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Karlskrona Tennisklubb Verksamhetsberättelse 2022 
 
Medlemmar i styrelsen 2022 
Ordförande    Anna Wallin 
Vice ordförande   Jenni Aronsson 
Sekreterare    Catharina Ericsson 
Kassör    Maria Nyström 
Ledamot    Johan Åberg 
Ledamot    Olof Leonardsson 
Ledamot    Andreas Bergqvist 
Ledamot    Erika Otero 
Ledamot    Stig Pettersson ”Lillen” 
Suppleant    Sven Jonasson 
Suppleant    Peter Adaktusson 
 
 

Ordförande sammanfattar tennisåret 2022, klubbens 99:e år 
Styrelsen har under året sammanträtt 10 gånger.  
Under 2022 har föreningens ekonomi försämrats och resultatet visar på ett minusresultat;  
987 000 kronor.  
 
Året fick en turbulent start då valberedningen inte lyckades hitta en ny ordförande till årsmötet i 
februari. Det innebar att styrelsen delade på ansvaret fram till det extrainsatta årsmöte i april, då 
Anna Wallin tillträdde som ny ordförande.  
 
Inför 2022 anställde styrelsen en ny klubbchef, Peter Bengtsson, eftersom Sophie valt att gått 
vidare till nya utmaningar. Detta var en satsning som vi trodde skulle inbringa en hel del intäkter, 
även om vi var införstådda med att det var en kostsam investering. På grund av det ekonomiska 
underskottet har vi dessvärre varit tvungna att avsluta klubbchefens anställning.  
 
Det ekonomiska underskottet beror på flera orsaker; efterdyningar av pandemin, minskade 
padelintäkter, minskade sponsorintäkter, högre löner samt obelagda banor. För att säkerställa 
Karlskrona Tennisklubbs fortsättning har styrelsen träffats på ett antal extrainsatta möten och 
kommit fram till flera åtgärder som förhoppningsvis ska få ekonomin på fötter igen. Vi har även 
haft möten med samtlig personal för att höra deras åsikter och förslag. Detta arbete har lagt en 
grund för verksamhetsplanen 2023. 
 
Vår kärnverksamhet; tävlingar och tennisskolan är en viktig inkomstkälla för föreningen. Detta 
arbete går fortsatt bra tack vare Daniel Brodén (som nyligen prisades som årets ledare på 
Stjärnfesten), Johan Wilhelmsson och övriga tränares engagemang i klubben. Vi har nu 924 antal 
medlemmar i klubben varav 550 av dessa går i tennisskolan.  
Styrelsen och verksamheten kommer jobba vidare under 2023 för att få klubben på fötter igen och 
vi har stora förhoppningar på att fler medlemmar vill hjälpa till. Vi välkomnar alla som vill stötta 
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klubben i olika sammanhang (kommittéer, tävlingar, evenemang mm). Det är i kriser som 
kreativiteten ökar.  
 
I år firar klubben 100 år! Detta kommer vi så klart att fira så håll utkik på hemsidan, sociala medier 
och e-post för mer information. 
 
Slutligen vill vi tacka styrelsen, all personal och alla ideella som bidragit till under året! 
 
Anna Wallin och Jenni Aronsson 
Ordförande och vice Ordförande 
 
 

Anläggning och event 
Karlskrona TK förfogar över en unik anläggning. Klubben har tillgång till sex hardcourtbanor 
inomhus med bra takhöjd, utmärkt ljus och generöst med läktarplatser. Utomhus är klubben unik 
med tre spelunderlag för tennis och dessutom padelmöjligheter samt en egen klubbstuga. 
 
Året 2022 kunde vi återinviga och spela på nylagda gräsbanor som verkligen lyfte spelupplevelsen. 
Under sommartennisveckan fick vi många lovord kring våra banor och vår anläggning där 
grässpelet var en unik uppskattad upplevelse för många som aldrig ens sett en gräsbana. 
Hardcourtbanorna används också en del för spontanspel och möjligheten att spela gratis 
uppskattas. Vi fortsätter att fylla på med bollar och racketar för utlåning men en del svinn och 
skadegörelse förekommer tyvärr. 
 
Rosenholms idrottsområde begåvades förra året också med en 18-håls discgolfbana som passerar 
precis vid tennisanläggningen. Tennisklubben har etablerat ett samarbete med discgolfklubben 
och under säsongen har vi hyrt ut discset för de som vill provspela. Banan har också använts vid ett 
par företagsevent som arrangerats under sommarsäsongen. 
 
Klubbstugan används som ett övernattningsalternativ under våra inomhustävlingar men kan också 
abonneras och hyras av privatpersoner eller företag/organisationer. Under fjolårets arrangerades 
ett par event där klubbens befintliga personal bistod med tennis/padel-aktiviteter samt ordnade 
grillbufféer. Vid några större arrangemang ordnades femkamp där discgolfen var en aktivitet men 
där gräsbanorna också kom väl till pass för ”bowls-spel”. Matmässigt samverkade vi med en extern 
cateringaktör vilket också fungerade utmärkt. 
 
Under året har vi också hyrt ut inomhusbanor till en stor schacktävling som blev så lyckad att man 
kommer tillbaka i än större skala även 2023. Internt har även kommunens personal förlagt möten i 
klubbens lokaler. 
 
Peter Bengtsson 
Klubbchef Karlskrona TK 
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Ungdomskommittén 
Ungdomskommittén har under år 2022 bestått av:  
Erika Otero  
David Larsson  
Annelie och Olof Leonardsson 
Klara Petersson 
Johan Löfgren 
 
 
Aktiviteter under 2022:  
Mini/Maxi tour 
MiniMaxi Tour är en första introduktion till tennistävling som Karlskrona Tennisklubbs 
ungdomskommitté och tennisskolan erbjuder. Barnen spelar korta matcher i lekfulla former där 
fokus ligger mer på utveckling än på vinst. Tävlingen riktar sig till deltagare i Karlskrona 
Tennisklubbs tennisskola som tränar i kategorierna Mini, Mellan och Maxi.  
 
Under 2022 genomförde vi i Ungdomskommittén MiniMaxi Tour vid två tillfällen, en på våren och 
en på hösten. Som vanligt var deltagarantalet stort, ungefär 35 barn per tillfälle uppdelade i de 3 
kategorierna. Vi valde att återinföra en deltagaravgift á 80kr för att täcka kostnaden för banor, 
bollar mm. 
Extra glada är vi över att så många föräldrar var med och hjälpte till med räkning och bollplockning 
och peppade och hejade på sina barn på ett föredömligt sätt, helt enligt Riksidrottsförbundets 
ledord: Barnidrott ska bygga på lek och glädje. 
 
Erika Otero  
Ungdomskommittén 
 
 
Tennisskolan 
Intresset för Tennisskolan ökade ytterligare under året och totalt har ca 550 deltagare varit med i 
vår organiserade träning under året. Utöver Tennisskolan har våra sommarkurser med 
Rosenholmslägret i  spetsen genomförts på ett lyckat sätt. En nyhet för året var introducerandet 
av vårt Påsklovsläger, vilket flera tog chansen att vara med i. 
 
Vi har haft bra samarbete med skolorna, där vi tagit hand om och instruerat flera klasser och 
elever.  
Vi har även haft öppen prova på under sportlov, sommarlov och höstlov. 
Vissa av dessa aktiviteter har bl. a skett i samarbete med Karlskrona Kommun, respektive RF Sisu 
Blekinge. 
 
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, Oskarshamn och Next Generation Cup i 
Växjö. En del av dessa tävlingar gjorde vi även gemensam resa till. 
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Vi har också bidragit med coachning på samtliga division 1-matcher i damserien och vissa division 
4-matcher i herrserien. 
 
Tennisskolans personal och tränare har under året varit Daniel Brodén, Johan Wilhelmsson, 
Veronica Vidarsson, Fredrik Swahn och Emil Quist (slutat efter sommaren). 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 våra tre nationella tävlingar, SEB Karlskrona Open, 
Karlskronavakan Wilson Cup och New Wave Karlskrona Junior Open. I samtliga tävlingar 
slogs deltagarrekord. 
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 av den här kalibern.  
 
SEB Karlskrona Open 
Tävlingen omfattade både Elitklasser för herrar och damer, ingående i Svenska 
Sommartouren, Junior-SM Race i 14, och 18-årsklasserna, samt flera andra klasser. 
En lyckad nyhet var vår sprintdubbelklass på gräs. 
Totalt deltog ca 300 spelare och över 400 matcher genomfördes. 
Elitklasserna vanns av: 
Herrsingel: Adam Heinonen, Växjö TS 
Damsingel: Agnes Mitteregger, Djursholms TK 
KTK-vinster i tävlingen: 
FD18: Vanja Cado/Manuella Persson 
HS1: Georg Karavidas 
DS1: Manuella Persson 
DD: Vanja Cado/Manuella Persson 
HS motion: Andreas Carlberg 
HD motion: Dragan Cado/Petyo Marinov 
DD motion: Anette Hansson/Ingela Nilsson 
 
Karlskronavakan Wilson Cup 
Vår traditionella dygnet runt-tävling Karlskronavakan Wilson Cup hade i år 204 deltagare 
och hela 276 matcher genomfördes inom loppet av två dygn. Flera av spelarna och 
ledarna övernattade i klubbstugan och badmintonhallen. För Karlskronas del blev det 
klassegrar i både FS16A och FD16 av Valeria Marinova. 
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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. Här fick KTK en klasseger 
genom Nellie Olovsson som vann FS10B. 
 
Vi har även haft flera interna tävlingar som Fredagsdubblar, Singelligan, Woodies 
gentlemen challenge m.fl. 
 
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. Valeria Marinova nådde semifinal i en Tennis 
Europa-tävling grade 2 i Sofia och kom trea i Sverigefinalen i Next Generation. 
 
Mästerskapstävlingar 
SM: 
Valeria Marinova – semifinal JSM ute FS14, samt FD14. 
Vanja Cado – semifinal i JSM inne FS18 
PA Lindeborg – semifinal i VSM HS60, samt HD60 
Charlotte Åkesson – final i VSM DS30 inne, semifinal ute. Trea DD30 ute. 
Sophie Lindvall – Trea i VSM DD30 ute 
 
RM och LM: 
Vanja Cado – vinst FS18 RM ute, vinst FS18 och FD18 LM inne, semifinal DS LM inne 
Elise Brodén – final FS18 RM ute, final FD18 LM inne, tvåa FD18 LM ute 
Valeria Marinova – vinst FS14A LM ute, semifinal DS LM ute,  
Anna Leonardsson – final FS12B LM ute 
 
Seriespel 
KTK har haft serielag i damlag, herrlag och 75-lag i STL. 
Damerna klarade sig kvar i division 1 inomhus genom en fin femteplats. 
Herrarna var vid årsskiftet i serieledning i division 4. 
 
Daniel Brodén 
Chefstränare 
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Stegen en tävlingsform för alla 
Stegen har spelats på KTK i många år, långt innan undertecknad tog över stafettpinnen.  
Som deltagare i stegen utmanar man andra spelare, beslutar om tid och plats, och bokar bana. 
Spelarna står själva för kostnaden av banan. Sommar-säsongskortet brukar vara ett givet val hos 
flera av deltagarna då det kraftigt reducerar kostnaden för banhyran för den frekvente spelaren 
och inspirerar till mer spel. Resultaten publiceras efter varje spelad match på klubbens hemsida. 
Stegen spelas under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Det är roligt att se återkommande 
deltagare år efter år och kanske ännu roligare att se nya deltagare som. Alla är välkomna att vara 
med och spela, man som kvinna, gammal som ung. Spelformatet är alltid singelmatcher. 
Stegen är som så mycket annat inom KTK arrangerad helt på ideell basis. Ingen administration 
eller kostnad för tennisklubben. Dock brukar klubben sponsra stegen med en vinst till segraren så 
som en klubb handduk eller ett rör tennisbollar. 
Under 2022 slogs nytt rekord då 62 matcher spelades i stegen. Totalt deltog 20 tennisspelare. 
Det är så klart roligt att vinna stegen, men jag tror att jag vågar påstå att alla deltagare tycker det 
är minst om inte ännu mer roligt att knyta så många nya vänskapsband inom Karlskrona TK. 
 
Digitalt arkiv stegen 
https://karlskronatk.com/tavlingar/stegen-2019/ 
https://karlskronatk.com/tavlingar/stegen-2020/ 
https://karlskronatk.com/tavlingar/stegen-2021/ 
https://karlskronatk.com/tavlingar/host-stegen-2021/ 
https://karlskronatk.com/tavlingar/ktk-sommarstegen-2022/ 
 
Johan Säfström 
Mångårig frivillig arrangör av Stegen 
 
 

Damverksamhet 
Damdubbel tour 2022 
Årets Damdubbel tour 2022 var igång i två femveckorsperioder. Den är alltid på sommaren, med 
första 5 veckorsperioden som startade i juni och den andra 5 veckorsperioden startade i augusti. 
Vi hittade en veckodag och tid som passade, alltid lika kul att se många banor vara fyllda av damer 
som spelar dubbel. Det var totalt 22 damer som deltog. Det är en spännande damdubbelturnering 
där man tävlar individuellt även att man alltid spelar tillsammans med en partner, varje gång blir 
det spel i 3 set. Grattis till Kattis (Katarina Krohn) och Bella (Isabella Lindell) som höll sig kvar i 
division ett. 
 
Första helgen i september är det Polenresa för klubbens damer, vi var 19 damer som åkte ut med 
färjan fredagskväll. Vi åt och hade det mysigt på färjan, på färjan lottade vi lagen för Sopot open 
2022. En turnering där alla möter alla, turneringen vanns av Hia/Jessica, grattis. 
Vi spelade totalt 7 timmar tennis och vi åt god mat, det blev även en utflykt till Hel med tåg. Kul 
att varit där, vi får se vad nästa resa har för utflykt. Som vanligt levererade Sopot med sol. På 
söndagskvällen var vi tvungna att åka hem med färjan, vi fick jungfru färden med Stena Estelle. 
 
Damernas mellandagsdubbel gick av stapeln tisdagen den 27 december start kl. 16.00, vi spelade i 
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3 timmar, där 6st vilade och hejade på alla som spelade. Alla hade med sig en tapasrätt så medan 
man vilade så smakade man på de olika godsakerna. Det var spel på 5st banor, totalt 26 damer 
ville spela turnering, grattis till vinnarna Nadya/Helen. Det var pris till alla damer som deltog. 

  

 
 
Åsa Broden  
Frivillig arrangör av damtennisaktiviteter i KTK 
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Padel 
Beläggningen av våra padelbanor var betydligt mindre än året innan.   
Den största anledningen till detta beror på att antalet banor i kommunen mångdubblats. 
Vi har under året genomfört följande aktiviteter:  
 
KPT – Karlskrona Padel Tour 
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. 
Vi har genomfört två serier med 10 respektive 5 divisioner. 
Segrare Herrar: Marcus Karlsson (Serie 1 och Serie 2!) 
Segrare Damer: Isabelle Sellgren (Serie 1), Monika Alriksson (Serie 2) 
 
AKPO – Adidas Karlskrona Padel Open 
Denna tävling hade i år 18 herr par och åtta dampar. 
De flesta deltagarna var från Karlskrona med omnejd, men även långväga gäster deltog. 
Tävlingen innehöll både kvalspel och slutspel och arrangemanget kändes lyckat. 
Segrare Herrar: Johan Pärmelöv och Robin Askman 
Segrare Damer: Erika Otero och Sofia Hallström 
 
Padelkurser 
Vi genomförde en kurs för vuxna och två veckors organiserad träning för barn. 
 
Prova På 
Vi har anordnat en hel del prova på verksamhet, till stor del i samarbete med skolor, vilket 
har varit mycket uppskattat. 
 
Padel-events 
Det har funnits 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. 
 
Daniel Brodén 
Chefstränare 
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Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet för 2022 blev minus 987 tkr mot budgeterat +1 181 kr. 
Kostnadssidan är något lägre än budget men vinsten från verksamheten blev 1 300 tkr 
lägre än budet och 650 tkr lägre än 2021.   
En starkt bidragande orsak till att intäkterna inte nådde upp till budget är att nyttjandet 
av padelbanorna minskade kraftigt. Detta beror till stor del på att antalet padelbanor i  
kommunen mer än tredubblades på kort tid, vilket resulterade i minskad försäljning  
av säsongskort.  Även försäljningen i cafeteria och shop har gått sämre än budget,  
samtidigt som det blivit svårare att hitta sponsorer.  
Däremot har tävlingar och tennisskola gått bra. 
Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen och all personal för gott samarbete under året.  
 
Maria Nyström 
Kassör  
 

 
Jubileumskalender med vinstmöjlighet 
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Bilaga 1 

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. 
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Övergripande mål (5 år)  
 
Sydsveriges mest kompletta tennis- och padeltennis anläggning året runt  
 
Anläggningen 
Mål:  Sydsveriges mest kompletta racketanläggning  
Aktiviteter:  

❖ Erbjuda möjlighet 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 och det gemensamma ansvaret för klubbens 

verksamhet 
Aktiviteter:  

❖ Utveckla marknadsaktiviteterna 
❖ Engagera medlemmar till deltagande i klubbens olika 
verksamhetsområden 
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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 2023-02-08 
Catharina Ericsson, Sekreterare KTK 
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Bilaga 2 - Ekonomiskt resultat 
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