Verksamhetsberättelse för Mariestads Tennisklubb verksamhetsåret 2017
Styrelsen
Styrelsen har under året 2017 bestått av följande ledamöter;
 Carl Edström, ordförande
 Magnus Olsson, vice ordförande
 Rickard Skarin, kassör
 Pernilla Ekström, sekreterare
 Johanna Bergman, ledamot
 Urban Brånfeldt, ledamot
 Per-Åke Nilsson, ledamot
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten. Klubbens medlemsantal
uppgick till 200 stycken vid årsskiftet fördelat på 100 juniorer och 100 seniorer.
Händelser under 2017
Efter två ganska hektiska år med renovering av klubbstuga utomhus, omläggning av
inomhusbanor och nya banor i Ahlhagen samt renovering av kök i tennishallen har
styrelsen under 2017 förberett och undersökt möjligheterna till utbygge av
tennishallen och renovering av omklädningsrummen, ett arbete som fortskrider under
2018.
Klubben har satt upp en defibrillator i hallen.
Under året har Ekhamraskolan fått möjlighet att hyra en av banorna för att kunna
bedriva inomhusgymnastik för sina elever. Ett samarbete som skall utvärderas
framöver.
Träning och Tävling
Träningsverksamheten har som tidigare år skötts av Carin Nilsson som till sin hjälp
har haft Tino Auginger, Natalie Nord, Daniel Nilsson, Julia Nilsson samt Tuva…
Carin har under året jobbat hårt med nyrekrytering, bla genom skolbesök och prova
på-tennis. Antalet aktiva ligger på en ständig hög och jämn nivå med ca 200 elever
fördelat på både juniorer och vuxenelever.
Utöver den vanliga träningsverksamheten har det anordnats en rad olika läger. Bla
annat på hemmaplan har det under jullovet varit full aktivitet i hallen med dagläger för
ca 10 elever. På våren har alla juniorer haft möjlighet att delta på dagläger utomhus i
samband med att grusbanorna ställdes iordning. Under några dagar i augusti
ordnades ett dagläger med ca 13 juniorer som hade möjlighet att utöver tennisträning
på dagarna även åka iväg och bada på Ekudden. Även under höstlovet anordnades
dagläger för juniorer samt att flera juniorer åkte iväg till Hallowen Cup i Göteborg där
det tävlades i singel, dubbel samt mixeddubbel dygnet runt.
Det har också varit läger med övernattning, lika populärt som alltid, i Hunnebostrand
för både juniorer och seniorer vid två olika veckoslut i augusti.
Under april deltog Carin tillsammans med 7 stycken nybörjare i ett stort arrangemang
i Vänersborg där klubbar från hela Väst-Sverige deltog i en minitennisturning.

Tack vare att Carin med framgång sökt bidrag från Idrottslyftet har också ett antal
klubbträffar tillsammans med deltagare från Hamarö och Vänersborg kunnat
genomföras. Och lördagsligan har till en följd av det framgångsrika bidragssökandet i
år varit gratis för deltagarna.
Våra juniorer har under året varit flitiga i att tävla runt om i Sverige. I
Regionmästerskapen hade vi tre vinnare; Ellen Lund i FS 12B, Arvid Hagejärd, PS 12
B samt Sandra Erlandson som vann dubbel i damer 21.
Värt att nämnas är också att Alfred Hagejärd och Alexandra Jansson tog sig vidare
till Båstad och Sverigefinalen i Next Generation Cup SEB via kvalfinalspel som
anordnades i Mariestad.
Klubben har anordnat två större egna
tävlingar, Lambi Cup och Norlanders
Cup utöver ovannämnda kvalspel till
Next Generation Cup.
Lambi Cup som är vår utomhustävling
gick av stapeln i juni. I år var ca 50
deltagare anmälda och det spelades
ca 80 matcher. Norlanders är vår
inomhustävling och spelas under två
helger i september. Under dessa tre
tävlingar har flertalet föräldrar och
vissa juniorer varit behjälpliga med att
vara match- och tävlingsledare, samt
stått i kiosk och sett till att spelare och
publik fått sig något till livs.
Klubben har också seriespel från 10 år och upp till D 35.
Juniorkommittén
Juniorkommittén har under
verksamhetsåret varit mycket aktiva.
De har anordnat pizzakvällar,
sommartennis samt en mycket
uppskattad kväll med föreläsning och
kosthållning.

Föreningens anläggningar och bokning
Föreningen driver två stycken anläggningar, Lambihallen (inomhus) samt
utomhusanläggningen i Alhagen/Gärdesparken. Lambihallen ägs och drivs av
föreningen. Hallen har tre stycken banor med underlaget Plexipave. I hallen finns
också omklädningsrum, kontor, kök, tennisshop samt ett litet gym.
Klubbstugan i Ahlhagen/Gärdesparken ägs av kommunen men drivs av föreningen.
Utomhusbanorna, fyra till antalet, är nylagda under 2015 och 2016 med underlaget
Clay Tech, vilket kräver mindre underhåll än tidigare grusbanor gjorde.
Föreningen har inte någon anställd personal, städning och skötsel av anläggningarna
har därför gjort av medlemmar, personer som har samhällstjänst samt av styrelsen.
Sedan verksamhetsåret 2011/2012 använder föreningen ett databokningssystem för
bokning av banor. Systemet har fungerat bra och ar sannolikt medfört en ökad
beläggning. För att underlätta och göra det mer möjligt att boka banor för juniorerna
har föreningen sänkt kostnaden för banbokningen för juniorer under 2017. För att
stimulera medlemskap i klubben är banhyran lägre för medlemmar än för icke
medlemmar.
Ekonomi
Föreningen visar upp en vinst med?? Kronor och den ekonomiska ställningen är
stabil. Kostnads- och utgiftssidan har varit konstant där de största posterna utgörs av
kostnader från träningsverksamheten, el, räntor och amorteringar. Föreningen
planerar för en eventuell större utbyggnad och renovering av omklädningsrummen
framöver. De största inkomstkällorna är träningsavgifter, bidrag från kommunen och
fonder/stiftelser samt banbokningar. Medlemsintäkterna och beläggningen av
banorna ligger på en tämligen konstant nivå. I övrigt hänvisas till årsredovisningen.
Några ord från ordförande…
Som ny ordförande i denna anrika förening slås man av det enorma engagemang
som finns hos våra medlemmar och tränare. Utöver det arbete vår duktiga tränarkår
utför handlar det om allt från deltagande i kommittéer och styrelse, till närvaro vid
fixardagar, tävlingar, skjutsande till läger och tävlingar, deltagande vid läger, förslag
och idéer kring klubbverksamheten eller ”bara” med positiv närvaro i tennishallen när
man skjutsat barnen till träning.
Engagemang är något som självklart är väldigt positivt. Och vår förhoppning är att
ännu fler ska vilja engagera sig i de kommittéer vi har, och vid de tävlingar och andra
övningar som vi genomför. Det krävs nämligen ganska mycket folk för att driva runt
en förening och ju fler som hjälps åt, desto mindre blir den personliga insatsen. Och
visst är det roligt att känna sig delaktig? :-)
Vi jobbar ständigt med frågan kring klubbkänsla. Hur ska vi skapa en trivsam
atmosfär även utanför banorna? Ett sätt är att fortsätta med aktuell information på
anslagstavlorna i entrén. Ett annat sätt kan vara att se över entré och
omklädningsrum (något som vi håller på med i skrivandets stund). En tredje sak är
förstås att få fler folk att engagera sig aktivt i klubben.
Allting handlar om att skapa en positiv känsla såväl på som utanför tennisbanorna.
Med de fina banor vi förfogar över, och med det positiva spelupplägg som finns, så
har vi om alla hjälps åt möjlighet att nå oanade höjder. Det är jag helt säker på.
//Carl Edström, ordförande i MTK.

