Robin Waldmann 
  Johan Rendin 
 

 
SAMMANTRÄDEN: 
 
Årsmöte hölls den 9:e mars 2011 under ordförandeskap av Jacob Malmros, ca 10 medlemmar var 
närvarande. 
 
Styrelsen har i övrigt haft 6 protokollförda sammanträden.  
 
Under hösten inledde styrelsen ett arbete med klubbutveckling. 

 
 
SAMGÅENDE MED BURLÖVS TENNISKLUBB:  
 
Styrelsens har inför Årsmötet i mars 2012 förslagit att klubben ska gå samman med Burlövs Tennisklubb. En 
förutsättning för detta är att båda klubbarnas årsmöte röstar för förslaget. Klubbarna använder samma banor 
inomhus och har redan ett samarbete kring träning. Anledningarna är att spara administration, kunna planera 
träningstider och träningsgrupper bättre och ha möjlighet att ställa med upp fler serielag. Förslag samgående 
med Burlövs Tennisklubb har varit 2 organiserade möten mellan klubbarna och en återkommande punkt på 
styrelsens ordinarie möten. 
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ANSTÄLLDA: 
 
Chefstränare:   Robin Waldmann 100 % 
Administration/Kansli:  Stina Piltz 50 % 
Huvudtränare:  Pontus Wiklund (2011-01-01 – 2011-06-17) 75 % 

Anton Brandt (2011-06-17 –) 75 % 
Kassör:   Leslaw Gerber mot arvode 
Timanställda tränare:  Anton Appelgren, Axel Arnberg, Pontus Wiklund,  

Victor Malmros, Jörn Rix, Johan Rendin, Iwona Gorecki, Vanessa 
Mårtensson, Kristina Andersson, Victoria Mårtensson,  
Oliver Lindström-Håkansson, Adam Nyqvist och Kalle Piltz. 

 

 
KOMMITTÉER/ANSVARSOMRÅDEN: 
 
 
Tävlingskommitté: Robin Waldmann (sammankallande) 
  Stina Piltz 
  Charlotta Jönsson 
  Johan Rendin 
 
Tävlingskommittén har haft ett möte i mars innan Åkarp Open 2011. Planering och genomförandet av Åkarp 
Open 2011.  
 
 
Bankommitté: Håkan Harvigsson (sammankallande) 
  Mujo Dimiraca 
  Christer Andersson 
  Henry Svensson 
  Robin Waldmann 
 
Bankommittén har organiserat arbetsdagar 26-27 mars för att komma igång med utomhusanläggningen och 
ansvarat för skötseln av banorna under sommarperioden. Kommittén stängde också banorna under oktober. 
 
 
Ekonomikommitté: Robin Waldmann (sammankallande) 

Jacob Malmros  
Håkan Harvigsson 
Leslaw Gerber 

 
Ekonomigruppen har haft två möten under året. Det första i januari för att lägga budget samt under augusti 
med en ekonomisk halvårsuppföljning. Styrelsen har tagit del av material presenterat av gruppen.   
 
 
Marknadskommitté: Stina Piltz (sammankallande) 
  Charlotta Jönsson 
 
Marknadskommittén har tagit fram underlag till styrelsen för medlemsenkäter vid ett organiserat möte. Enkät 
till klubbens tränare har genomförts och resultatet har presenterats för chefstränaren. 
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MEDLEMSANTAL OCH UTVECKLING: 
 
Antalet klubbmedlemmar uppgick i dec 2011 till 351 st (333 st i dec 2010) varav tränande ungdomar och 
vuxna var 248 st 2011 (218 st 2010). Detta motsvarar en ökning av tränande medlemmar på ca 14 %. Vi har 
under året även fått en ökning av spelare som vill träna mer en 1 gång/vecka, vilket ytterligare har gett en 
positiv utveckling av verksamheten. 
 

 

Medlemsutveckling baserat på träningsalternativ och speltillfällen/vecka: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medlemsutveckling baserat på ålder och kön: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den positiva medlemsutvecklingen har även lett till ett ökat behov av bantimmar. Klubben hyr 
inomhusbanorna av Stiftelsen Burlövs Tennishall. Under 2011 har 97 timmar/vecka (84 timmar 2010) 
utnyttjats till ordinarie träning och 18 timmar/vecka har avsatts för serielagsmatcher/träning (26 timmar 2010). 
 
Medlemsavgiften under verksamhetsåret har varit: 
 

� Junior 200:-  
� Senior 250:-  
� Familj 500:-  

 
Medlemsutskick har gjorts regelbundet både gällande verksamheten och klubbens shopverksamhet. 
 
Klubben samarbetar med Intersport Nova Lund som tillhandahåller vår kollektion av klubbkläder samt erbjuder 
medlemsrabatter på 10 % samt under två medlemsveckor per år 20 %. 

 
 

Tränings- 
alternativ 

Träningstillf/ 
vecka 

Dec 2010 Dec 2011 

Minitennis  1 13 13 
Mellanboll 1 37 32 
Mellanboll 2 2 0 
Tennisskola 1 70 92 
Tennisskola 2 33 44 
Tennisskola 3 12 9 
Tenniskola    4 + 2 4 
Vuxna 1 49 53 
Vuxna 2 0 1 
Antal tränande  218 248 
Övriga medlemmar 0 115 103 
Antal medlemmar  333 351 

 
Ålder 

 
Dec 2010 

 
Dec 2011 

 M K M K 
  0 -  6   år 7 3 7 6 
  7 - 12  år 68 39 83 39 
13 -  20 år 44 32 39 32 
21 -  25 år 11 3 9 2 
26 -  64 år 66 49 80 44 
65 -       år 9 2 8 2 
Totalt antal  205 128 226 125 
Totalt M + K 333 351 
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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 av Åkarps TK. 
  
 
Pågående och avslutade hallprojekt: 
  

� Belysningen på bana 1-3 är bytt till nya armaturer och lysrör, dessa ger mer ljus men drar mindre 
ström än de tidigare.  

� Nytt nyckel- och låssystem är infört för att passa tennisklubbarnas organisationer bättre. 
� Vi har fått snurran bortplockad och staketen ombyggt för att passa oss bättre.  
� Under det gångna året har div. underhållsarbete utförts, såsom målning av väggar. 
� Underhållsarbete på utsidan av fastigheten kommer att göras under året, t.ex. kommer träpanelen 

bytas i lågdelen mot utomhus banorna och resterande del kommer att målas. 
 
 
Övrigt projekt: 
 

� Banan 3 har fått nytt staket, grind och slipersen är bytta mot cementblock. 
� Trivseln är viktig och för att bättra på denna har det köps in växer till banorna (inne) och soffgrupp i 

uppehållsrummet. 
� Ett större underhåll av utomhus banorna kommer troligen bli nödvändigt inom snar framtid, arbete 

pågår med att plocka in offerter och planera detta arbete.   
  
 

BOKNING LÖSTIMMAR: 
  
Löstimmar kan bokas och betalas med kreditkort eller konto via internet, engångskoder används vid bokning 
av löstimmar. Belysning är spärrat för spel mellan 00.00-06.00. Kostnaden för löstimmar på sen fredagar och 
lördagar är sänkts. 
 

 
TRÄNINGSVERKSAMHETEN: 
 
Robin Waldmann har varit huvudansvarig under året med hjälp av timanställd huvudtränare  
Pontus Wiklund (2011-01-01 – 2011-06-17) och Anton Brandt (2011-06-17 – ). 
 
Deltagarantalet i tennisskolan stiger för varje år. 2011 ökade verksamheten med ca 14 %, se 
medlemsutveckling ovan. Den schemalagda tennisskolan har utökats och bedrivs nu i tre terminer, vårtermin 
på 15 veckor, utomhus 5 veckor och hösttermin på 15 veckor. Vårterminen startade 10 januari, 
utomhussäsongen 16 maj och höstterminen 22 augusti och avslutades lagom till jul innan klubbens årliga 
interntävling Åkarpsmästerskapen.  
 
Minitennis med barn 4-7 år genomförs på lördagar. Omsättningen i de lägsta åldrarna är ganska stor. I snitt 
har ca 13 barn deltagit under respektive termin. Anton Appelgren har haft ansvaret för denna verksamhet med 
störst hjälp av Kalle Piltz och Kristina Andersson.  
 
Under året har stor vikt lagts på fysträning och uppföljning av mental träning för våra tävlingsspelare. Flera 
organiserade fystester har genomförts under året och fysträning för våra tävlingsjuniorer har setts över och 
individualiserats. Vi har också utökat matchbevakning på tävlingar och i samband med seriematcher. 
Tävlingsspelarna har ökat i antal och intresse bland yngre utvecklingsjuniorer att börja tävla är större. 
 
I vuxentennisen deltar över 50 spelare som tränas av klubbens timanställda. Axel Arnberg har haft ansvaret 
för vuxentennis på söndagar. Intresset har blivit så stort att sena vardagar ligger som alternativ träningstid för 
våra vuxenspelare. 
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Intresset för privatträning utöver ordinarie träningsverksamhet har under hösten ökat markant och bedrivits av 
klubbens tränare. De som gjort störst insatser är Robin Waldmann, Pontus Wiklund, Axel Arnberg och Anton 
Brandt. Under året har det organiserats och genomförts flera barnkalas med klubbens tränare.  
 
Vi har under året fortsatt att utöka samarbetet med dagis och skolor med ”prova på tennis” och elevens val 
genom Idrottslyftet/Skolsamverkan. Under elevens val har 52 elever deltagit under året. Sammanlagt har vi 
haft 180 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. 1 gång per termin har 
klubben anordnat Friluftsdag för Dalslundsskolans högstadieelever.  

AKTIVITETER: 
 
På alla lov har det funnits minitennistävling, matchdagar (mellanboll/tennisskola och tävlingsspelare) och 
Cardio tennis. Varje lov har det också funnits organiserad tränarledd ”Prova på tennis” för både barn och 
vuxna, det har gett ett mycket lyckat resultat. Organiseringen av aktiviteter har planerats och genomförts av 
klubbens anställda och timtränare, en samordning som skett på ett mycket bra sätt. Det har gett ett mycket 
lyckat resultat. 
 
Klubben testade även ett koncept med Junior och Seniordubbel spel där en junior och senior lottades ihop 
och spelade en timmes matcher. 16 par deltog. Anton Appelgren och Johan Rendin vann tävlingen. 
 
Mixeddubbeln för klubbens vuxna och motionsspelare gjordes om till en dubbelserie som är öppen för alla. 
Den bedrivs i två omgångar, vår (11 par) och höst (9 par). Axel Arnberg arrangerade även en 
sommaravslutning för alla vuxna som deltar i klubbens träningsverksamhet. 19 deltog.  
 
Målsättningen att utöka klubbutbyten gjorde vi genom att arrangera matchträning och aktiviteter tillsammans 
Lugi TF 12 mars. Yngre barn i tennisskolan och utvecklingsjuniorer i tävlingsgruppen deltog.    
 
På sommarlovet hade vi som vanligt träning för skolungdomar. 98 deltagare var med på våra fyra olika 
perioder v. 24, 25 och 31, 32. Det har marknadsförts av klubben via Burlövs kommuns hemsida. Intresset var 
så stort att vi fick spela på alla 6 banorna. 
 
Vi har haft Öppet hus 11 september i samband med invigningen av nya konstgräsplanen där alla varit 
välkomna till Prova på tennis som har genomförts av ledare för både barn och vuxna.  
 
Årliga Godisblixten, en tävling med ca 40 deltagare ligger alltid som årets sista mycket väl uppskattade 
arrangemang för barn och ungdomar i åldern 7-12år. 
 

 
TÄVLINGSVERKSAMHETEN & ARRANEMANG: 

Åkarp Open, årets första grustävling arrangerades som vanligt i april/maj. Eftersom ÅO sammanföll med 
påsken och därmed både JSM inomhus i Göteborg och ett par andra traditionella påskturneringar var det 
många spelare som inte var redo för grustennis redan i vecka 16/17. Tävlingsledningen gjorde allt för att 
tillgodose förbehåll från så många spelare som möjligt och i slutändan fick ett deltagarantal på 119 spelare 
fördelat på 12 klasser från 22 klubbar. Under Åkarp Open jobbade tävlingsledare, domare, cafépersonal på ett 
utmärkt sätt, alla rekryterade bland de egna leden. 
 
Under höstlovet vecka 44 åkte 32 tävlingsjuniorer, 4 tränare och flera föräldrar upp till Göteborg för att delta i 
Halloween Cup, en dygnet runt tävling för bredd. Under tre heldagar och nätter var det full aktivitet.  
På höstlovet genomfördes organiserad matchträning för alla som skulle delta.  
 
Onsdagen 16 november stod vi som värd för Division 1 spel mellan Åkarp och Tabergsdalen. Många kom ner 
till hallen för att heja fram vårt Damlag som i fin stämning bjöds på mat under stor matchdramatik. 
 
Klubbmästerskapen genomfördes under vecka 50 med deltagare från både Burlövs TK och Åkarps TK. 119 
matcher spelades av 92 deltagare fördelat på 11 klasser. 
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Vi har arrangerat tre IF SO Tour tävlingar på hemmaplan, alla med fullt deltagarantal på 16st. Tävlingarna 
syftar till att på ett enkelt och anpassat sätt introducera tävlandet för våra yngsta spelare. Maxitour 28 maj, 
Miditour 9 oktober och Maxitour 20 november. Ledare och domare har alltid funnits på plats.   
 
Vi genomförde 27 oktober en tävlingssresa till LUGI TF:s Maxitour där 7 spelare och en tränare var på plats.  

 
SERIETENNIS: 
 
Tennis Syds inomhusserie våren 2010/2011 representerades klubben av P21, P12, P10 (vinst),  
2 Herrseniorlag, och ett Juniorligan lag (vinst).  
 
Utomhus i Tennis Syds serie deltog klubben med P21, P12 (2:a), P16, F16, 2 Herrseniorlag.  
Svenska Tennisserien ett Herrar Div-3 lag. 
 
I nu pågående Tennis Syds inomhusserie hösten 2011 deltar klubben med 3 Herrsenior lag, Damveteran +40, 
P21, F16, P16, P12 och P10 lag. 5 lag ligger för tillfälle på en andra plats med en eller ett fåtal matcher kvar 
att spela. 
 
Inomhus i Svenska Tennisserien hade klubben ett Damlag i Elitseriens Division 1. Laget bestod av Lina 
Mårtensson, Vanessa Mårtensson, Erika Hansson och Alexis Marshall. Efter mycket små marginaler mot sig i 
sista helgens sammandrabbning slutade laget över strecket och säkrade således nytt kontrakt nästa säsong 
vilket var målsättningen. Laget visade på ett framstående sätt att man utan tvekan är bland de 3-4 bästa lagen 
av 8.  

ÖVRIGA INDIVIDUELLA TÄVLINGSINSATSER: 
 
 
Kristina Alilovic: 1:a FS16 Stanstad Cup  

1:a DD Midsommarspelen 
Semifinal DD Majspelen 

 
Emelie Andersson: 2:a FS16 Kristianstad Automobil Open 

2:a Kalle Anka Cup Tennis Syd (Vidare till slutspel Ystad) 
2:a FS16 Göta indoor Open 

 
Anton Appelgren: 2:a PS18 Halloween Cup 
 
Suad Dimiraca: 1:a PS18 Halloween Cup 

Semifinal HD Åkarp Open  
 
Sebastian Ericsson: 1:a PS10 Åkarp Open 

Semifinal PS10 Örestadsspelen 
Semifinal PS10 Bergendahlscupen 

 
Emma Harvigsson: 2:a FS14 Norra Skåne Cup 

Semifinal FS14 Åkarp Open  
 
Håkan Harvigsson: Semi HD HCP Höllvikspelen  

Semi HS45 Höllvikspelen 
 
Axel Heiskanen-Nilsson: 2:a PS18 Åkarp Open 

Semifinal HS Minikannan 
 
Haris Jasarevic: Semifinal PS13 Kalle Anka Cup Tennis Syd 
 
Sebastian Jovanovic: Semifinal PD14-16 Midsommarspelen 
  Semifinal PD18 Vårvinterslicen 
 



Verksamhetsberättelse 2011 – Åkarps Tennisklubb 
 

8 
 

Alexis Marshall: 1:a DSB Holmen Paper Cup  
  2:a FS18 Vårvinterslicen  
  2:a FS16 Halloween Cup 
  Semifinal FS16 Vårvinterslicen 

Semifinal MD Vårvinterslicen 
Semifinal FD14 Skånemästerskapen (RM) 

  Semifinal FS14 Höllviksspelen 
  Semifinal FS16 Stanstad Cup 
  Kvartsfinal FS14B Båstadtennis Junior 

Kvartsfinal FS14 Skånemästerskap (RM) 
  Kvalat in i FS14 Junior-SM 

Kalle Anka Cup (Vidare till slutspel Ystad) 
 
Lina Mårtensson: 1:a DD Åkarp Open 

2:a DD Havsbadsspelen 
2:a DD Höllviksspelen 
Semifinal DSA Societets-Cupen 

 
Vanessa Mårtensson: 1:a MD Halloween Cup 
  
Kalle Piltz:  Semifinal PS16 Kalle Anka Cup Tennis Syd  
 
Robin Waldmann: 1:a MD Halloween Cup 
 
Karl Wiksten:  Semifinal PS12 Eslövs Cup 

 
 
INFORMATION: 
  
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.  
 
Ansökan om medlemskap och anmälan till klubbens träningsverksamhet sker 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 180st) 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. 
 
Under hösten har informationsskärmar satts upp i hallen. Här rullar ett bildspel med information om 
kommande aktiviteter och aktuella händelser. 
 
En informationsträff 8/1 för föräldrar kombinerat med prisutdelning i Klubbmästerskapen. 24 vuxna 
närvarande. 
 
Inbjudan till Åkarp Open och affisch skickades med e-mail till de flesta klubbar i Region Syd, och till lagledare i 
Tennis Syds serier. Inbjudan till IF SO Tour har också gjorts via mail till klubbar i närområdet. 
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UTBILDNING: 
 
� Victoria Mårtensson gick tränarutbildning i TLK 1 och TLK 2 
� Anton Brandt grundläggande tävlingsledarutbildning i Svedala 
� Samtliga tränare Plattformen SISU Maj 
� Play and Stay Robin/Anton B 
� Robin deltog på en tränarträff i Svedala 
� Stina deltog den 23 maj i ett BRIS seminarium för föreningar med ungdomsverksamhet i Skåne 
 
Representanter från klubbens styrelse har under året deltagit i olika arrangemang anordnade av Svenska 
Tennisförbundet. Stina deltog i februari i ett sponsringsseminarium i samband med Federation Cup i 
Helsingborg. Jacob deltog under Swedish Open i Båstad i ett seminarium för ordföranden i svenska 
tennisklubbar. Stina deltog i december i ett informationsmöte för klubbar i Region Syd, med representanter 
från SvTf.  
 
Då spelarutvecklingen står i centrum gällande tävlingsjuniorerna så genomförde Robin ett antal 
utvecklingssamtal med samtliga aktiva spelare i klubbens regi.  
 
Klubbdomarkurs hölls 16-17/4 under ledning av Robin. 15 kursdeltagare från vår egen klubb genomgick 
helgen utbildning. 
 
Robin har tillsammans med våra tränare haft flera tränarmöten varje termin då det är viktigt att alla tränare är 
delaktiga och aktiva i verksamheten.  
 
Åkarps TK inledde under året ett samarbete med SISU Skåneidrotten som årligen ska ordna en föreläsning i 
intressant och utvecklande tema för klubbens träningsjuniorer. 16 februari arrangerade vi en kostföreläsning 
som lockade 36 personer. 

 
EKONOMI: 
 

Föreningens ekonomiska utfall för verksamhetsåret 2011 är starkt. Detta beror i huvudsak först och främst på 
att vi har bra beläggning och en ökning på samtliga verksamhetsgrenar och försäljningen från den nyöppnade 
shopen. Vi har också jobbat mer aktivt med aktivitetsbidrag, lärgrupper och andra bidrag från 
riksidrottsförbundet m.m. Ansamlat resultat finns i bifogad resultat- och balansräkning. 

 

SPONSORER: 
 
ÅTK har under året haft tio sponsorer. Vi vill framföra ett stort tack till samtliga för deras värdefulla stöd till 
verksamheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamhetsberättelse 2011 – Åkarps Tennisklubb 
 

10 
 

SLUTORD: 
 
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till kommun, sponsorer, anställda, medlemmar och spelare. Ni har alla 
bidragit till ett mycket bra verksamhetsår under 2011. Med den entusiasm och framåtanda som vi i styrelsen 
upplever att det finns i klubben tror vi ett riktigt bra tennisår 2012!  
 
 
 

ÅKARP i mars 2012-03-12 
 
 
___________________ 
Jacob Malmros               
Ordförande 
 
 
____________________  __________________ ___________________ 
Håkan Harvigsson             Håkan Ekman  Leslaw Gerber 
Vice Ordförande                 Sekreterare  Kassör 
 
 
____________________  ___________________  ___________________               
Stina Piltz                           Charlotta Jönsson Johan Rendin  
Ledamot               Ledamot  Ledamot   
 
 
____________________   ___________________ ___________________                
Henry Svensson                Christer Andersson  Robin Waldmann 
Suppleant                                     Suppleant  Adjungerad  
 


