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Karlskrona Tennisklubb Verksamhetsberättelse 2020  

 

Medlemmar i styrelsen 2020 

Ordförande    Jenni Aronsson 

Vice ordförande   Johan Säfström 

Sekreterare    Catharina Ericsson 

Kassör    Guillermo Otero 

Ledamot    Johan Åberg  

Ledamot    Emil Quist 

Ledamot    Jonas Thulin 

Ledamot    Kirsti Lindström 

Ledamot    Stig Pettersson 

 

Ordförande sammanfattar tennisåret 2020, klubbens 97:e år 

Det här året har ju påverkat oss alla mer eller mindre. Pandemin har satt sina spår även för oss på 

Karlskrona tennisklubb, vilket har inneburit att vi tappat en hel del intäkter p.g.a. inställda 

tävlingar, träningar och tennisskola. De sista månaderna av året var vi även tvungna att stänga ner 

hela hallen för bokningar. Trots detta har vi har ändå lyckats avsluta med ett positivt resultat för 

året, mycket tack vare padeltennisen som i somras slog alla rekord och överträffade budgeten och 

våra förväntningar.  

Det mycket uppskattade utbytet med Berlin har i år ställts in p.g.a. pandemin men intentionen är 

att det ska genomföras i sommar, år 2021. Det blir vår 53:e träff och värd för året är Berlin. 

I höstas gjorde vi en satsning på bistron och cafeterian då vi anställde en serviceansvarig. Han kom 

in med mycket energi och idéer men tyvärr var vi tvungna att avsluta hans provanställning då 

vintern och våren ser mycket oviss ut.  

Vi går nu in i 2021 med en stor osäkerhet. Mycket påverkas av hur länge vi måste hålla hallen 

stängd. Den senaste informationen är att stängningen förlängs till den 7/2 med undantag för barn 

födda 2005 eller senare. Det är också osäkert vilka tävlingar vi kommer kunna genomföra under 

året.  

Styrelsen 

Styrelsen har under året sammanträtt 11 gånger. Utöver detta har vi gått en styrelseutbildning via 

RF SISU i två steg. Detta resulterade bl.a. i en ny årsarbetsplan och ett uppdaterat styrdokument 

(se bilaga 1). 

Vi har fortsatt arbeta med målen och årsarbetsplanen från föregående år, som bl.a. omfattade en 

medlemsundersökning där svaren överlag gav positiv feedback. 
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Kassören Guillermo Otero samt vice ordförande Johan Säfström har valt att inte fortsätta i 

styrelsen. Båda har varit trogna styrelsemedlemmar under många år och vi tackar dem för att ha 

bidragit med mycket kunskap och engagemang i både styrelsen och verksamheten. Ledamoten 

Emil Quist kommer ej heller att fortsätta i styrelsen då han går in som timanställd tränare. Han har 

bidragit med mycket bra information från våra ungdomar. Vi hoppas dock han vill fortsätta med 

ungdomsrådet. 

Jag själv kommer att fortsätta som ledamot i styrelsen men avgår som ordförande.  

Stig ”Lillen” Petterson, som gått in i rollen som t.f. klubbchef är kvar i styrelsen (adjungerande) 

dock utan beslutsrätt. Han återgår som ledamot efter att uppdraget är avslutat.  

Verksamheten 

Vi började det nya året 2021 med att kortidspermittera alla anställda i klubben på 60%, då stora 

delar av verksamheten fortfarande inte är igång p.g.a. pandemin.  

Då vår klubbchef Sophie Lindvall gick på föräldraledighet i oktober gick chefstränaren Daniel 

Brodén in och täckte upp som t.f. klubbchef under några månader (då med uppbackning av Johan 

Wilhelmsson). Vid årsskiftet återgick Daniel till sitt ordinarie uppdrag och Stig ”Lillen” Petterson 

har tillfälligt tagit över uppdraget som t.f. klubbchef. Vi hoppas ha en mer långsiktig lösning på 

plats innan sommaren, en ersättare tills att Sophie är tillbaka i tjänst. 

 

Slutligen vill jag tacka styrelsen, all personal och alla ideella som bidragit till ännu ett framgångsrikt 

och lyckat år för Karlskrona Tennisklubb. 

 

Jenni Aronsson 

Ordförande 
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Ungdomskommittén 

Ungdomskommittén har under år 2020 bestått av: 

Erika Otero  

David Larsson  

Fredrik von Essen                                                                                                                  

Annelie och Olof Leonardsson 

Aktiviteter under 2020:  

Mini/Maxi tour 
Vi kunde genomföra MiniMaxi Tour vid 3st tillfällen; 2st på våren och 1st på hösten. Deltagarantalet 
var stort, mellan 25 och 40 deltagare per tillfälle. Vid sista tillfället fick vi stänga anmälan pga. 
dåvarande restriktioner. Flera deltagare anmälde sig direkt till nästa tillfälle för att säkra en plats. Vi 
tog inte ut någon avgift för deltagarna under 2020 vilket vi tror kan ha varit en bidragande faktor 
till ett så stort deltagarantal. Elise Brodén hade hand om mini-gruppen vid alla 3 tillfällen och 
gjorde ett fantastiskt jobb med de små barnen, som hade väldigt roligt på banan och kämpade till 
de var rosenröda om kinderna. Det har varit en väldigt fin och positiv stämning under MiniMaxi 
Tour. Vi vill rikta ett extra stort tack till alla föräldrar som på att föredömligt sätt peppat och hejat 
på barnen, helt enligt Riksidrottsförbundets ledord: Barnidrott ska bygga på lek och glädje. 
 
Erika Otero  
Ungdomskommittén 

 

Ungdomsrådet 

Ungdomsrådet har under år 2020 bestått av: 

Emil Quist 

Elise Brodén 

Vanja Cado 

Martin Lindström 

Clara Faxhag 

Erdita Paloja 

 

Aktiviteter under 2020: 

Vi hade under året planerat en sommaraktivitet där ungdomar mellan 10-20 år skulle få spela tennis 

och padel. Vi skulle också ha ordnat med lunch för alla deltagare, tyvärr fick detta ställas in på 

grund av pandemin och av säkerhetsmässiga skäl. En liknande aktivitet var tänkt att genomföras 

på hösten, fast inomhus i KTK hallen, men även detta event fick ställas in pga restriktioner relaterat 

till Covid-19. 

Emil Quist 

Ledamot 
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Tennisskolan  

Intresset för Tennisskolan har varit större än någonsin och över 450 deltagare har varit med och 

kämpat varje vecka tills det att pandemin satte stopp i slutet av året. 

 

Även sommarkurserna och Rosenholmslägret har slagit alla rekord och varit mycket lyckade. 

 

Vi har haft fortsatt bra samarbete med skolorna och anordnat ett flertal prova på aktiviteter. 

 

Vi har drivit NIU Tennisgymnasiet i samarbete med Karlskrona Kommunala Gymnasieskolor och 

även haft idrottsprofiler med främst Rosenholmsskolan och Galären. 

 

I övrigt har vi inte pga. pandemin kunnat anordna lika många aktiviteter som förra året, men vi har 

haft gemensamma tävlingar på hemmaplan för tävlingsungdomar, samt JSM/USM i Falun i början 

av året. 

 

Tennisskolans personal och tränare har under året varit Daniel Brodén, Johan Wilhelmsson, 

Veronica Vidarsson, Fredrik Swahn och Emil Quist. Dessutom har ett stort antal duktiga timtränare 

varit verksamma varje vecka. 

 

Ett stort tack till alla engagerade tränare och spelare som varit med under året. 

 

Daniel Brodén 

Chefstränare 

 

Tävlingsverksamhet 

Vi har under året kunnat genomföra två nationella tävlingar och en internationell. 

Jag tycker arrangemangen har fungerat bra och vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till. 

Engagemang från både personal och ideella krafter är en förutsättning för att kunna genomföra 

tävlingarna.  

 

Wintercups by Head Lag-EM 

För tionde året hade vi fått förtroendet att arrangera Wintercups by Head innebärande Lag-EM 

kval, i år för Flickor 16. Deltagande länder var Belgien, Cypern, Holland, Norge, Sverige, Tyskland, 

Ungern och Ukraina. Tyskland och Holland gick vidare till slutspel i Frankrike medan Sverige kom 

på en fin tredjeplats.  

 

Karlskronavakan Wilson Cup 

I början av året genomförde vi vår populära dygnet runt tävling Karlskronavakan Wilson Cup med 

runt 200 deltagare. Flera klubbar övernattade i badmintonhallen och klubbstugan. KTK-segrar blev 

det i form Birk Arwedahl i PS16, samt Vanja Cado i damdubbel. 
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SEB Karlskrona Open 

Elitklasserna i herrsingel och damsingel ingick i Svenska Sommartouren, liksom herrsingel på gräs, 

vilket är Sveriges enda elittävling på detta underlag. 

Tanken vara vi skulle ha JSM-race i 14 och 16-årsklasserna, men detta utgick pga pandemin. Istället 

ingick dessa klasser i Region Race. 

Totalt deltog 275 spelare och 357 matcher genomfördes. 

 

Elitklasserna vanns av: 

HS Gräs: Julia Rosenqvist, Helsingborgs TK 

HS Grus: Gustav Ström, Näsbyparks TK 

DS Grus: Erik Grevelius, KLTK 

 

KTK-vinster i tävlingen: 

Albin Ekenros, HD 

Vanja Cado, FS16 och FD16 

P-A Lindeborg, HS55 

Jesper Pettersson, HS motion 

Ingela Nilsson, DD motion 

Andreas Carlberg/Paul Birgerson, HD motion 

Charlotte Åkesson/Monika Alriksson, DD motion 

 

Karlskrona International Senior Trophy och Karlskrona Junior Open fick tyvärr ställas in pga 

pandemin.  

Internt har vi genomfört Mini Maxi Touren, samt några korta dubbeltävlingar, medan vi fått ställa 

in en del klubbtävlingar, däribland KM. 

 

Flera spelare har under året varit ute och tävlat, vilket inneburit både utvecklande matcher, 

turneringssegrar och framstående placeringar. 

Nedan anges de som kommit på medaljplats (semifinal eller bättre) i mästerskapstävlingar: 

 

VSM ute HD 55:  

1. Per-Anders Lindeborg  

 

RM FS16: 

2. Vanja Cado 
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LM ute: 

3. Birk Arwedahl, PS18 

3. Vanja Cado, FS 18 

3. Valeria Marinova, FS12A 

2. Vanja Cado, FD 18  

 

LM inne: 

1. Valeria Marinova, FS12A 

2. Valeria Marinova, FD14 

3. Vanja Cado, FS18 

3. Birk Arwedahl, PD 18 

 

Seriespel 

Samtliga inomhusserier blev inställda. 

Både herrlaget och damlaget hann påbörja sina serier och herrarna ledde division 2 innan det blev 

spelstopp. Även veteranserien hann spela en match innan det blev inställt.  

 

Utomhus deltog KTK i Tennis Syds serie för pojkar 12, där de slutade tvåa efter Åhus. 

 

Daniel Brodén 

Chefstränare 

 

Stegen 

Stegen är en klubbtävling i tennis som pågår under sommarmånaderna. Tävlingen är öppen för alla 

medlemmar som vill spela mer tennismatcher under lättsamma och trevliga förhållanden.  

Tävlingsformatet är enkelt, alla som anmäler sig lottas in i en lista från 1 till 30 (beroende på hur 

många vi blir). Sedan ringer man själv och utmanar någon som ligger ovanför sig själv i listan. Man 

får bara utmana max 5 placeringar över sig själv. Vinner man matchen har kliver man i listan 

(stegen) precis ovanför den som man utmanade. Förlorar man händer ingenting.  

Efter att stegen drar igång brukar den fort utkristalliseras så att de tävlingsintensiva rävarna ligger 

i toppen och slås mot likasinnade. I mitten av stegen finner vi de ambitiösa motionärerna och i 

slutet av stegen hittar vi de som njuter av tennis och trevligt sällskap på banan. Ett trevligt sätt att 

få spela tennis under hela sommaren med motståndare som spelar på din nivå. 

Under sommaren 2020 var det 29 medlemmar som deltog i stegen i tennis. 79 matcher spelades 

under tre månader och många nya vänskapsband knöts på våra grusbanor. 

Vem vann? Jesper Petersson blev årets segrare, grattis igen Jesper. 

Johan Säfström 

Frivillig arrangör av KTK Stegen. 
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Padel 

Intresset för padel har varit stort och beläggningen på våra banor har varit stort. 

 

KPT – Karlskrona Padel Tour 

Divisionsspelet KPT, med sitt unika upplägg där alla spelar med alla, har varit mycket populärt och 

deltagarantalet har uppnått maxantal, innebärande 48 spelare per omgång. 

Totalt spelades fyra serieperioder med sex veckor per serie. 

Segrare i de fyra serierna blev Daniel Brodén, Linus Strelert, Joel Svensson och Andreas Carlberg.  

 

Adidas Padel Cup 

Denna tävling var ny för i år och även här blev det fullsatt med 48 herrar och 32 damer. Alla fick 

spela  minst två matcher och segrare blev Tilda och Alva Loudd i damklassen medan herrklassen 

vanns av Joel Svensson och Oskar Nordin. 

 

Sommartoppen 

En kväll i veckan ordnade vi Sommartoppen som är en trevlig form av drop-in med syftet att få 

spela med olika spelare och hitta nya racketvänner. Spelformatet var korta matcher som spontant 

lottades ihop. 

 

Padelskola och träning 

Vi har genomfört fyra padelkurser för  vuxna och två för juniorer. Ledare har varit Sophie Lindvall, 

Calle Lantz och Fredrik Swahn. Det har även funnits möjligheter att ta privatlektioner, vilket flera 

har utnyttjat. Några har också utnyttjat möjligheten att hyra bollmaskinen för att nöta slag. 

 

Prova på 

Vi har anordnat mycket prova på verksamhet, till stor del i samarbete med skolor, vilket har varit 

mycket uppskattat. 

 

Padel och bistro 

Det har funnits möjlighet att boka en padelbana – med eller utan instruktör – och sedan beställa 

middag i vår bistro. Detta har utnyttjats både av företag och privatpersoner. 

 

Johan Wilhelmsson 

Ass. Chefstränare 
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Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet för 2020 blev ett plus på ca 160 kkr mot budgeterat 25 kkr trots de tuffa 
omständigheterna som rådde under året. 

  
• Omsättningen för vår utomhusverksamhet ökade med totalt 625 kkr, där 

padelverksamheten stod för den största ökningen 450 kkr, men även tennisen (+35kkr), 
sommarkurserna (+70kkr) och säsongskorten (+70krk) ökade. Detta var förmodligen en 
följd av pandemin där många valde att träna utomhus och ”hemestrade” i allt större 
utsträckning. 

• Samtidigt fick vi ställa in ett antal tävlingar, vilket bidrog till lägre intäkter jämfört med 2019 
och budget. Cafeterian har varit stängd/haft väldigt begränsad verksamhet i perioder, vilket 
bidragit till minskad omsättning.   

• Eftersom vi fick stänga hallen i några veckor i slutet på året för all vuxenverksamhet har vi 
valt att reservera 190 kkr för eventuell återbetalning av abonnemangstider och tennisskola 
avgift. 

• Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen och all personal som bidragit till det goda ekonomiska 
resultatet för 2020 trots det tuffa året med en pandemi i fokus. Jag hoppas att 2021 blir ett 
år där vi kan hålla igång verksamheten som vanligt. 

 

Guillermo Otero 

Kassör  

 

 

Verksamhetsberättelsen upprättad 2021-01-31 

Catharina Ericsson 

Sekreterare KTK 

 



 
   

 

 
Bilaga 

 
Verksamhetsidé Karlskrona Tennisklubb (KTK) 
 
 
      
  
 
 

 
 
Ändamål  
 

➢ Karlskrona tennisklubb har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i 
enlighet med ”Idrottsrörelsens värdegrunder”.  

➢ Karlskrona tennisklubb har som ändamål att verka för en helhetssyn på idrotten enligt 
föreningens stadgar.  

➢ Karlskrona Tennisklubb har till uppgift att verka för tennissportens utveckling i 
Karlskrona.  

➢ Karlskrona tennisklubbs målsättning är att alla som vill, oavsett förutsättningar, skall 
ges möjlighet att spela tennis och padeltennis inom- och utomhus.  

➢ Karlskrona tennisklubb ska stödja motionsspel, tävlingsverksamhet och elitsatsning.  
 

 
Vision  
 
En tennisanläggning och klubb som kan välkomna alla som vill spela tennis och 
padeltennis i fin miljö.  
 

 
Kärnvärden / Intention  
 
Samhörighet/Klubbkänsla  
Vi är stolta över att tillhöra och representera Karlskrona Tennisklubb. Vi tar hand om vår 
tennisklubb, vår anläggning, varandra och våra gäster. Vi verkar för en tennisklubb där 
alla ska kännas sig sedda och välkomna.  
 
Trygghet  
Varje individ, ska känna en trygg social gemenskap i Karlskrona Tennisklubb. Ledare, 
vuxna och anställda fungerar som förebilder och guidar våra barn och ungdomar i rätt 
riktning.  
 
 
 

 



 
   

 

 
 
 

Utveckling  
Karlskrona Tennisklubb är en verksamhet i ständig utveckling för att kunna möta 
framtidens behov i en attraktiv tennisklubb. Professionalitet utgör en betydande del i att 
förbättra kvaliteten, både avseende träning, tävling, anläggning och serviceutbud. 
Utvecklingen ska ske i enlighet med klubbens vision, ändamål och medlemmars 
önskemål.  
 

Övergripande mål (5 år)  
 
Sydsveriges mest kompletta tennis- och padeltennis anläggning året runt  

 
Anläggningen 
Mål:  Sydsveriges mest kompletta racketanläggning  
Aktiviteter:  

❖ Öka möjligheten att spela padel  

❖ Öka samarbetet med andra racketsporter  

❖ Skapa möjligheter att träna på gym för medlemmarna  
 
Beläggning 
Mål: Öka intäkterna  
Aktiviteter:  

❖ Öka tennisbanornas beläggning på oattraktiva tider  

❖ Få igång bistron  

❖ Utveckla våra erbjudanden  
 
Miljö 
Mål:  Alla ska känna sig välkomna  
Aktiviteter:  

❖ Uppfräschning av omklädningsrum  

❖ Säkerställ en välkomnande utomhusanläggning  

❖ Utveckla möjligheten att titta på tennis samtidigt som mat & dryck 
erbjuds  

❖ Jobba vidare med värdskapet (utbilda personalen i service)  
 
Medlemmar  
Mål:  Öka antalet medlemmar  
Aktiviteter:  

❖ Utveckla marknadsaktiviteterna  
 
 
 
 



 
   

 

 
 
 

 
Tennisskolan - barn- och ungdomsverksamhet 
Mål:  Öka antalet aktiva deltagarna i tennis-/padel-skolan och öka antalet 

ungdomar i tävlings- och elitsatsningen  
Aktiviteter:  

❖ Fler besök i skolor och på andra platser där vi når ut till barn och 
ungdomar  

❖ Inspirationsträffar  

❖ Mini/Maxi-tour  

❖ Bättre information  
 
 
 
 
Verksamhet 
Mål:  Ständig utveckling av verksamheten  
Aktiviteter:  

❖ Rekrytera en klubbchef  

❖ En gång per år samla styrelsemedlemmar och anställda för att skapa 
samsyn i kommande arbete (kickoff)  

❖ Tydlig överlämning av uppdrag mellan styrelsemedlemmar för att bevara 
kontinuitet och kunskaper  

 


