Söndrums Tennisklubb
Verksamhetsberättelse för 2020

Styrelsen för Söndrums Tennisklubb får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för år 2020.

Sammanträdande och möten
Årsmötet hölls den 16 mars 2020 och styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året.
Styrelsens sammansättning:
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Jarl Abrahamsson
Mikael Lind
Mikael Lind
Therese Knutsson
Per-Ola Nilsson
Mattias Ekenberg
Måns Nilsson
Peter Trollstad
Ebba Rahnster

Hedersmedlemmar etc.
Hedersmedlem
Hedersmedlem
Hedersledamot
Hedersledamot
Hedersledamot
Hedersledamot

Ralf Henriksson
Peter Kellner
Tore Johansson
Staffan Löwgren
Lars Stibe
Lars-Göran Persson

Revisorer
Revisor
Revisor

Thomas Kling
Henrik Andren

Valberedning
Samkallande

Otto Hallgren
Marika Lagerström
Fredrik Kristiansson

Klubbchef o Chefstränare o Tränare
Klubbchef
Joachim Föller / Philip Cassel
Chefstränare:
Jonas Ronnhagen
Tränare:
Jonathan Lundstedt
Timtränare:
Mathilda Nilsson, Selma Hajrulovska, Linnea Ingman, Alice Ingman, Kalle
Wede, Oliver Dreyer, Patricija Zvirgzdauskaite, Tindra Lind, Ulf Fredriksson.
Antal medlemmar
Medlemsantalet uppgick den 31 december 2019 till 471. Varav 280 män och 191 kvinnor.

STK 2020 dagligt från Joachim och Jonas
Våren
Under våren genomförde vi ett projekt som hette Gröna Kortet där kidsen fick lära sig att
spela och räkna poäng som man gör i en vanlig match.
Landskapsmästerskapen genomfördes under två helger i mars med 168 deltagare vilket var
nytt rekord.
Vi genomförde en stor vårstädning av utebanorna med många engagerade ungdomar och
föräldrar. Denna städning var en förberedelse till säsongen och sommarens SM-vecka som
tyvärr inte kunde genomföras.

Sommar
I slutet av juni genomförde klubben två veckor med sommarläger för juniorer samt en vecka
för seniorer.
Under juli arrangerade vi vår egen tävling, Halmstad Sommarspel, där vi slog rekord med
närmare 350 deltagare. Det stora antalet tävlande gjorde att vi tog hjälp av Skummeslövs TK
genom att lägga vissa matcher där. Klubben nådde framgångar i tävlingen då Jonas
Ronnhagen spelade hem silver i Herrsingel och William Bellborg Abrahamsson tog silver i
dubbel i Pojkar 14 .
Tävlingen blev även Philips Cassels sista arbetsvecka och in kom nya klubbchefen Joachim
Föller.

Hösten
I början av september startade vår inomhussäsong och tränarna var taggade då klubben
hade införskaffat nya hjälpmedel såsom whiteboards, nya minitennisnät och andra
träningstillbehör.
Stort fokus lades på att utveckla och utbilda våra tränare såväl internt som via Svenska
Tennisförbundets tränarutbildningar på olika nivåer. Vi hade även fem personer som under
hösten genomförde en tvådagars Tävlingsledarutbildning i Båstad.
Vår tävling, Tengo Open, genomfördes där klubben hade många egna deltagande och vi fick
låna banor av Falkenberg och Båstad för att genomföra turneringen. Wille Lagerström var
mest framgångsrik då han vann Pojkar 12C.
Efter höstlovet började vår nya tränare, Jonatan Lundstedt, som klubben är glada att få in
som ansvarig för Play&Stay. Selma som varit i klubben ett tag blev ansvarig för Vuxentennis.
Klubben fick genom sponsring en ny bollmaskin som har varit bra att använda under
träningarna.
Tack för detta året!
Joachim och Jonas

STK 2020 och framåt från ordföranden
Söndrums TK kan blicka tillbaka på ett mycket annorlunda men samtidigt positivt och händelserikt år.
Vi har en ekonomi med överskott och bra balans, vilket bland annat beror på en ökad beläggning, fler
deltagare i våra tävlingar samt att vi har fortsatt förtroende från Söndrumshallens Ekonomiska
Förening att sköta om utemiljö samt även reception under sommarveckorna.
Vår tidigare klubbchef, Philip Cassel, lämnade oss under sommaren och Joachim Föller tillträdde som
ny klubbchef. Joachim som ursprungligen kommer från Tyskland är en licenserad tränare med
gedigen tysk tränarutbildning i näst högsta nivån. De senaste åren har Joachim, som bor i Båstad,
varit verksam i Danmark.
2020 var ju ett mycket speciellt år men trots pandemi har vi arrangerat ett antal tävlingar både
inomhus o utomhus. Samtliga tävlingar har haft rekordmånga deltagare och varit mycket
uppskattade av spelare och publik.
Seriespelet har under året varit påverkat av pandemin och många klasser har tyvärr ställts in.
Tävlandet i turneringar har ökat från en låg nivå då vi nu har mer fokus på matchspel och tävling.
Vi har uppdaterat vårt framtidsprojekt, Vision 2025, vilket stakar ut vägen framåt för klubben med
olika mål och hur vi skall nå dessa genom strategi och aktiveter. Ett stort stöd i detta arbete är även
de kommittéer vi bildat.
Under året har vi investerat i förbättringar av vår uteanläggning där vi målat om, bytt nät, fixat till
stolpar och mycket annat. Allt gjordes möjligt med bland annat investeringsbidrag från Halmstad
kommun.
Vi är mycket nöjda med att ha fått in Joachim Föller som genom sin erfarenhet redan betytt mycket
för utvecklingen av klubben. Joachim är en riktigt doer som ser till att genomföra mycket nya och
utvecklande saker samt ta hit nya medlemmar och spelare till vår klubb. Vårt huvudsakliga
tränarteam är idag starkt och består förutom av Joachim av chefstränaren Jonas Ronnhagen samt
Jonathan Lundstedt som kom in under hösten. Jonathan är en bra förstärkning till teamet som inte
bara är en duktig tränare utan även en klippa i herrarnas A-lag. Förutom dessa har vi även ett
fantastiskt gäng med timanställda tränare som hela tiden förbättras genom både egen träning samt
diverse utbildningar.
Vi har nu ett spännande år att se fram emot med en fokuserad och engagerad ledning samt
tränarstab som arbetar hårt för att få STK att växa och utvecklas som klubb.

Bästa tennishälsningar
Jarl Abrahamsson, Ordförande Söndrums Tennisklubb

