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Karlskrona Tennisklubb Verksamhetsberättelse 2021  

Medlemmar i styrelsen 2021 
Ordförande    Jenni Aronsson 
Vice ordförande   Johan Åberg 
Sekreterare    Catharina Ericsson 
Kassör    Maria Nyström 
Ledamot    Jonas Thulin 
Ledamot    Kirsti Lindström 
Ledamot    Andreas Bergqvist 
Ledamot    Erika Otero 
Ledamot    Stig Pettersson ”Lillen” 
Suppleant    Sven Jonasson 
 

Ordförande sammanfattar tennisåret 2021, klubbens 98:e år 
2021 var liksom 2020 ett annorlunda år då Karlskrona Tennisklubb som så många andra föreningar 
påverkades av pandemin. Året startades med en nedstängd hall och inställda lektioner, men vi 
ställde snabbt om och öppnade upp utomhusbanorna tidigare än vanligt. Ett bra väder och ett 
växande intresse för padel gjorde att vi lyckades sälja fler säsongskort än tidigare år.  

Vi har trots tuffa utmaningar med sviktande intäkter från shop, bistro, marknad och tävlingar 
kunnat visa upp ett positivt ekonomiskt resultat vid årets slut på 53 262 kronor.  

Styrelsen har under året sammanträtt 10 gånger.  

Mycket fokus i styrelsen har under året lagts på det operativa arbetet i klubben samt rekrytering av 
en ny klubbchef men vi har också fortsatt arbeta med årsarbetsplanen som togs fram förra året. 

Det är mycket glädjande att konstatera att vi ökar i medlemsantal även i år samt håller ett stabilt 
antal deltagare i Tennisskolan. För närvarande är vi  1010 medlemmar och 480 deltagare i 
tennisskolan. 

Sophie Lindvall som varit vår klubbchef under drygt tio år, har nu valt att gå vidare till nya 
utmaningar. Hon har varit med och byggt upp klubben till där vi är idag och vi önskar henne all 
lycka till i framtiden. Vi tackar även Stig ”Lillen” Pettersson som gjort ett mycket bra jobb som 
tillförordnad klubbchef under Sophies föräldraledighet och vi är väldigt glada för att få behålla 
honom i styrelsen. I januari välkomnade vi Peter Bengtsson som ny klubbchef. Han har en bred och 
spännande tennisbakgrund, goda kunskaper i information och kommunikation samt ett stort 
engagemang. Vi hoppas och tror att Peter kommer ge både stadga och nya perspektiv till klubben.  
 
Det har hänt en hel del positiva saker i verksamheten under året. Under ledning av P-A Lindeborg 
gjordes i september en omfattande renovering av gräsbanorna. Detta var ett styrelsebeslut från 
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2020 men vi valde då att skjuta fram det ett år. För att minimera tiden som gräsanläggningen var 
otillgänglig för spel stängdes banorna först i augusti och efter intensivt arbete under några veckor 
var underlaget omgjort från grunden och tillväxten av en ny fin gräsyta igång. Under hösten har 
Robban och gänget fortsatt att sköta om ytan, vilket kommer fortsätta under våren så banorna ska 
vara i spelbart skick när grässäsongen kör igång. Nu har vi gräsbanor av bästa klass där vi hoppas 
kunna arrangera tävlingar och event och kan återigen stolt marknadsföra klubben som ”Sveriges 
mest kompletta anläggning”. 

På initiativ av Lillen har vi utomhus fått upp en bana för boule, trädgårdsgolf och en basketcourt. 
Nu kan vi erbjuda evenemang och företagsaktiviteter för de som inte bara vill spela tennis och 
padel. Även korridoren i tennishallen fått ny färg och tavlor med gamla urklipp från klubbens 
historia.  (VIP) rummet bredvid cafeterian har genomgått en uppfräschning med nya tapeter och 
möbler. Tack vare ett bra jobb av Robban kan vi nu erbjuda ett trevligt rum för läxläsning, jobb, 
möten och konferenser.  

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 

 

Ungdomskommittén 
 
Ungdomskommittén har under år 2021 bestått av:  
Erika Otero  
David Larsson  
Annelie och Olof Leonardsson 

Aktiviteter under 2021:  

Mini/Maxi tour 
Vi kunde endast genomföra MiniMaxi Tour vid 1st tillfälle och det var i december. Deltagarantalet 
var stort, ungefär 40st barn uppdelade i 3 grupper; mini, mellan och maxi med ungefär lika många i 
varje grupp. Vi hade god hjälp av ett 10-tal juniorer som var med under alla 3 timmarna och hjälpte 
till med allt från att knyta skorna till räkning av poäng och peppning. Det var väldigt uppskattat av 
deltagarna som tydligt visade att de hade roligt och kämpade allt vad de kunde. 

Som vanligt var stämningen väldigt fin och positiv 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 
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Tennisskolan 
 
Året inleddes tungt då vi inledningsvis hade ytterst begränsad möjlighet att bedriva träning. 
Träningen för barn och ungdomar kunde dock komma igång några veckor in på terminen, 
medan vuxenträningen fick vänta ända tills början av maj. 
 
Trots detta har det stora intresset för Tennisskolan hållit i sig och närmare 500 deltagare har varit 
med i vår organiserade träning.  
 
Vår sommarverksamhet slog återigen deltagarrekord, där framförallt Rosenholmslägret var 
mycket populärt. 
 
Vi har haft bra samarbete med skolorna, där vi tagit hand om och instruerat många klasser och 
elever. 
Vi har även haft öppen prova på under såväl höstlovet som jullovet. 
 
Vi har drivit NIU Tennisgymnasiet i samarbete med Karlskrona Kommunala Gymnasieskolor och 
även haft idrottsprofil för högstadiet. 
 
Vi har haft tränarbevakning  på LM, RM, SM ute, SM inne Göteborg, SM inne Falun, SEB Karlskrona 
Open, New Wave Karlskrona Junior Open, samt damserien div 1. 
 
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 genomfört två nationella tävlingar, SEB Karlskrona Open och New Wave 
Karlskrona Junior Open. Tyvärr fick Karlskronavakan Wilson Cup ställas in pga. pandemin. 

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. 

SEB Karlskrona Open 
Tävlingen omfattade både Elitklasser för herrar och damer, ingående i Svenska Sommartouren, 
Junior-SM Race i 14 och 16-årsklasserna, samt flera andra klasser. 

Totalt deltog 240 spelare och 305 matcher genomfördes. 
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Elitklasserna vanns av: 
Herrsingel: David Norfeldt, GLTK 
Damsingel: Alexandra Viktorovich, Tabergsdalens TK 

KTK-vinster i tävlingen: 
DS: Vanja Cado 
FS16 JSM-race: Manuella Persson 
HS55: Jonas Thulin 
DS motion: Isabella Lindell 
DD: Vanja Cado/Manuella Persson 
FD16: Valeria Marinova/Vanja Cado 
FD14: Valeria Marinova 
HD motion. Dragan Cado/Patrik Kopecky 
DD motion: Isabella Lindell/Cecilia Olsson 
 
New Wave Karlskrona Junior Open 
Denna tävling var för 14-åringar och yngre och genomfördes som poolspel, där ambitionen var att 
alla skulle få minst tre matcher var. Det blev många matcher, vilket medförde att vi även använda 
oss av  Ronnebys tennishall. KTK tog två klassegrar, Valeria Marinova i FS14A och Gabriel Åkesson i 
PS14C. 
 
För yngre spelare har vi i samarbete med Svensk Tennis Syd genomfört Tennispokalen och SO Tour 
Midi och SO Tour Maxi. Internt har vi haft Mini-Maxi Tour. 

Tävlande utanför klubben 
Flera spelare har under året varit ute och tävlat, vilket inneburit både utvecklande matcher och 
framstående placeringar, där framför allt Valeria Marinova efter bra spel tagit flera 
turneringssegrar. Albin Ekenros har spelat  bra i Svenska Sommartouren där han nått en final och 
flera semifinaler. 
 
Mästerskapstävlingar 
Vanja Cado svarade för en  fin prestation genom att, tillsammans med Alice Klinteby, ATL, nå final  i 
Dubbel-SM för damer.  
 
KTK hade fyra deltagare som kvalificerat sig för slutspel i Junior-SM utomhus, detta genom fina 
insatser i JSM-race tävlingar. Valeria Marinova nådde, genom att vinna sin pool, kvartsfinal i FS14. 
Manuella Persson vann två matcher i sin pool i FS16.   
Elise Brodén och Vanja Cado vann varsin poolmatch i FS18 respektive FS16. 
 
I Junior-SM inomhus nådde tre spelare åttondelsfinal: Elise Brodén FS18, Valeria Marinova FS14 och 
Vanja Cado FD16. 
 
I veteran-SM utomhus nådde Per-Anders Lindeborg final i HD60 och kvartsfinal i HS60.  Anders 
Alriksson kom till kvartsfinal i HD60. 
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I Landskapsmästerskapet för Småland/Blekinge blev det seger för Birk Arwedahl i PS16. 
Elise Brodén och Ella Brånn nådde  semifinal i FS18 och Selma Perslöf  i FS14. 
De fyra bästa i varje klass kvalificerade sig för RM-slutspel, där Elise kom längs med en fin 
fjärdeplats. 
 
Daniel Brodén 
Chefstränare 

 
Stegen en tävlingsform för alla 
 
Stegen är en återkommande klubbtävling där spelare möts under lättsamma förhållanden och får 
öva matchspel. Reglerna är enkla det handlar om att under en tidsbegränsad period (ett par 
månader) som deltagarna utmanar varandra, bestämmer tidpunkt samt spelform för matchen. Det 
kan vara allt från bäst av 3 set eller mest antal vunna game på en timme, eller vad man kommer 
överens om. Det finns ingen anmälningsavgift i stegen, utan deltagarna bokar och betalar själva sin 
speltid och tar med sina egna tennisbollar. 

Stegen 2021 

Under 2021 spelades stegen som vanligt under sommarmånaderna, ett återkommande evenemang 
som gynnar spel utomhus och ger en härlig paus från segling, sommarstuga, bad och annat otyg 
som kan inkräkta på den glada tennismotionärens speltid. 

I september när inomhussäsongen startade blev det premiär för höst-stegen. För första gången i 
klubbenshistoria erbjöds denna härliga spelform inomhus. Det var klubbensmedlemmar som 
önskade att stegen skulle finnas även under inomhus säsongen. 

Stegen har som så mycket annat inom Karlskrona tennisklubb drivits på ideell basis. 
Klubbensmedlemmar planerar och genomför arrangemanget utan någon ekonomisk vinning utan 
enbart för att främja glädje och samhörighet inom klubben.  

Det är en fantastisk möjlighet att träffa nya tennisvänner och få utöva den härliga sporten. 

Över 70 matcher spelades i stegen 2021 

 41 matcher spelades under höststegen fördelat på 14 deltagare under perioden 1 september 
– 15 januari. 

 31 matcher spelades under sommarstegen fördelat på 15 deltagare under perioden 6 juni – 
31 augusti. 
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Resultatlistor samt information om stegen finns på hemsidan, där finns historik tillbaka till 2019. 
Stegen har spelats längre än så men historiken på vår hemsida sträcker sig för tillfället inte längre 
tillbaka.  

https://karlskronatk.com/tavlingar/host-stegen-2021/ 

Johan Säfström 
Mångårig frivillig arrangör av Stegen 

 
Damverksamhet 

Till slut kunde Damdubbel tour 2021 komma i gång. Den är alltid på sommaren och i år kunde vi få 
ihop så att alla divisioner spelade samtidigt. Det blev 8 veckor totalt med fyra divisioner, de tre 
sista spelade vi på onsdagar. Underbart att se 4 banor med damer som hade skoj. Linda Åberg blev 
inlottad i division ett och hon var den enda som höll sig kvar där i alla 8 veckorna, grattis Linda.  
 
September är det Polenresa för klubbens damer, vi var 12 damer som åkte ut med färjan fredag 
kväll. Vi åt och hade det mysigt på färjan, på färjan lottade vi lagen för Sopot 2021. En turnering där 
alla möter alla och denna gång var vi i Sopot, turneringen vanns av Ingela/Isabella. 
Vi spelade totalt 8 timmar tennis och vi åt god mat slappade på stranden mellan tennispassen, 
Sopot levererade sol och några regnstänk. På söndagskvällen var vi tvungna åka hem med färjan.  
 
Damernas mellandagsdubbel gick av stapeln måndag den 27 december start kl. 16.00, vi spelade i 3 
timmar, där 4st vilade och hejade på alla som spelade. Det var spel på 4st banor, vi var noga med 
avstånd. Totalt 20 damer ville spela turnering, vann gjorde Nadya/Åsa. Alla damer fick ett pris. 
Damstegen är i gång och du kan närsomhelst anmäla dig till denna. Information står på hemsidan, 
anmäler dig gör du till Åsa Broden. Just nu i toppen finns Angelica Bergström det har från augusti 
spelats 21 matcher fram till årsskiftet. Damstegen har just nu 22st spelsugna damer, stegen slutar 
30 april 2022. Där några har varit flitiga att utmana och några har varit mindre flitiga.  
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Åsa Broden Frivillig arrangör av damtennisaktiviteter i KTK 

  

Padel 

Våra tre padelbanor utomhus har varit flitigt använda ända sedan snön skottades bort vilket är 
mycket roligt! Tyvärr fick vi vänta länge på organiserade aktiviteter på grund av de restriktioner och 
riktlinjer som fanns samtidigt som vår eminente padeltränare Calle flyttat ”hem” till Spanien. 
 
KPT – Karlskrona Padel Tour 
Först i mitten av juni tillät restriktionerna en uppstart av KPT – femte upplagan. 
KPT är ett populärt divisionsspel med ett unikt upplägg där man tävlar individuellt vilket resulterar i 
många jämna matcher där varje game blir viktigt för att kunna avancera. 
De två serier vi körde 2021 blev fullsatta vilket innebär att sedan starten 2017 har över 130 olika 
deltagare varit med och provat på KPT! 
Segrare Herrar: Andreas Carlberg (Serie 1 och Serie 2!) 
Segrare Damer: Anne Porsbring (Serie 1), Hanna Bornstedt (Serie 2) 
 
KPT – Vinnarbana 
När hösten slog till introducerades ett nytt koncept – KPT Vinnarbana. 
Deltagarna tilldelades en partner för dagen som man spelade kortare matcher tillsammans med. 
Indelningen av partner baserar sig på vilka andra som var anmälda så att det ska bli så jämna matcher 
som möjligt. Efter avslutad match byter lagen plats baserat på om de vann eller ej och påbörjar nästa 
match. Ett lyckat koncept som vi förhoppningsvis kan köra vidare på till våren! 
 
AKPO – Adidas Karlskrona Padel Open 
Förra årets padelhöjdpunkt blev även i år en succé! 
Detta år utökade vi deltagarna i damklassen och applicerade en mer resultatbaserad lottning vilket 
blev mycket lyckat. Deltagarna var primärt från Karlskrona men även västra Blekinge och Småland 
skickade representanter som presterade väl! Kvalmatcherna spelades under två vardagar med ett 
sprudlande slutspel som följde på lördagen.  
Segrare Herrar: Johan Pärmelöv och Linus Strelert 
Segrare Damer: Erika Otero och Sofia Hallström 
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Padelkurser 
Vi har endast haft möjlighet att erbjuda organiserade kurser för juniorer i år men det blev direkt en 
rivstart redan vecka 24 som sedan följdes upp med tre veckors juniorkurser till utspritt under 
sommaren. 
 
Prova På 
Vi har anordnat mycket prova på verksamhet, till stor del i samarbete med skolor, vilket har varit 
mycket uppskattat. 
 
Padel-events 
Det har funnits begränsad möjlighet att boka padelspel – med eller utan instruktör – och sedan 
beställa mat eller dryck i vår bistro. Detta har nyttjats av både företag och privatpersoner. 
 
Johan Wilhelmsson 
Ass. Chefstränare 

 
Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet för 2021 blev ett plus på 53 tkr mot budgeterat 8 tkr. 
Våren var tuff pga. omständigheterna som rådde, men det inledande underskottet  
mildrades bl.a. med hjälp av kompensationsstöd och minskning av kostnaderna.  
När restriktionerna lättade blev det en sommar med mycket verksamhet, vilket var  
starkt bidragande till att vi efter den negativa inledningen på året kunde  
vända till positivt resultat.  

 Omsättningen för vår utomhusverksamhet låg på ungefär samma nivå som föregående år. 
Värt att notera är att säsongskort såldes för ca 400 tkr jämfört med budgeterat 200 tkr. 
Detta var förmodligen en följd av pandemin där många valde att träna utomhus samt att 
våra padelbanor är populära. 
 

 Samtidigt fick vi ställa in ett antal tävlingar, vilket bidrog till lägre intäkter jämfört med 
budget. Cafeterian har varit stängd/haft begränsad verksamhet under första delen av året, 
vilket bidragit till minskad omsättning.   
 

 Reserveringen som gjordes förra året för ev. återbetalning av abonnemangstider och 
avgifter tennisskolan har återförs pga. att återbetalning genomfördes under 2021. 
 

 Vi har renoverat våra gräsbanor för ca 110 tkr under året. 
 

Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen och all personal som bidragit till det goda ekonomiska 
resultatet för 2021 trots det tuffa året med en pandemi som fortsätter påverka vår verksamhet.  
Maria Nyström 
Kassör                                                                          

 



 
   

 

 
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:  

❖ 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelsen upprättad 2022-01-27 
Catharina Ericsson, Sekreterare KTK 



 
   

 

 

                  Bilaga 1 - Ekonomiskt resultat 

 

 

 

  



 
   

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 


