Söndrums Tennisklubb
Verksamhetsberättelse för 2021

Styrelsen för Söndrums Tennisklubb får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för år 2021.

Sammanträdande och möten
Årsmötet hölls den 16 mars 2021 och styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året.
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Otto Hallgren
Marika Lagerström
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Klubbchef o Chefstränare o Tränare
Klubbchef
Chefstränare:
Ansvarig Play & Stay
Timtränare:

Joachim Föller
Jonas Ronnhagen
Jonathan Lundstedt
Selma Hajrulovska, Linnea Ingman, Oliver Dreyer,
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Antal medlemmar
Medlemsantalet uppgick den 31 december 2021 till 405, varav 250 män och 155 kvinnor.

STK 2021 från Joachim, Jonas och Jonathan
Våren
Under våren var det ett antal möten nationellt, Joachim var med på Agenda Sweden 2030, vilken tar
upp tennisens framtida riktning o satsning. Joachim, Jonas och Jonathan deltog även digitalt på det
nationella tränarmötet.
Tyvärr blev Landskapsmästerskapet blev inställt pga. Covid men vi kunde genomföra SO-Touren i
slutet av mars.
När det gäller upprustning av våra utomhusbanor tog vi hjälp av Micke från Skummeslöv samt
klubbmedlemmar vid vår gemensamma vårstädning.
Vi genomförde skolprojekt med en nära ansluten skola.

Sommaren
”STK On Wheels” har deltagit på ett flertal olika kommunala event för att kunna sprida sporten tennis
vidare till yngre barn.
Vi genomförde två Summercamps samt Tennisens Dag tillsammans med Svenska Tennisförbundet
vilket var en stor framgång då många nya barn kom in i verksamheten.
En ny hemsida släpptes med hjälp av vår styrelsemedlem Emma Andersson och Dizparc.
STK fick in nya sponsorer till verksamheten vilket har resulterat i att verksamheten har fått mer
material till barnen i deras träningsverksamhet.
Halmstad Sommarspel var en stor framgång för klubben med 262 deltagare. Fina framgångar för våra
spelare, William Lagerström nådde semi i PS12 B, William Bellborg Abrahamsson tog silver i PD14.
Vinnare i turneringen var vår tränare Jonatan Lundstedt som tog hem Herrsingeln samt Erik
Johansson i PS16, Erik som normalt bor i USA tävlar för Söndrum när han är hemma på somrarna.
Jonas Ronnhagen spelade Veteran SM i 35 års klassen o gick till semifinal där han tyvärr skadade sitt
knä och var tvungen att dra sig ur.
Både Herrar och Damer i klubbens första lag hade en framgångsrik utomhussäsong där lagen
lyckades ta sig upp till den högsta ligan (Div. 1).

Hösten
Vår timtränare Jonatan Lundstedt som gjort en fantastisk insats fick heltidskontrakt.
Vi hade klubbutbyte med Falkenberg för våra Play & Stay elever. Klubben anordnade ett event
mellan Sverige & Danmark, där de bästa 06–08 deltog. STK hade 3 spelare som närvarade vid detta
event där Sverige vann betryggande över Danmark.

STK genomförde åter en lyckad tävling, Nordisk Trädflytt Open med 111 deltagare. I PS 12B gick
William Lagerström till semi o Alfred Gaffner tog hem segern.
Dave Bandelin från EuroElite (största akademin i norra Europa) hade ett event på Söndrums
Tennisklubb där Dave rekryterade spelare från klubben samt presenterade vad de hade att erbjuda
till våra spelare.
Olika former av skolprojekt anordnades för att rekrytera unga talanger in till verksamheten. Bland
annat från Engelska Skolan.
Linus på baslinjen som driver Sveriges största tennispodcast kom till klubben och intervjuade våra
tränare.
Fem tränare har varit på utbildning där bland annat Jonas och Jonatan har genomgått både
tävlingsledarutbildning samt tränarutbildning.
Söndrums TK´s nya goda rykte har gjort att klubben fått in nya spelare till verksamheten. Många
juniorer i absoluta toppskiktet från olika klubbar i södra Sverige har anslutit sig till oss, vilket har
resulterat i en stor ökning av spelarkapacitet.
Julavslutningen blev tyvärr inställd pga. Covid.

Tack för detta år
Joachim, Jonas och Jonathan

STK 2021 och framåt från ordföranden
Söndrums TK kan blicka tillbaka på ett annorlunda men på många sätt framgångs- och händelserikt
år. Under året har vår klubb gått från att vara en hyfsad tennisklubb till en klubb det pratas mycket
positivt om och har gett oss många nya kursdeltagare, motionärer såväl som elitsatsande spelare.
Vår nya klubbchef Joachim Föller har tillsammans med tränarna gjort stora framsteg med vår klubb.
Under året har vi fortsatt utbilda våra tränare samt höjt nivån på träningar vilket gett oss fler
tränande, både ungdomar och vuxna. Vi har fått in ett antal elitsatsande ungdomar från andra
klubbar som valt vår klubb på grund av Joachim o hans syn på tennis vilken nu genomsyrar vår klubb.
Idag har vi ett väl sammansvetsat och starkt tränarteam som förutom Joachim består av
chefstränaren Jonas Ronnhagen och den nu heltidsanställde Jonathan Lundstedt som ansvarar för
Play & Stay. Förutom dessa tre har vi även ett fantastiskt gäng med timanställda tränare som hela
tiden utvecklas genom både egen träning samt diverse utbildningar.
Stor glädje ger våra serielag som varit mycket framgångsrika. Våra förstalag inom både herr o dam
vann sina klasser i utespelet o spelar sommaren 2022 i högsta divisionen. Inomhus vann även båda
dessa lag och damerna gick upp till div 2 precis som herrarna. Herrarnas andralag, vilket i huvudsak
består av ungdomar, kom tvåa i sin serie. Pojkar13 vann sin serie precis som det Orange laget gjorde.
När det gäller våra egna turneringar fick vi under våren ställa in Landskapsmästerskapen men senare
kunde vi arrangera Halmstad Sommarspel och Nordisk Trädflytt Open. Dessa tävlingar har som
vanligt varit mycket uppskattade av spelare och publik.
Vi gjorde en stor satsning på våra utebanor då vi tog in hjälp för att förbättra själva underlaget vilket
vi kommer att fortsätta med även framåt. Under hösten lämnade vi en av våra utebanor för att
Söndrumshallen skall kunna bygga tre nya inomhus padelbanor. För vår del innebär det att vi
kommer få ny ”läktare” vid bana 4 och 5 samt en ny bollvägg. Det planteras även träd för att ge
skugga åt dessa sittplatser.
Under året ökade vår omsättning men samtidigt gjorde vi ett mindre negativt resultat. Detta hade vi
budgeterat med då vi 2021 satsade för att utveckla vår klubb med bland annat fler tränare.
Samtidigt fick vi mindre intäkter på tävlingssidan då Landskapsmästerskapen blev inställda. Idag har
vi ett bättre fokus på sponsorer vilket börjar ge ökade intäkter och ser intressant ut framåt.
Efter tio år lämnar Per-Ola Nilsson styrelsen och sin uppgift som kassör. Han ersätts av Sanna
Rosengren som till yrket är auktoriserad revisor. Per-Ola lämnar oss inte helt då han går in som
vice ordförande i Söndrumshallens Ekonomiska Förening. Vi tackar Per-Ola för all tid han lagt på STK
samt önskar honom lycka till med det nya förtroendeuppdraget.
Vi har nu ett spännande år att se fram emot med en fokuserad och engagerad ledning samt
tränarstab som arbetar för att få STK att växa och utvecklas som klubb.

Bästa tennishälsningar
Jarl Abrahamsson, Ordförande Söndrums Tennisklubb

