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Inledning – Ytterligare ett mycket annorlunda år 

Vi gick in i 2021 med förhoppningen och tron att det nya året skulle innebära en successiv 
återgång till en mera normal tennisverksamhet i Corona-pandemins kölvatten. Pandemin 
bibehöll dock sitt grepp om landet och klubben fick oavbrutet följa utvecklingen och hörsamma 
beslut av Regeringen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet 
och Svenska Tennisförbundet. Detta ledde till skarpa förhållningsregler för klubbens olika 
aktiviteter liksom under verksamhetsåret 2020.  
 
Pga. rådande restriktioner fick starten av träningsverksamheten senareläggas med två veckor 
och Åkarp Open i månadsskiftet april/maj fick ställas in liksom vuxenavslutningen i 
månadsskiftet maj/juni. Iordningställandet av utebanorna och träning utomhus prioriterades. 
Sommarlovsträningen samlade många deltagare i alla åldersgrupper. Åkarp Junior Open och 
Åkarp Senior Open i augusti månad kunde genomföras enligt lagd plan. 
 
Restriktionerna kom även att påverka andra aktiviteter inom klubben. Vi hade planerat 6 
stycken SO Tour-tävlingar på hemmaplan men endast 3 kunde genomföras. TEAM ÅBTK är en 
av klubbens tävlingsgrupper men möjligheterna att delta i tävlingar blev begränsade. 
Aktiviteterna inom utvecklingsgruppen för juniorer 9-12 år inskränktes också och vi fick göra 
uppehåll när det gäller Tennis På Gatan vars avsikt är att göra tennisen mer välkomnande för 
barn som inte har den naturliga vägen in i vår sport. Vuxenträningen fick ställas in under 
höstlovet liksom tennisskolans julavslutning ”godisblixten”. Däremot kunde klubbmästerskapet 
genomföras i dagarna mellan jul och nyår. 
 
En annan konsekvens blev att tennishallen periodvis inte kunde fungera som den naturliga 
mötesplats för barn och ungdomar, föräldrar, vuxna, tränare och funktionärer som den i 
grunden är avsedd att vara. Antalet samtidigt närvarande måste hållas nere och tillgången till 
hygienutrymmena fick tidvis begränsas. 
 
Även om händelserna under 2021 blev minst sagt annorlunda än vad vi hade tänkt oss vid 
årets början saknade året inte glädjeämnen. Antalet medlemmar ligger på rekordnivå kring 700 
vilket innebär en fördubbling t.ex. jämfört med 2010. Bokningarna av strötimmar på såväl inne- 
som utebanorna låg på höga nivåer vilket gav viktiga bidrag till klubbens ekonomi. 
 
Klubbmedlemmarnas berömliga följsamhet till rådande omständigheter i kombination med 
klubbens stabila organisation gjorde att vi tillsammans kunde klara av de speciella utmaningar 
som uppstod 2020 och som fortsatte 2021. I medlemsundersökningen, som genomfördes vid 
årsskiftet 2021/2022, uttryckte 98,5 % av de som svarade att de var nöjda med klubbens 
hantering av Corona-pandemins efterverkningar i verksamheten. Förhoppningen nu är att 
pandemin antar en mildare form, eller rent av klingar av, så att vi i alla avseenden kan se fram 
emot ett fullödigt och framgångsrikt tennisår för ÅBTK 2022.  
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1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

Styrelsen för Åkarp-Burlövs Tennisklubb (ÅBTK), med organisationsnummer 846001-6812, delger 
härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2021. 
 

1.1  STYRELSEN  
 

Ordförande   Håkan Harvigsson*/**  
 

Vice ordförande  Christer Andersson  
Sekreterare   Henry Svensson  
Kassör   Leslaw Gerber** 
 

Ledamot   Mikael Håkansson** 
Ledamot   Johan Rendin 
Ledamot   Eva Lundgren 
Ledamot   Niclas Fagerberg  
 

Suppleant (1:e)  Jacob Malmros  
Suppleant (2:e)  Ronald Jönsson** 
 

Adjungerade   Robin Waldmann och Jakob Holmstedt  
 

Revisor   Bo Bergdahl 
Revisorssuppleant  Anders Lundström 
 

Valberedning   Robin Waldmann (sammankallande) 
Jouko Parkkila 
Ulrika Fröbel 

 
*) Var även ledamot i Svenska Tennisförbundet SYDs styrelse 2021. 
**) Satt även i styrelsen för Stiftens Burlövs Tennishall 2021. 
 

1.2  ANSTÄLLDA 
 

Administration  Stina Piltz, 50 % t.o.m. 2021-09-31 därefter i pension 
Vaktmästare/städ  Muhidin ”Mujo” Dimiraca, 75 % 
 

Chefstränare   Robin Waldmann, 100 % 
Chefstränare   Jakob Holmstedt, 100 % 
Huvudtränare   Szilvia Pejcic, föräldraledig, 50 % fr.o.m. 2021-10-01 
 

Timanställda tränare Advaith Chakravarthy, Alma Mårtensson, Anton Appelgren, Camilla 
Renner, Didrik Nielsen, Dimitrios Karavas, Elin Bergfeldt, Ella 
Ingelstrand, Emma Andersson, Emma Harvigsson, Fabian Buschow, 
Filippa Fagerberg, Ida Nordblad, Jakob Holmstedt, Jakob Nordblad, 
Johan Rendin, Jouko Parkkila, Kasper Rogowski, Lukas Thomasson, 
Maximilian Milutinovic Topalovic, Maximilian Reuterswärd, Sabina 
Linder, Selinay Özbek, Tamika Simonsson, Tuva Johansson, Vendela 
Pfannenstill, Victor Bodi och Viggo Skogström 

1.3 ORGANISATION 
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1.4  KOMMITTÉER 
 

1.4.1 BAN- OCH FASTIGHETSKOMMITTÉN 
 
Håkan Harvigsson (sammankallande), Christer Andersson, Henry Svensson, Jouko Parkkila,  
och Mikael Håkansson. 
 

Uppgift: Se till att öppna och stänga utomhusbanorna och se till att banorna sköts under perioden de är öppna. 
Årligen medverka vid kommunens besiktning av utomhusbanorna och svara för att avtalet med kommunen följs 
(angående utomhusbanorna) samt lägga fram investeringsunderlag och kostnader inför budgetarbetet. Drift och 
underhåll av fastigheten enligt gränsdragningslista som är framtagen mellan Stiftelsen Burlövs Tennishall och 
Åkarp-Burlövs Tennisklubb. 
 

 
Banorna stängdes i månadsskiftet oktober/november när höstlöven föll. 

 

1.4.2 EKONOMIKOMMITTÉN 
 
Håkan Harvigsson (sammankallande). 
 

Uppgift: Budgetarbete och sammanställa resultatprognoser. Vid behov ta fram kostnadskalkyler och finansierings-
modeller samt bistå vid och utföra övriga ekonomiska projekt som klubben har behov av. 
 
 

1.4.3 MARKNADSKOMMITTÉN 
 
Vakant. Pga. av brist på kommittémedlemmar låg uppgifter under ordförande och styrelsen under året. 
 

Uppgift: Öka klubbens intäkter via sponsring och marknadsaktiviteter, ansvara för ev. sponsorpaket. Ta fram 
medlemsenkäter och genomföra medlemsundersökningar.  
 
 

1.4.4 TÄVLINGSKOMMITTÉN 
 
Jakob Holmstedt (sammankallande), Robin Waldmann, Ronald Jönsson, Stina Piltz och Jouko Parkkila. 
 

Uppgift: Ansvara för klubbens tävlingar, såsom Åkarp Open, Åkarp Junior Open, Klubbmästerskap, SO Tour, 
Godisblixt m.fl. Har till uppgift att föreslå nya tävlingar och vara behjälplig vid tävlingsstartande. Hålla eller initiera 
interna och externa utbildningar av typen domarkurser m.fl.  
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1.5  SAMMANTRÄDEN OCH STYRELSEARBETE 
 
Årsmöte hölls den 17:e mars 2021 digitalt via Teams under ordförandeskap av Håkan Harvigsson. 
 
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. Det har varit hög närvaro på sammanträdena.  
Utöver löpande frågor har styrelsen under 2021 arbetat med Corona-pandemin, personalfrågor (såsom 
nyanställningar), strategiarbete och anläggningsprojekt. 
 

1.5.1 UTFALL JÄMSTÄLLDHET 
 
2014 tog styrelsen beslut om en jämställdhetspolicy. I den skall klubben verka för att förtroendeuppdrag och andra 
uppdrag skall vara jämnt fördelade mellan kvinnor och män.  
Vi når idag inte upp till detta men kommer fortsatt aktivt att jobba med frågan. 
 
   Pojkar/män  Flickor/kvinnor 
Styrelsen   9  1 
Medlem i kommittéer  7  1 
Anställda tränare (fast och timmar) 16  14 
Anställda övriga  1                                     1                                    x 
Totalt   33 / 66 %   (66 % 2020) 17 / 34 %   (34 % 2020) 
 
 

Medlemsfördelning  414 / 57 % (58,3 % 2020) 312 / 43 % (41,7 % 2020) 
 
 

1.6  ADMINISTRATION 
 
Vi fortsätter att effektivisera vårt administrativa arbete och fortsätter att använda programmet SportAdmin.  
Fr.o.m. 2020 har vi synkade överföringar mellan SportAdmin och IdrottOnline.  
Bidragsansökning m.m. gentemot Burlövs kommun hanteras i InterbookGo, ekonomin hanteras via Swedbank och 
deras bokföringsprogram SpeedLedger. Inpassering via kod och bokning av anläggning hanteras av MATCHi. 
 
 

1.7 MÅL, VISION, VERKSAMHETSIDÉ OCH KÄRNVÄRDEN 
 
1.7.1 MÅL 2021 
 

• Nöjda och engagerade medlemmar och medarbetare 

• Hög kvalitet i hela verksamheten 

• Av tränande juniorer skall minst 10 % tävla i nationella sanktionerade tävlingar 

• Antal starter i SO Tourtävlingar skall öka 

• Väl representerade i seriesammanhang 

• Ekonomi i balans  

• Bygglov och finansieringsplan för utbyggnad av befintlig anläggning 
 

1.7.2 VISION 
 

Att bli en av de mest attraktiva och framstående tennisklubbarna i Skåne. 
 

1.7.3 VERKSAMHETSIDÉ 
 

Vi vänder oss till alla kategorier och åldrar av spelare från nybörjare till tävlingsspelare.  
Oavsett om man vill spela tennis enbart för motionens skull, eller satsa på en tävlingskarriär, så ska man kunna 
göra det hos oss. Verksamheten erbjuder en individuellt anpassad tennis med hög kvalitet och hög ambitionsnivå. 
 

1.7.4 KÄRNVÄRDEN  
 

• Glädje 

• Kamratskap och klubbkänsla  

• Engagemang och utveckling 
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1.8  ANLÄGGNINGEN 
 
1.8.1  TENNISHALLEN OCH UTOMHUSBANORNA 
 

Vår verksamhet bedrivs till största delen i tennishallen som ägs av Stiftelsen Burlövs Tennishall, men klubben står 
själv för driften. I Stiftelsen Burlövs Tennishalls styrelse sitter representanter ifrån klubben. Under 2021 har Håkan 
Harvigsson, Mikael Håkansson, Leslaw Gerber och Ronald Jönsson representerat klubben i Stiftelsen.  
Intill anläggningen ligger tre grusbanor som klubben driver i samarbete med Burlövs kommun. Grusbanorna 
öppnades något senare jämfört med tidigare år. Bidragande till detta var den sena våren och att Åkarp Open i slutet 
av april inte kunde genomföras pga. Corona. 
 
 

1.8.2  PROJEKT OCH UNDERHÅLL 
 

Projekt inne: Mindre löpande underhåll har gjorts under året. Vi har tyvärr haft stora problem med våra 
värmepumpar under året vilket lett till att inomhustemperaturen under vintern var för låg. 
 
Projekt ute: 

 
Utbytet av slipers mot cement blev klart vid årsskiftet 2020/2021. 

 

 
Nytt staket kring bana 1 och 2 kom på plats under januari. 

 
Efter dessa två åtgärder jobbar vi vidare med att få träd och buskar kapade kring banorna samt att resterande 
kringmiljö bli underhållen och uppfräschad. Målsättning är att detta skall vara klart under 2022. 
 
 
Anläggningsprojekt: 
Under 2016 konkretiserades planerna om att utvidga tennisanläggningen. Det gäller främst en 4:e inomhusbana 
och en 4:e utomhusbana och därutöver en ev. hall omfattande två banor för Padeltennis.  
Målsättningen var att redan under 2019 erhålla bygglov och ta fram en finansiering för dessa planer. Dock har vi 
inte kommit så långt i projektet, då kvarnarna i bl.a. kommunen malt långsamt. Vi hoppas att komma i mål under 
2022.  
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1.8.3  BOKNING AV STRÖTIDER 
 

Strötider kan bokas och betalas med kreditkort via MATCHi på internet. Länk finns via hemsidan. Nya användare 
kan registrera sig själva i bokningssystemet MATCHi och få en PIN-kod för tillträde till hallen som är aktiverad vid 
bokningstillfället. Bokning och belysning är spärrad för spel kl. 23.00-06.00.  
 

 
 
Under 2021 var strötidsbokningarna många och en stor anledning var pandemin och att många därmed jobbade 
hemma. Klubben får bra reklam och ständigt hittar nya spelare/gäster till vår anläggning genom MATCHi. 
 
Priserna för strötidsbokningar har under året varit: 
 
Inomhus     Icke-medlem Medlem 
Måndagar – torsdagar kl. 06.00-16:00 och 22.00-23.00 140:-/tim 100:-/tim 
Fredagar  kl. 06.00-16:00 och 22.00-23.00 140:-/tim 100:-/tim 
Lördagar  kl. 19.00-23.00  140:-/tim 100:-/tim 
Övriga tider     190:-/tim 140:-/tim 
 
Utomhus 
Alla tider     110:-/tim 85:-/tim 
 
 

1.8.4  TENNISSHOPEN 
 

I vår tennisshop säljer klubben tennisrack, skor, kläder, förbrukningsmaterial och vi bedriver racketservice där 
målsättningen är att vara en service för våra medlemmar till förmånliga priser.  
Shopen gjorde även 2021 ett litet positivt resultat som går direkt in i klubbkassan. Regelbundna erbjudanden för 
våra medlemmar har presenterats under året och medlemsrabatten är alltid 10 %. 
 
 

1.8.5  VARUMASKIN 
 

I varumaskinen i hallen kan spelare/gäster köpa ett ur urval av dryck och tilltugg. Vi driver själva varumaskinen mest 
som en service men ett ev. litet överskott går direkt in i klubbkassan. 
 
 
 
 

 
Även om utebanorna öppnade lite senare än normalt kunde första träningsgruppen starta 19 april och banorna  

var bokningsbara fr.o.m. 8 maj. 
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1.9 INFORMATION 
 

1.9.1  HEMSIDAN 
 

Hemsidan (www.akarpstk.net) fungerar fortfarande som vår viktigaste informationskanal och uppdateras 
fortlöpande både med kommande aktiviteter och med rapporter från genomförda arrangemang.  
På hemsidan finns information om banbokning och länk till bokning on-line. 
Vi har dagligen många unika besökare på klubbens hemsida. 
 

1.9.2  FACEBOOK 
 

 
På Facebook lägger vi även ut mera intern information och klipp från verksamheten. Klubben har 245 följare på 
Facebook. 
 
 

1.9.3  ÖVRIG KOMMUNIKATION 
 

• Som ett komplement till vår hemsida skickas aktivitetsutskick via e-post (SportAdmin) ett par gånger per termin 

till samtliga medlemmar.  

• Anslagstavlorna och informationsskärmarna i hallen används flitigt och uppdateras fortlöpande. 

• Informationsblad om klubbens aktiviteter lämnas till alla barn som deltar i vår verksamhet ”prova på”. 

• Information om alla extra aktiviteter med anmälningslistor sätts upp fortlöpande på anslagstavlan i hallen och 

lappar till respektive målgrupp delas ut inför våra olika aktiviteter.  

• Klubbens sanktionerade tävlingar Åkarp Open och Åkarp Junior Open hanterades via Tournament Planner, där 

affisch och övrig information publicerades. Separat inbjudan med affisch skickades med e-post till de flesta 

klubbar i Svenska Tennisförbundet Syd. Åkarp Open ställdes in pga. Corona och information om detta 

hanterades via Tournament Planner. 

• Program för SO Tour distribuerades av Svenska Tennisförbundet Syd. Affisch med program för respektive 

termin sattes upp i tennishallen och publicerades på vår hemsida.  

• Vi informerar fortlöpande om våra skollovsaktiviteter i Burlövstidningen, som skickas ut till samtliga hushåll i 

kommunen, och via sociala medier. 

  

http://www.akarpstk.net/
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1.10 TRÄNINGSVERKSAMHETEN 
 
Träningsverksamheten 2021 bedrevs i två terminer, vårterminen på 19 veckor och höstterminen på 16 veckor och 
däremellan anordnade vi sommartennis.  
 
Vårterminen skulle starta den 11 januari med pga. av Coronarestriktioner var klubben tvungen att skjuta på 
terminsstarten till den 25 januari (v.4). Inget uppehåll gjordes under sportlovet v.8 utan ordinarie träning 
genomfördes. Träningsupphåll gjordes under påsken v.13. 
Eftersom Åkarp Open blev inställt pga. Corona bedrevs istället ordinarie träning under motsvarande period 19/4 - 
1/5 (v.16-17). Detta innebar att ordinarie vårtermin avslutades den 16/6.  
 
Sommarlovstennisen pågick under förmiddagarna kl. 09.00–12.00 måndag-fredag under veckorna 26-30. 
Träning för klubbens tävlingsgrupp TEAM ÅBTK och utvecklingsgrupp anordnades på eftermiddagarna kl. 16.00–
18.00 måndag-fredag under veckorna 25–27. På kvällstid under veckorna 25-28 och 33 genomfördes 
träningsveckor för vuxna.  
 
Under veckorna 26-30 anordnades även prova på tennis. På onsdagarna tog vi emot barn mellan 8-14 år och på 
fredagarna barn mellan 4-7 år som ville prova på mintennis. Denna verksamhet var kostnadsfri för deltagarna och 
finansierades av Burlövs kommuns sommarbidrag. Denna verksamhet är en mycket bra möjlighet att prova på 
tennis inför klubbens ordinarie träningsterminer. Vi ser att ett stort antal deltagare från denna verksamhet gör en 
intresseanmälan och börjar spela tennis. 
 
Intresset för att spela tennis under sommaren var mycket stort pga. att många stannade hemma under sin semester. 
Trots att vi hade fler speltillfällen än något år tidigare kunde vi tyvärr inte ta emot alla som ville vara med.  
Sammanlagt deltog 204 barn och ungdomar i sommarlovsträningen (227 st. 2020). Vuxentennisen lockade 112 
deltagare (139 st. 2020).  
 
Höstterminen startade den 23 augusti, v.34, och avslutades den 19 december, med uppehåll för höstlovet v.44. 
 
Deltagarantalet i ungdomsträningen (upp till 25 år) var fortsatt högt och omfattade i december 328 spelare (309 st. 
2020). I vuxentennisen deltog 162 spelare (165 st. 2020). 
 
Träningsverksamheten är indelad i nivåer som omfattar Mini- (Röd), Midi- (Orange) och Maxitennis (Grön), 
Träningsjuniorer, Tävlingsjuniorer, Tävlingsspelare samt Senior- och Vuxentennis. 
 
Ansökan om medlemskap och anmälan till träningsverksamhet sker direkt via hemsidan. 
 
 
 

 
Två av våra duktiga tränare tog 

studenten i juni.  
Grattis Filippa och Vendela! 

 
ÅBTK-spelare i elden under Next 
Generation Cups i Bjärred i maj. 

 
Utvecklingsgruppen igång under 

påsklovet i mars. 
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1.10.1  TRÄNINGSUPPLÄGG 
 

Klubbens ambition är att skapa en bred och väl fungerande verksamhet där varje nivå är värdefull. Klubben vill 
erbjuda alla spelare bästa möjliga hjälp att utveckla sin tennis efter förmåga och intresse. En kombination av positiv 
och utvecklande träningsmiljö tycker vi är viktigt. Riksidrottsförbundets (RF) anvisningar för barn- och ungdomsidrott 
ligger till grund för klubbens upplägg. Vi uppmuntrar till andra idrotter och ser positivt på ytterligare en individuell 
idrott eller lagidrott. 
 

Junior 4-18 år 
 

Tennisskolan 4-12 år 
Tennisskolan använder konceptet Play and Stay. Play and Stay innebär att vi anpassar bollar (hårdhet), rack (vikt, 
storlek) och bana (storlek) för att spela tennis. Det går snabbare att lära sig tennis och man spelar redan på första 
träningen, vilket är både roligare och mer utvecklande. 
 

Tennisskolan är uppdelad i:  

• Minitennis 4 – 7 år:  Eleven ska på ett lekfullt och aktivt sätt få fram ett intresse för tennis. Det viktigaste är 
att eleven tycker det är roligt. Bollen är 75 % mjukare än en vanlig gul tennisboll. 

• Miditennis 7 – 10 år Här börjar vi träna mer teknik i de olika slagen, grundläggande taktik, rörelseschema 
och koordination som kombineras med spelövningar. Spelas med 50 % mjukare boll. 

• Maxitennis 9 – 12 år: Vi fortsätter att träna tekniken i de olika slagen, grundläggande taktik, rörelseschema 
och koordination som kombineras med spelövningar. Spelas med 25 % mjukare boll, 
som också används i tävlingar och seriespel t.o.m. 10 år.  

 

I tennisskolan använder vi en övergripande terminsplanering. Gruppsammansättningen och schemaplanering görs 
av chefstränarna. Principen är att spelarna och föräldrarna själva anmäler träningskategori.  
 

Tränings-/tävlingsjunior 12–18 år 
Träningsupplägget anpassas till elevens ambitionsnivå för att ha roligt, känna utmaning och utveckling.  

• Träningsjunior:  Vänder sig främst till elever som vill hålla igång på motionsnivå, fortsätta träna tennis  
eller ev. utbilda sig som ledare och engagera sig i klubbens verksamhet.  

• Tävlingsjunior:  Elever som är intresserade och har ambition att spela matcher och tävlingar. Eleven 
deltar regelbundet i seriespel och nationella tävlingar enligt egen ambitionsnivå. 

 

Vuxen 18+ 
Vi har både nybörjargrupper, mer avancerade träningsgrupper och tävlingsgrupper omfattande spelare med hög 
spelnivå. Med varierande övningar och teknikträning utvecklar man sin egen tennis utifrån eget intresse och 
förmåga. Deltagarna ska känna trivsel och glädje men också uppleva motion och utveckling. Tävlingsgrupperna 
ansvarar för sin träning på ett givande sätt utifrån sina och klubbens förutsättningar och målsättningar.  
Spelare i tävlingsgruppen får förtroendet att representera klubben i seriespel och tävlingar. 
 

Veteran 65+ 
Verksamheten drivs som ”Drop-in” och utgörs främst av matchspel i dubbel. Träningen är inte tränarledd utan 
organiseras på plats vid varje tillfälle. Målet är att känna gemenskap, ha roligt och få fysisk aktivitet och hålla 
igång sitt tennisintresse. 
 

1.10.2  UTVECKLINGSVÄGAR 
 

Klubbens utvecklingsvägar uppdaterades vårterminen 2020 och framgår nedan.] 
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1.11 AVGIFTER 
 

1.11.1  MEDLEMSAVGIFTER 
 

Medlemsavgiften betalas årsvis och har under verksamhetsåret varit: 

• Junior 250:-  T.o.m. 18 år 

• Senior 350:-  Fr.o.m. 19 år 

• Familj 600:-  Två vuxna med hemmaboende barn t.o.m. 18 år (junior) 
 

Medlemskap är obligatorisk för att delta i ÅBTKs verksamhet och från 2020 gäller detta även våra abonnenter. 
 

Genom medlemskap i klubben erhållas bl.a. följande: 

• Olycksfallsförsäkring vid spel 

• Möjlighet att delta i klubbaktiviteter 

• Möjlighet att hyra klubbens bollmaskin 

• Junior: Gratis spontanspel på lediga banor 
enligt klubbens policy 

• Rabatt i klubbens tennisshop 

• Rabatt på bokning av strötimmar 

• Möjlighet att teckna abonnemang 

• Ta del av erbjudanden från klubbens partners och 
sponsorer 

• Förälder: Möjlighet att köpa föräldrakort för att kunna 
spela gratis spontanspel med junior 

 

Av inbetald medlemsavgift till klubben avgick en medlemsavgift till Svenska Tennisförbundet och till Svenska 
Tennisförbundet Syd, enligt följande: 

• 42 kr per medlem till Svenska Tennisförbundet 

• 30 kr för junior, 45 kr för senior och 70 kr per familj till Svenska Tennisförbundet Syd 

 
 
1.11.2 TRÄNINGSAVGIFTER VT (19 veckor) 
 

Minitennis (Röd) 4-7år:  1 tim/v  850:- 2 tim/v  1 615:- 
 

Miditennis (Orange) 6-10år:  1 tim/v  1 360:- 2 tim/v  2 585:- 
 3 tim/v  3 670:- 
 

Maxitennis (Grön) 8-12år, 1 tim/v  1 785:-  1,5 tim/v  2 680:- 
Träningsjunior och  2 tim/v  3 390:-  2,5 tim/v  4 240:- 
Tävlingsspelare:  3 tim/v  4 820:-  3,5 tim/v  5 625:- 

 4 tim/v  6 070:-  4,5 tim/v  6 830:- 
 5 tim/v  7 140:-  5,5 tim/v  7 855:- 

 6 tim/v  8 035:-  6,5 tim/v  8 700:- 
 +7 tim/v  8 745:- 

 

Vuxentennis +18år:  1 tim/v  2 420:-  1,5 tim/v  3 630:- 
 2 tim/v  4 600:- 2,5 tim/v  5 750:- 
 3 tim/v  6 535:- 

 
 
1.11.3 TRÄNINGSAVGIFTER HT (16 veckor) 
 

Minitennis (Röd) 4-7år:  1 tim/v  715:- 2 tim/v  1 360:- 
 

Miditennis (Orange) 6-10år:  1 tim/v  1 145:- 2 tim/v  2 175:- 
 3 tim/v  3 090:- 
 

Maxitennis (Grön) 8-12år, 1 tim/v  1 505:-  1,5 tim/v  2 260:- 
Träningsjunior och  2 tim/v  2 860:-  2,5 tim/v  3 575:- 
Tävlingsspelare:  3 tim/v  4 065:-  3,5 tim/v  4 740:- 

 4 tim/v  4 860:-  4,5 tim/v  5 755:- 
 5 tim/v  6 020:-  5,5 tim/v  6 620:- 
 6 tim/v  6 775:-  6,5 tim/v  7 335:- 
 +7 tim/v  7 375:- 
 

Vuxentennis +18år:  1 tim/v  2 040:-  1,5 tim/v  3 060:- 
 2 tim/v  3 875:- 2,5 tim/v  4 845:- 
 3 tim/v  5 510:- 
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1.12 MEDLEMS- OCH TRÄNINGSUTVECKLING 
 
Antalet medlemmar uppgick i december 2021 till 726 st. (696 st. i december 2020) varav tränande ungdomar och 
vuxna var 490 st. (474 st. 2020). Analys av medlemsutvecklingen visar ett fortsatt ökat intresse av att spela mer än 
en gång/vecka, både bland ungdomar och vuxna. Detta tillsammans med intresseansökningar för medlemskap och 
träning innebar att vi vid årets slut hade kö till flera av våra träningskategorier. Medverkan i träningsverksamheten 
förutsätter medlemskap och medlemskap tecknas årsvis.  Antal tränande avser tränande under höstterminen. 
 
 

1.12.1 MEDLEMSUTVECKLING (2010–2021) 
 

 

 
 
 

1.12.2 ÅLDER OCH KÖNSFÖRDELNING (2010–2021) 
 

 

M = Män och pojkar, K = Kvinnor och flickor 
Tabellerna och diagrammen ovan baserar sig på siffror från Åkarps TK t.o.m. 2012 och från Åkarp-Burlövs TK från 2013 

 
 
Under vårterminen 2021 utnyttjades 148,5 timmar/vecka (149 timmar/vecka 2020) till ordinarie träning och 20 
timmar/vecka avsattes för serielagsmatcher (20 timmar/vecka 2020).  
  

Träningsalt. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ungdomsträning 169 194 230 226 234 250 255 268 263 286 309 328 

Vuxentennis 49 54 78 131 125 154 141 140 131 142 165 162 

Antal tränande 218 248 308 357 359 404 396 408 394 428 474 490 

Övriga medlemmar 115 103 93 108 149 170 196 171 153 145 222 226 

Antal medlemmar 333 351 401 465 508 574 592 579 547 573 696 726 
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1.13 AKTIVITETER 
 
På alla lov under skolterminerna arrangerades aktiviteter för både juniorer och seniorer. De traditionella 
arrangemangen vuxenavslutningen på våren, som brukar locka många spelare, och tennisskolans julavslutning 
godisblixten fick även i år tyvärr ställas in. 
 
Höstlovet 
Under höstlovet vecka 44 gjorde den ordinarie träningen uppehåll men klubben arrangerade många andra 
aktiviteter. 
 

• 1-5/11 Extra träning och matchspel för Utvecklingsgruppen och TEAM ÅBTK 

• 1-5/11 Höstlovsträning junior 

• 1, 2 + 4/11 Höstlovsträning senior 

• 3/11 Temakväll teknik forehand senior (nyhet) 

• 6/11 SO Maxitour 
 

 
Under lördagskvällen den 8 november höll vi i en tävling i SO Tour i hallen. Bra spel och god stämning. Bra 

insatser av alla ÅBTK-arna på plats, Hugo, Clara, Nea, Lou, Pavel och Hugo. 
 
 

1.14 SPONSORER UNDER ÅRET 
 

  

  

 
 

 

 
Sponsorernas bidrag till klubbens ekonomi kan inte skattas nog högt. Under året har också ett viktigt bidrag influtit 
med hjälp av McDonalds vilket närmre beskrivs under punkten 1.21. Klubbens ambition är att ytterligare stärka 
banden till näringslivet under åren framöver. 
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1.15 TÄVLINGSVERKSAMHETEN  
 
Åkarp Open fick tyvärr även i år ställas in p.g.a. Corona.  
Åkarp Junior Open genomfördes dock planenligt 3-11/8 med 108 deltagare med 110 starter (110 deltagare 2020) 
från 33 klubbar, varav 8 deltagare från ÅBTK (12 st. 2020). 165 matcher (167 matcher 2020) fördelat på 12 klasser 
spelades. 
 
På hemmaplan genomförde vi 3 st. SO Tourer (6 st. 2020). Tävlingarna syftar till att på ett enkelt och anpassat sätt 
introducera tävlandet för våra yngsta spelare. Klubbens tränare fanns på plats som ledare och domare.  
 
 

1.16  TÄVLINGSGRUPP JUNIORER 
 
 

1.16.1 TEAM ÅBTK 
 

Klubbens satsning på TEAM ÅBTK fortsatte under året. Tävlingsstarterna och möjligheterna att delta i tävlingar blev 
dock begränsade pga. Corona.  
 
TEAM ÅBTK är en del av klubbens tävlingsgrupp. Klubben satsar extra resurser utöver ordinarie schemalagd 
träning. Deltagare får bl.a. ytterligare subvention på anmälningsavgifter i tävlingar. Spelarna blir även inbjudna till 
extra aktiviteter, utbildningar och träningar. Särskilda krav ställs på spelarna i denna grupp, men det är kostnadsfritt 
att delta förutom de ordinarie träningsavgifterna och medlemsavgiften.  
 
 

1.16.2.  UTVECKLINGSGRUPPEN 
 

Under höstterminen 2020 startade klubben en utvecklingsgrupp för juniorer 9-12 år. Gruppen ska ses som en 
introduktion för juniorer i den åldern att börja tävla. Förhoppningen är att tävlingsgnistan ska tändas och att man 
längre fram vill tävla ännu mer. 
 
Enda kravet för att vara med i utvecklingsgruppen är att man tränar två gånger i veckan i gruppträning samt att man 
har ett intresse för att tävla i tennis. Intresset har varit fortsatt stort under året. Corona har dock förhindrat en del 
aktiviteter. Vi hoppas kunna anordna många flera aktiviteter under 2022. 
 
 

 
Herrlaget besegrade SSTK hemma 

27 dec med 3-1. Stabilt spel av 
Renato Maracic, Kasper Rogowski, 

och Erik Friberg. 

 
Sommarlovstennis i juli med 

hängiven åskådare. 

 
Djosa svarade för många fina 

placeringar under året.  
Här 3:a FS13 A Svedalaspelen 

Outdoor i juni. 
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1.17 KLUBBMÄSTARE 2021 

 

1.17.1 Klubbmästerskapet inne för 2021, som spelades sista veckan i december. 
 

Herrsingel: 
1:a Jouko “Jocke” Parkkila  2:a Kasper Rogowski 
 

Herrdubbel: 
1:a Kasper Rogowski/Piotr Rogowski 2:a: Emma Harvigsson/Håkan Harvigsson 
 

Motionssingel, senior:  
1:a Erik Strömgren   2:a Staffan Jakobsson 
 

Juniorsingel:  
1:a Douglas Roos   2:a Elin Falk  
 

Juniordubbel:  
1:a Tage Piltofta/Olof Hedenström  2:a Hugo Danielsson/Lou Nygren-Deng 
 

 

1.17.2 Klubbmästerskapet ute för 2021, som spelades i juni. 
 

Herrsingel: 
1:a Hannes Östlund   2:a Jouko “Jocke” Parkkila  
 

Herrdubbel: 
1:a Anton Appelgren/Anton Brandt  2:a Victor Bodi/Gustav Lindén 
 

Juniorsingel:  
1:a Hugo Danielsson   2:a Lou Nygren-Deng 
 
 

1.18  SERIESPEL 
 

Klubbens målsättning är och har varit att vara väl etablerad i seriesammanhang. Totalt har 47 olika spelare under 
året (43 spelare 2020) representerat klubben i olika serielag. 
 
 

1.18.1 TENNIS SYDS SERIE INOMHUS 2020/2021 
 

I Tennis Syds serie inomhus 2020 - 2021 ställde vi upp med tre lag Herrar seniorer, ett lag Herrar veteran 45+, ett 
lag Flickor 10, ett lag Flickor 12, ett lag Flickor 14, ett lag Pojkar 10, ett lag Pojkar 12. 
 

• Herrar Senior Div 1 Lottning 1 (ÅBTK Lag 1)  2 av 5 match spelades. 
Kasper Rogowski, Jouko Parkkila, Hannes Östlund, Advaith Chakravarthy 
 

• Herrar Senior Div 2 Lottning 2 (ÅBTK Lag 2)  1 av 5 match spelades. 
Viktor Malmros, Jacob Malmros 
 

• Herrar Senior Div 2 Lottning 2 (ÅBTK Lag 3)  1 av 5 match spelades. 
Gustaf Rylander, Oskar Bengtsson 
 

• Herrar Veteraner 45+ Div 1 Lottning 2 1 av 5 match spelades. 
Leif Mårtensson, Magnus Berlin, Patrik Dellhede, Niclas Fabergberg 
 

• Pojkar 14 - B, Div 1 Lottning 2  2 av 5 match spelades. 
Fabian Buschow, Maximilian Milutinovic Topalovic 
 

• Pojkar 12 - A – Div 1 – Lottning 4  2 av 4 match spelades. 
Didrik Roos, Folke Johansson, Nils Fröbel 
 

• Pojkar 10 - A – Div 1 – Lottning 3  2 av 4 match spelades. 
Douglas Roos, Hugo Danielsson, Hugo Leo, Simon Daag 
 

• Flickor 14 - B – A - Div 1 – Lottning 3 Inga matcher spelades. 
 

• Flickor 12 - A – Div 1 – Lottning 3  1 av 3 match spelades. 
Elina Fofic, Djosa Frantzich 
 

• Flickor 10 – A - Div 1 – Lottning 1 2 av 5 match spelades. 
Nea Zoe’ Arvaniti, Molly Myrbäck, Iris Lundqvist, Clara Bjerlander, Edith Lanner 
 

  

https://svtf.tournamentsoftware.com/league/5034E250-8D1F-48C8-811B-E9D240BA4DEC/player/283
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/5034E250-8D1F-48C8-811B-E9D240BA4DEC/player/474
http://svtf.tournamentsoftware.com/league/CABC81E3-E579-4A67-ABC6-72EBCFE90B89/player/685
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/5034E250-8D1F-48C8-811B-E9D240BA4DEC/player/466
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/5034E250-8D1F-48C8-811B-E9D240BA4DEC/player/467
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/5034E250-8D1F-48C8-811B-E9D240BA4DEC/player/468
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/5034E250-8D1F-48C8-811B-E9D240BA4DEC/player/689
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/5034E250-8D1F-48C8-811B-E9D240BA4DEC/player/205
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/5034E250-8D1F-48C8-811B-E9D240BA4DEC/player/206
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/5034E250-8D1F-48C8-811B-E9D240BA4DEC/player/488
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/5034E250-8D1F-48C8-811B-E9D240BA4DEC/player/489
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/5034E250-8D1F-48C8-811B-E9D240BA4DEC/player/490
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1.18.2 STL - Svenska Tennisligan 
 

Det svenska seriesystemet bedrivs från och med den 1 maj 2021 genom Svenska Tennisligan. Svenska 
Tennisligan är ett samlingsnamn som innefattar tidigare Svenska Tennisserierna, Elitserien och Division 
1, Svenska Juniorcupen och flertalet av regionsserierna, typ Svenska Tennisförbundet SYDs serier. 
 
 

1.18.3 STL Ute 2021 
 

I STLs utomhusserier 2021 ställde vi upp med ett lag Flickor 13, två lag Herrar Veteran 45+, fyra lag Herrar 
seniorer och ett lag Pojkar 13.  
 

• Herrar - Division 2 - Syd A  (ÅBTK lag 1, A-Lag) Laget slutade på en 5:e plats. 
Erik Friberg, Kasper Rogowski, Renato Maracic, Jouko Parkkila 
 

• Herrar - Lokaldivision - Division 1 - Syd B (ÅBTK lag 2) Laget slutade på en 2:a plats. 
Jouko Parkkila, Hannes Östlund  

 

• Herrar - Lokaldivision - Division 1 - Syd A (ÅBTK lag 3) Laget slutade på en 4:e plats. 
Håkan Harvigsson, Jacob Malmros, Mikael Håkansson, Jonas Källmen 

 

• Herrar - Lokaldivision - Division 1 - Syd C (ÅBTK lag 4) Laget slutade på en 5:e plats. 
Oskar Bengsson, Fabian Buschow, Maximilian Milutinovic Topalovic 

 

• Herrar 45 - Division 1 - Syd (ÅBTK lag 1) Laget slutade på en 5:e plats. 
Adam Hoff, Bo Frederiksen, Per Asklund, Ronald Jönsson, Niklas Mårtensson 

 

• Herrar 45 - Division 2 - Syd C (ÅBTK lag 2) Laget slutade på en 7:e plats. 
Leif Mårtensson, Patrik Dellhede, Niclas Fagerberg, Magnus Berlin 

 

• Pojkar 13 A - A - Ratingsgrundande Syd A  Laget slutade på en 2:a plats. 
Didrik Roos, Nils Fröbel 
 

• Flickor 13 A - B - Ratingsgrundande Syd B Laget slutade på en 4:e plats. 

Djosa Frantzich, Elina Fofic 
 
 
 
 
 

 
Den11 Nov vann Douglas och Hugo med 
övertygande 6-0 borta mot Fair Play TK. 

 

 
Green Challenge-laget med Elin, Nea och Nea vann en 

jämn match med 4-2 borta mot Ljungvalla TK. 
 

  

http://svtf.tournamentsoftware.com/league/DABA8CFB-AC5E-42D7-9C49-417C6DE19959/player/52
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1.18.4 STL Inne 2021/2022  
 
I STLs inomhusserier 2021/22 ställde vi upp med ett lag Flickor 13, två lag Herrar Veteran 45+, fyra lag Herrar 
seniorer och ett lag Pojkar 13. 
 

• Herrar - Division 3 - Syd A  (ÅBTK lag 1, A-Lag) Pågår. 
 

• Herrar - Lokaldivision - Division 1 - Syd B (ÅBTK lag 1) Pågår. 
 

• Herrar - Lokaldivision - Division 1 - Syd D (ÅBTK lag 3) Pågår. 
 

• Herrar 45 - Division 1 - Syd (ÅBTK lag 1) Pågår. 
 

• Herrar 45 - Division 2 - Syd C (ÅBTK lag 2) Pågår. 
 

• Pojkar 15 A - A - Ratingsgrundande Syd A  Laget slutade på en 5:e plats. 
Didrik Roos, Fabian Buschow, Nils Fröbel, Maximilian Milutinovic Topalovic,  
Douglas Roos 
 

• Green Challenge B – Division 1 -  Syd A  Laget slutade på en 2:a plats. 
Douglas Roos, Hugo Danielsson, Hugo Leo, Albin Södergren,  
Lou Nygren- Deng 
 

• Green Challenge B – Division 1 -  Syd B  Laget slutade på en 1:a plats. 
Hugo Hegvik Andersson, Vidar Fosser, Lou Nygren- Deng, Elin Falk,  
Nea Bergkvist, Nea Zoe’ Arvaniti, Daniel Jensen 
 

• Junior 13 – Division 1 - Syd D Laget slutade på en 5:e plats. 

Hugo Danielsson, Lou Nygren- Deng, Douglas Roos, Olof Hedenström,  
Hugo Hegvik Andersson, Vera Skogström, Hugo Leo 

 
 
 

 
Elin, Hugo, Lou och Daniel spelade 3-3 hemma mot Svedala TK i Green Challenge-lagets sista höstseriematch. 

  

https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/2893
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/1134
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/1134
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/1135
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/1133
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/1136
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/2896
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/2897
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/2885
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/2899
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/3052
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/3049
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/2898
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/1135
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/2885
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/1134
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/2884
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/2896
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/4033
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/9F93E01F-02D4-4F0C-83A0-BF18B83392A6/player/1133
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1.19  UTBILDNING OCH SAMVERKAN 
 

Flera utbildningar, utbyten och samverkansprojekt flyttades eller ställdes in p.g.a. Corona.  
 

• 5 mars: Robin Waldmann och Jakob Holmstedt deltog digitalt på SvTF Syds Tränarträff. 

• 20-21 mars: Kasper Rogowski genomförde Förbundstävlingsledarutbildning. 

• 6:e maj: Henry Svensson och Johan Rendin genomgick SvTF Syds utbildning Hållbar Sonsring. 

• 16 augusti genomförde vi en obligatorisk HLR-kurs för anställda och tränare med 16 deltagare närvarade. 

• 28-29 augusti: Tamika Simonsson och Ella Ingelstrand genomförde Tennisens plattform. 

• 12 november hade vi intern tränarträff med genomgång av nya Tränarplattformen.  
Träffen avslutades med sociala aktiviteter och pizza. Samtliga tränare deltog. 

• 27-28 november: Lukas Thomasson genomförde TGU 1. 

• 27-28 november: Didrik Nielsen, Fabian Buschow, Alma Mårtensson och Maximilian Reuterswärd genomförde 
Tennisens plattform. 

 

 

 
 

Ett nytt verktyg som kallas 
Tränarplattformen har tagit 
fram av Robin Waldmann 
under senaste året.  

Tränarplattformens huvudsyfte 
är att vara ett verktyg för 
tränarna samt utgöra 
inspiration och ett hjälpmedel 
inom olika områden.  

Genom både dator och en 
mobilversion har tränarna 
tillgång till en övningsbank, 
teknikfilmer, schema, 
planeringsverktyg m.m.  

I övningsbanken kan bl.a. 
tränarna själv lägga in 
övningar, lämna feedback, 
sortera och spara övningar.  

Tränarplattformen är nu i full 
drift och innehållet växer hela 
tiden.  

Till höger ses 
inloggningsrutan, huvudmenyn 
med innehållet och sen 
övningsbanken med 
sökfunktionen och hur 
övningarna är uppdelade i 
olika nivåer och i olika 
kategorier. 
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1.20  MEDLEMSUNDERSÄKNING  
 
Under december 2021 - januari 2022 genomfördes en anonym webbaserad medlemsundersökning. 
 
Från klubbens medlemmar fick vi in 132 st. svar (89 st. 2020). Eftersom vi hela tiden strävar efter att öka vår service 
och höja kvalitén i verksamheten är det mycket viktigt för oss att få ta del av vad medlemmarna tycker och de 
synpunkter de har. Vi tackar för de svar vi fick in och ser fram emot en hög svarsfrekvens nästa gång.  
 
Utfallet av undersökningen tolkar vi som om medlemmarna tycker att vi gör rätt saker och att vi utvecklas i rätt 
riktning. 
 
 

1.20.1 Utfallet utifrån vision, service, kvalitét och träning 
 
Procenten till höger anger antal positiva/nöjda svar 
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1.20.2 Utfallet utifrån helheten och Corona 
 
”Hur nöjd skulle ni säga att ni är med klubben i sin helhet?” 
 

 
Resultatet innebär ett index på 97,7 % (99 % 2019, 99 % 2018, 97 % 2016, 96 % 2015) nöjda medlemmar med 
klubben i sin helhet. Detta anser vi vara ett fantastiskt bra resultat, vilket avspeglar ett stort engagemang inom 
klubben på alla nivåer. 
 
”Hur nöjd skulle ni säga att ni är med klubbens hantering av Corona?” 
 

 
Resultatet innebär ett index på 98,5 % nöjda medlemmar med klubbens hantering av Corona i verksamheten. 
Klubbmedlemmarnas berömliga följsamhet till rådande omständigheter i kombination med klubbens stabila 
organisation möjliggjorde detta fina resultat. 
 
 

1.20.3 Förändringar mellan 2019 och 2021 
 

 
 
Förändringarna mellan 2019 och 2021 är relativt små särskilt med tanke på att 2019 var ett helt normalt 
verksamhetsår medan verksamhetsåret 2021 i så hög grad präglades av Corona och dess stora återverkningar på 
såväl träning, spel som anläggning. Informationsflödet under 2021 blev också en utmaning. Det som särskilt 
sticker ut negativt är inte oväntat anläggningen, hemsidan och tränarnas information till deltagarna. Glädjande nog 
finns det också det som sticker ut positivt nämligen användningen av Facebook och tränarnas återkoppling till 
deltagarna. 
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1.20.4 Ett axplock av kommentarer från medlemsundersökningen  
 
 

Positiva 
 

• ”Både jag och barnen (6 år och 8 år) är supernöjda med träningarna” 

• ”Mycket duktiga tränare som hälsar glatt och vänligt på barnen, med deras namn. Välkomnande.” 

• ” Tycker ungdomstränarna är alldeles lysande” 

• ” Trevliga tränare. Bra tålamod, positiva.” 

• ” Alltid snabba svar och trevligt bemötande. Är väldgt nöjd med alla kontakter i Åkarps tennisklubb. Jakob gör 
ett fantastiskt jobb och är väldigt uppskattad av min son som tränar i klubben. Filippa är också väldigt 
uppskattad som tränare. Mycket glädje och proffsigt” 

• ”Tycker alltid det går att få tag på någon och det går alltid att föra en dialog. Det är givet att allt inte kan infrias 
men jag tycker klubben försöker verkligen gå önskemål till mötes.” 

• ” Väldigt bra klubb generellt, mycket duktiga tränare, beundransvärt hur de skött allt själva under covid med de 
små barnen, en eloge till varenda en av dem, både lördagar, tisdagar och sommarträningen, bästa 
barnverksamhet jag varit med om och jag har sett många då jag har fyra barn:). Bra kontakt med 
huvudtränaren/ledaren med. Toppklubb.” 

• ” Mitt barns tränare hör av sig om något har hänt. Tex om barnet slagit sig på träningen, så har tränaren hört 
av sig även senare på kvällen för att kolla så allt är bra. Fantastiskt!!” 

• ” Ser inget behov av återkoppling på den nivå mina barn tränar just nu. Tycker att tränarna verkar superbra 
och gulliga mot barnen!” 

• ” Era aktiviteter för barn är verkligen bra. Våra barn har deltagit i er sommartennis under flera somrar och de 
har sagt att det är den bästa sommaraktiviteten.” 

• ” Fint agerat i pandemin, helt rätt strategier för att slippa stänga ner. Viktigt att tennisen fortsätter i en i övrigt 
märklig tid. Ett sidospår, klubben verkar kontaktat skolan och bjudit dit en klass för att testa på tennis, 
vansinnigt smart och kul initiativ! Mer samarbeten med skolor tror jag är en väg att nå unga människor!” 

• ” Riktigt bra klubb som borde få bättre lokaler att jobba med.” 
 
 

Negativa 
 

• ”Ibland stör andra barnen som tränar genom att prata med tränaren för gruppen eller med barnen som tränar. 
Önskvärt att andra inte stör tränarna eller barnen när de tränar. Upplever alla som trevliga men det stör 
koncentrationen för träningen.” 

• ” Tar lite långt tid innan återkoppling om tid och plats finns på kurser” 

• ” Ibland blir träningsgrupperna ojämna, kan vara svårt att byta.” 

• ” Banorna är alldeles för skitiga och dammiga. Städningen på banorna bör verkligen ses över. Under all kritik. 
Tack!” 

• ” Hade önskat mer återkoppling under träning i vad som kan utvecklas” 

• Klubben har väntat länge att få bygga om - men tyvärr så händer inget. Man kunde målat om vitt så det blev 
lite fräschare - både klubbhus o omklädning - en plexiglasskiva mellan bana 1 o klubbhus” 

• ” Saknar att man inte får mail på att få information hur det går - och tex tävlingar som skulle passa i utveckling. 
Det går inte riktigt i anslutning till träning - diskutera sånt. 1 gång i mån hade varit bra med en återkoppling o 
tips.” 

• ” Mycket trams på träningarna och barn som leker vilket gör det svårt att faktiskt träna tennis” 

• ” Fler banor, särskilt ute, hade så klart varit bra.” 

• ” Fler banor är vi ju i behov av om klubben skall kunna växa men även kunna få fram bättre spelare .” 

• ” Mer ordning och reda på tennisbanan. Ibland bestämmer barnen mer än tränarna. Bollar och redskap ligger 
framme på banan efter slutförs träning. Känns allmänt stökigt och lite sunkigt i hallen och på grusbanorna.” 

 
 
 

1.21.5 Åtgärder efter medlemsundersökningen  
 
Klubben kommer att sammanställa alla kritiska kommentarer och påpekande och ta fram en actionlista av 
åtgärder i avsikt att förbättra klubbens service och kvalité. På så sätt hoppas vi kunna förbättra medlemmarnas 
upplevelser av klubbens verksamhet. 
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1.21  MARKNADSFÖRING  
 
Under ett antal veckor fr.o.m. februari 2021 kunde man beställa en Åkarp-Burlövs Tennisklubb & Co. på samtliga 
McDonald’s restauranger i Malmö. Menyn motsvarade en Big Mac & Co., en cheeseburgare och en valfri dippsås 
och där 5 kr per såld meny gick direkt till klubben.  
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2. EKONOMISK FLERÅRSÖVERSIKT 
 
 

2.1 FLERÅRSÖVERSIKT (2015–2021) 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Bidrag 782 212 775 724 816 534 800 277 828 593 852 735 871 478 

Omsättning 3 477 623 3 416 217 3 270 051 3 124 076 3 634 620 3 042 131 3 053 910 

Resultat 59 089 25 348 -21 698 -158 638 497 916 24 924 123 107 

Eget kapital 1 117 336 1 058 247 1 032 899 1 054 598 1 213 237 715 321 690 392 

Balansomslutning 1 704 225 1 440 957 1 341 106 1 371 449 1 505 044 1 006 803 970 709 

Soliditet (%) 66 73 77 77 81 71 71 
 

Soliditet: Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.  
 
 

  
 

  
 
Det tillfälliga höga resultatet 2017 var en följd av uthyrning av innebana 3 till kommunen under Dalslundsskolans 
renovering det året. 
 

2.2  DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT 
 
Årets överskott på 59 089 kr. 
Styrelsen föreslår att årets överskott överförs till kapitalet. 
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3. RESULTATRÄKNING 
 2021   2020 

 
INTÄKTER    
Träningsavgifter 1 962 531,00  1 893 416,00 

Medlemsavgifter 188 100,00  149 800,00 

Strötimmar 263 775,00  265 772,00 

Abonnemang 69 820,00  69 620,00 

Erhållna bidrag 782 212,00  775 724,00 

Shop 97 239,00  110 289,00 

Varuautomat 22 543,00  21 451,00 

Åkarp Junior Open, KM, Aktiviteter, övriga 91 403,00  130 145,00 

SUMMA INTÄKTER 3 477 623,00  3 416 217,00 
 

KOSTNADER    
Inköp och direkta kostnader    
Inköp tennisbollar, tennisrack -85 923,00  -98 536,00 

Erlagda deltagaravgifter. serieavgifter -17 968,00  -20 348,00 

Åkarp Junior Open, KM, Aktiviteter -19 803,00  -24 914,00 

Trivselbefrämjande kostnader -16 353,00  -11 114,00 

Inköp, Shop och varuautomat -85 656,00  -96 011,00 

Kurser och utbildning -14 000,00  -11 300,00 

 -239 703,00  -262 223,00 

Personalkostnader    
Löner och arvoden anställda  -1 157 060,00  -1 357 043,00 

Löner och arvoden timanställda -589 415,00  -456 285,00 

Sociala avgifter -482 709,00  -408 481,00 

Reseersättning, övriga lönekostnader -2 305,00  -5 087,00 

Tjänsteförsäkringar -92 701,00  -85 063,00 

 -2 324 190,00  -2 311 959,00 

Kostnader lokaler och banor    
Hyra tennishallen -260 000,00  -290 000,00 

Vatten, sophämtning, städning -70 917,00  -56 304,00 

El (belysning och värme mm) -225 270,00  -192 491,00 

Reparation och underhåll (inne och ute) -78 429,00  -72 903,00 

Förbrukningsinventarier, materiel -10 171,00  -26 202,00 

 -644 787,00  -637 900,00 

Administrativa och övriga kostnader    
Kontorsmaterial, porto, tele, mm -65 705,00  -64 046,00 

Försäkring -11 180,00  -9 655,00 

Föreningsavgifter och tidskrifter -66 628,00  -39 298,00 

Bankostnader, varuautomat, övriga -49 117,00  -47 764,00 

 -192 630,00  -160 763,00 

Avskrivning inventarier    
Hårdvara inpassering -2 113,00  -4 225,00 

Shotmaker (bollmaskin) -14 942,00  -14 942,00 

 -17 055,00  -19 167,00 

SUMMA KOSTNADER -3 418 365,00  -3 392 012,00 
 

Resultat före finansiella poster 59 258,00  24 205,00 

Finansiella intäkter och kostnader    
Räntor och utdelningar 0,00  11,00 

Övriga finansiella kostnader -169,00  -33,00 

Övriga finansiella intäkter 0,00  1 165,00 

Summa finansiella poster -169,00  1 143,00 
 

ÅRETS RESULTAT 59 089,00  25 348,00 
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4.  BALANSRÄKNING 
 Not   2021-12-31   2020-12-31 

 1     

TILLGÅNGAR      

      

Omsättningstillgångar      
 
Kassa och bank      
Kassa och bank 2  1 161 259,33  863 521,82 

Summa kassa och bank   1 161 259,33  863 521,82 

      
Kortfristiga placeringar       
Fondandelar 3  392 706,70  392 862,03 

Summa kortfristiga placeringar   392 706,70  392 862,03 

      
Kortfristiga fordringar      
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4  66 130,40  88 859,00 

Summa kortfristiga fordringar   66 130,40  88 859,00 

      
Varulager mm      
Lager shop 5  81 637,00  76 168,00 

Summa varulager mm   81 637,00  76 168,00 

      

Summa omsättningstillgångar   1 701 733,43  1 421 410,85 

      

      
 

Anläggningstillgångar      

      
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och inventarier 6  2 492,00  19 547,00 

Summa materiella anläggningstillgångar   2 492,00  19 547,00 

      

Summa anläggningstillgångar   2 492,00  19 547,00 

      

SUMMA TILLGÅNGAR   1 704 225,43  1 440 957,85 

      
 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

      
Eget kapital      
Kapitalkonto   1 058 247,85  1 032 899,70 

Årets resultat   59 088,58  25 348,15 

Summa eget kapital   1 117 336,43  1 058 247,85 

      
Kortfristiga skulder      
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7  586 889,00  382 710,00 

Summa kortfristiga skulder   586 889,00  382 710,00 

      

      
 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 704 225,43  1 440 957,85 
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4. NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 
 

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

 
Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag (K2). 

 
Avskrivningar 

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. 

Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.  
Härvid tillämpas följande avskrivningstider. 

 

Hårdvara inpassering MATCHi 5 år 

Shotmaker (bollmaskin)   5 år 
 
 

NOT 2 KASSA OCH BANK    
 
Kassa   93,00 

SE Banken 5513-34 110 65   1,11 

Swedbank 8214-9,330 520-2 och 8214-9,913 201 193-4  1 111 052,22 

Skattekonto (Skatteverket)   50 113,00 

Summa     1 161 259,33 

    

 
NOT 3 KORTFRISTIGA PLACERINGAR    
 
PENNINGMARKNADSFOND andelar 3883,1870   
Robur penningmarknadsfond    IB   392 862,03 

Insättningar/Uttag   0,00 

Periodens värdeförändring   -155,33 

Summa   392 706,70 

    

 
NOT 4 KORTFRISTIGA FORDRINGAR    
 
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring   9 680,00 

Shop   6 173,00 

IKANO   3 476,00 

Klubbmästerskap dec 2021   3 075,00 

Veteranspelarna   3 550,00 

Arbetsförmedlingen   17 239,00 

MATCHi   18 870,00 

NAYAX   1 836,00 

Release   1 203,00 

Träningsavgifter HT-21   1 028,00 

Summa   66 130,00 

    
 
NOT 5 VARULAGER M.M    
 
LAGER SHOP    
Ingående lager 76 168,00   
Årets lagerförändring 5 469,00   
Utgående lager 81 637,00   
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NOT 6 MATERIELLA ANLÄGNINGSTILLGÅNGAR     
 2021-12-31   2020-12-31 

Hårdvara inpassering MATCHi    
Ingående anskaffningsvärde  21 125,00  21 125,00 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 21 125,00  21 125,00 

    
Ingående avskrivningar  -19 012,00  -14 787,00 

Årets avskrivningar -2 113,00  -4 225,00 

Utgående ackumulerade avskrivningar -21 125,00  -19 012,00 

    
Utgående redovisat värde 0,00  2 113,00 

    
Shotmaker (bollmaskin)    
Ingående anskaffningsvärde 74 709,00  74 709,00 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 74 709,00  74 709,00 

    
Ingående avskrivningar -57 275,00  -42 333,00 

Årets avskrivningar -14 942,00  -14 942,00 

Utgående ackumulerade avskrivningar -72 217,00  -57 275,00 

    
Utgående redovisat värde 2 492,00  17 434,00 

    

    
NOT 7 KORTFRISTIGA SKULDER    
 
Upplupna semesterlöner 173 851,00   
Upplupna socialavgifter semesterlön 130 630,00   
Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. 15 440,00   
Abonnemang VT-22 7 000,00   
Skatteverket 82 798,00   
Medlemsavgifter 2022 38 050,00   
VP Sales AB 212,00   
E-ON 38 803,00   
Burlövs Kommun 40 000,00   
Swedbank 779,00   
Tävlingsavgifter 5 771,00   
Collectum 5 152,00   
Föräldrakort 2022 1 050,00   
Åkarp Indoor Open 47 353,00   
Summa 586 889,00   
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5. REVISIONSBERÄTTELSE 
 
 
 

 
 

  



  

 

© Åkarp-Burlövs TK 30 (32) Årsredovisning 2021 

 

7. SLUTORD 
 
Klubbens ekonomi är god med ett eget kapital på över 1 Mkr. Klubben redovisar ett överskott för verksamhets- och 
pandemiåret 2021. Å ena sidan uppkom oförutsedda merkostnader och högre lönekostnader. Å andra sidan stärktes 
intäkterna genom en fortsatt hög grad av strötidsbokningar och ett större antal medlemsavgifter än vad som kunde 
förutses vid årets ingång, vilket medförde ett nytt rekord på 726 medlemmar. 
 

Årets resultat finns i resultat- och balansräkningen på sidorna 24 till 28. 
 

Under året har vi fått bidrag från Burlövs kommun, Svenska Tennisförbundet, Riksidrottsförbundet och RF-Sisu 
Skåne.  
 

Under året pausade klubben Tennis på gatan men målsättningen är att återuppta den verksamheten hösten 2022. 
 

Klubben följer ”Trygg Tennis”. Fr.o.m. 1 januari 2020 skall föreningar begära in ett begränsat utdrag ur 
belastningsregistret för alla som har uppdrag som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn och ungdomar. 
 

Under 2022 kommer styrelsen att arbeta med en långsiktig verksamhetsplan och jobba för att få in fler sponsorer. 
Ett annat prioriterat område är att öka den kvinnliga representationen i styrelsen. 
 

Vår kanslist Stina Piltz gick i pension och uppvaktades och avtackades högtidligen den 27/8. Hon har under 
många år gjort ett gediget och hängivet arbete för klubben. Hennes arbetsuppgifter har till väsentliga delar 
övertagits av Jakob Holmstedt men Stina bidrar fortsatt och förtjänstfullt med råd och stöd. 
 
 

Klubben jobbar med ett antal projekt vad det gäller anläggningen både inne och ute. Vi hoppas att med hjälp av 
Burlövs kommun, RF-SISU Skåne och olika fonder kunna genomföra dessa projekt under åren framöver. 
 

Styrelsen framför sitt varma tack till sponsorer, anställda, medlemmar, spelare och föräldrar. Alla har varit 
förutsättningen för ett mycket resultatrikt verksamhetsår 2021.  
 

Med den entusiasm som finns i klubben känner vi oss helt övertygade om att 2022 blir ett riktigt bra, spännande och 
framgångsrikt tennisår.  
 
 
 
Åkarp 2022-03-06   
 
 
 
___________________________________  __________________________________ 
Håkan Harvigsson  Christer Andersson 
Ordförande  Vice Ordförande 
 
 
___________________________________  __________________________________ 
Henry Svensson   Leslaw Gerber 
Sekreterare   Kassör 
 
 
___________________________________   __________________________________ 
Mikael Håkansson   Johan Rendin 
Ledamot   Ledamot 
 
 
___________________________________  __________________________________ 
Eva Lundgren    Niclas Fagerberg 
Ledamot   Ledamot 
 
 
___________________________________  __________________________________ 
Jacob Malmros    Ronald Jönsson  
Suppleant (1:e)   Suppleant (2:e)  
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2021 

Bilder på en del av våra tränare  
ifrån en intern tränaraktivitet nov-21. 


