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Inledning
Styrelsen för Falkenbergs Tennisklubb avger följande verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 1 september 2013 - 31 augusti 2014

Styrelse

2013-10-25 - 2014-10-23

Pär Hammar

ordförande

Karolina Berander

ledamot, vice ordförande

Jan Odqvist

ledamot, kassör o. personalansvarig

Bernt Randén

sekreterare

Ingvar Bengtsson

ledamot

Katarina Einarsson

ledamot

Thomas Magnusson

ledamot

Magnus Helgesson

suppleant

Anette Vilén

suppleant

Anders Svensson

suppleant

Revisorer Maria. J. Söderberg, Leif Alexandersson
Revisorssuppleant Ingemar Davidsson

Kommittéer
(sammankallande)
Dam-

Katarina Bengtsson

Anläggnings-

Ingvar Bengtsson

Junior-

Thomas Magnusson

Marknads-

Vakant

Motions-

Stefan Gerhardsson
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Veteran-

Bengt-Åke Salsgård

Trivsel-

Vakant

Tävlings-

Dobrivoje Stanojevic

Utbildnings-

Katarina Einarsson

Valberedning
Maja Sisirak

sammankallande

Edita Dzeletovic

Anställd personal
Marion Nyström

kanslist

Christina Henriksson

kanslist

Susanne Larsson

vaktmästare

Tore Torstensson

vaktmästare

Patrik Börjeson

sportchef

Dobrivoje Stanojevic

sportchef
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Sammanträden
Årsmöte hölls 24 oktober IOGT:s lokaler under ordförandeskap av Bengt-Åke Salsgård.
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden.

Årsavgiften
Årsavgiften för verksamhetsåret har varit 300 kronor för seniorer och 150 kronor för juniorer.
Familjemedlemsavgift var 650 kronor.

Externa medlemskap
Klubben är medlem i följande förbund

1

Sveriges Riksidrottsförbund

2

Svenska Tennisförbundet

3

Hallands Idrottsförbund

4

Tennis Syd

5

Falkenbergs Turist
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
JUNIORKOMMITTÉN 2014

Träning har indelats i dessa grupperingar: tennislekis, tennisskola (mini/midi/maxi) (play and stay)
utvecklingsgrupper, vuxentennis, fysisk träning och teori.
Tränare som har bidragit med inlärning och glädje har varit: Dobben, Patrik; Sejo, Oskar
Nävarp,Kevin Magnusson, Philip Clausson, Erik Löf, Hana Sisirak, Markus Sandberg, Tomas
Karlsson, Anton Petersson, Sebastian Hansson.
Vi har haft sport/påsklovstennis, vuxenträning, damer motion med teori och praktiks träning av
Patrik.
Dobben har varit ansvarig för RF:s idrottslyft där FTK har varit i kontakt med ca 850 elever från
Hertingsskolan, Tullbroskolan, Skogstorpsskolan, Tångaskolan, Hjortsbergsskolan,
Schubergstorpsskolan, Vinbergsskolan, Ätranskolan, Vesterhavsskolan och gymnasieskolan. 80 %
utav alla de som börjar spela hos oss i FTK kommer genom idrottslyft.
För att hålla kvar ungdomar så länge som möjligt i FTK verksamhet så kan man gå på
Vesterhavsskolans idrottsprofil och bedriva sitt tennisintresse extra mycket.
Patrik är anställd 40 % utav skolan för att ansvara för årskurs 6 till 9 (35 st. spelare). De tränar 3 pass
i veckan i FTK.
Glädjande kan nämnas att Adrian Dzeletovic, Emma Josefsson och Linnea Berg som gick ut åk 9 i
våras hade de bästa betygen i skolan. Alla gick tennisprofilen och representerar FTK.
FTK och Falkenbergs gymnasium har inlett ett samarbete med en gymnasieprofil under ansvar av
Dobben.
För att ungdomarna ej ska lämna Falkenbergs kommun för studier eller tennisutveckling så har det
startats två linjer: elit/allmän profil. Ungdomarna spelar ett eller två träningspass/vecka. 5 spelare
ingår i gymnasieprofilen, alla representerar FTK.
Under året har det varit läger eller klubbutbyte: Läger i Ystad, ålder 10-15 år, samarbete med
Kungsbacka TK. Klubbutbyte på stadion mot Kungsbacka TK, ålder 8-12 år.
Klubbmatcher i Söndrum mot: Särö, Växjö, Söndrum, ålder 11-14 år. Vinst för FTK. Läger för alla
FTK juniorer på stadion vecka 25-26, alla åldrar. Ansvariga: Dobben/Patrik.
Sommartennis för alla på stadion barn/vuxna veck 29-31. Ansvarig: Tomas Karlsson.
Tävlingar som arrangerats: Strandbadsturneringen, SEB Next Generation, Babolat Dobben Open.
Ansvarig: Dobben och tävlingskommitté
Seriespel: Det har spelats många matcher under året. 14 lag har deltagit från A-lag dam och herr i
förbundsserien till region syd serier för flick/pojklag. Ansvarig: Patrik.
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RM ute och SM inne har bevakats av Dobben och Patrik.
Strandstädning, Davis Cup resa till Malmö (Sverige-Ukraina) ca 40 st följde med. Julfest. Ansvariga:
Dobben/Patrik.
Utbildning: Dobben/Patrik har varit på tränarsymposium i Stockholm under Kings Cup.
Spelare som utmärkt sig lite extra under året genom vinster, finalister, semi, kvartsfinaler,
representerat landslag, region syd eller bara varit en del av FTK:s historiskt fantastiska framgångar
är: Martin Vilén, Kevin Magnusson, Adrian Dzeletovic, Eric Löf, Hana Sisirak, Elin Vilèn, Gustaf
Nävarp, Molly Helgesson, Moa Tomasson, Kevin Chahoud, Olle Wallin, Elias Börjeson, Anton
Berander, Alexander Adamsson, Oscar Berander, Samuel Börjeson och Kjara Sisirak.
Topp 10 i Sverige: Molly Helgesson, Gustaf Nävarp, Arvid Hjalte, Kevin Chahoud.
Nr 1 i Halland. Elin Vilén, Kevin Magnusson.
JK/Dobben/Patrik vill ge ett stort tack till anställda (Christina, Susanne, Tore och Meja) tränare,
föräldrar och kommittéer i FTK som bedriver ett fantastiskt arbete med stort hjärta.

Thomas / Dobben / Patrik
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Verksamhetsberättelse 2014
Motionskommittén

Vi har under inomhussäsongen som vanligt bedrivit dubbelspel med ett femtiotal deltagare
fördelade på åtta eller nio grupper varje onsdagskväll

Den 16 och 23 oktober 2013 och 26 feb och 5 mars 2014 anordnade vi poängblixtträffar. Dessa
turneringar lockade fler deltagare än vanligt. Tävlingarna bjöd på dubbelspel av hög klass. Efter
tävlandet intogs en enklare måltid och prisutdelning.

Vi kan glädja oss åt att trots en viss omsättning av spelare, håller sig deltagarantalet relativt
konstant.

Motionskommittén vill välkomna ytterligare en medlem nämligen Nicklas Johansson. Vi tackar
för ytterligare ett lyckat år

Stefan Gerhardsson

Rolf Hallgren

Sammankallande

Ingemar Davidsson

Nicklas Johansson
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REDOGÖRELSE FÖR VETERANKOMMITTÉN 2013-09-01—2014-08-31
Speltider m m
Veteranerna har speltid på tisdagskvällar, inomhus i Tennishallen, och utomhus på Tennisstadion
under sommaren. Vi spelar dubbel i två omgångar à 1,5 timmar.

Spelare
Totala antalet veteraner är drygt 25, några har tillkommit de senaste åren. De flesta deltar både
inom- och utomhus, en del endast ett av alternativen . Några står som reserver under en säsong p g
a andra åtaganden, sjukdom eller skador.
Kvalitén på spel och spelare skiftar, men alla får härlig motion och därtill trevligt umgänge med
såväl mot- som medspelare.
(En del veteraner hjälper också till med olika aktiviteter under Strandbadsturneringen i juli).

Schema m m
Leif Alexandersson har tagit fram spelschemat ihop med Claes Göran Kareld.
Ambitionen är att alla deltagare skall spela med (och mot!) alla övriga under en säsong, och helst
även växla tider så att det blir någorlunda jämn fördelning mellan första och andra passet.

Samkväm
Sista gången före jul, liksom vid sommarens avslutning, har vi haft en inbördes turnering under
Leif A:s eminenta ledning, med efterföljande prisutdelning och samkväm, där vi under trivsamma
former intagit en måltid med för tillfället lämpliga drycker.

Styrelse, personal
Samarbetet med styrelsen och personalen har fungerat bra..

Leif Alexandersson och Bengt Åke Salsgård
2014-10-13
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Damkommittén
Verksamhetsberättelse 2014

Damerna har under verksamhetsåret spelat i grupper både inomhus och utomhus.
Ett 15-tal damer har varit med under innesäsongen och ungefär hälften utomhus.
Vi har en trivselkväll på våren och en på hösten där vi först spelar och sedan äter en bit mat
tillsammans.
I höstas var Patrik hos oss och körde ett två-timmars träningspass som var mycket uppskattat.
I maj hade vi ett utbyte med tennisdamer från Huddinge, ett utbyte som återkom efter några års
uppehåll.
I juli blev det ett traditionellt möte med damerna från Långasand. Det avslutades på sedvanligt sätt
under gemytlig samvaro vid klubbhuset.
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Anläggningskommittén (Hall o Stadion)

Verksamhetsberättelse 2014

Kommittén har bestått av och Tore Torstensson och Ingvar Bengtsson sammankallande.
Banbokningssystemet fungerar mycket bra! De har bidragit till en positiv respons. Antalet
innehavare av banbokningskonto har ökat och allt fler turister loggar in och bokar själv.
———o———
Hallens utnyttjande kan bli bättre, lediga tider finns på morgonen, kvällar och helger! Viktigt är då
att skolorna hyr en hel del timmar dagtid.
Den nya belysningen med rörelsevakter har märkbart minskat energiförbrukningen! Liten
osäkerhet, beroende på vintrarnas inverkan?
Liksom flera somrar tidigare har vi hyrt ut en bana i hallen, inkl. personalutrymmen till 2Entertain.
———o———
Vår fina utomhusanläggning, med förträffliga möjligheter till salta bad, såväl ute som inne,
minigolf och bra inkvarteringsmöjligheter, gör att intresset från andra tennisklubbar är stort, men
har minskat! Vi måste marknadsföra bättre för att fler ska lägga sina träningsläger i Falkenberg!
Från tidig vår, till långt in på sommaren har 7 klubbar, främst klubbar från Västsverige och Norge
hyrt anläggningen.
Sommartennisen efter Strandbadsturneringen är mycket populär och stabil!
Det fina sommarvädret gjorde att bongningarna var rekordbra fram till Strandbadsturneringen,
men var betydligt sämre i augusti!
Underhållsarbeten som målning både in och utvändigt samt bollplanket har utförts.
En investering av ny gräsklippare har gjorts, till den sökte och fick vi ett 80% bidrag!
———o———
Under verksamhetsåret har vi haft följande tävlingar på stadionanläggningen: SEB Next
Generation Cup, Dobben Babolat Cup och Strandbadsturneringen (Strandbaden Open)
Sex ”banskötare”, har haft ansvaret för att vi har nysopade banor och en fin klubbstuga att komma
till även på helgerna. De har också sett till att anläggningen blivit låst på kvällarna.
Ett stort tack till vaktmästare och personal för skötsel – underhåll och fin attityd.
Ingvar Bengtsson, anläggningsansvarig
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Utbildningskommittén
Verksamhetsberättelse 2014

Under verksamhetsåret 2013/2014 har vi haft ett fortsatt samarbete med SISU Idrottsutbildarna i
Halland. Genom dem får vi tillgång till ett brett utbud av aktuella kurser, utbildningar och
föreläsningar som de erbjuder till idrottsföreningar.

Vi har haft kontinuerliga möten med en av deras konsulenter för att se vad som kan passa för just
vår förening så att vi kan fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt. En planering av utbildning är
gjord för hösten 2014.

Inför Strandbadsturneringen 2014 hade vi flera så kallade lärgrupper igång som vi registrerade hos
SISU vilket ger oss tillgång till utbildningar till ett reducerat pris, alternativt kostnadsfritt,
beroende på hur mycket aktiviteter som vi har registrerade hos dem.

I september deltog flera styrelseledamöter samt en tränare, Dobben, och vår kanslist Christina vid
en genomgång med SISU i hur man kan utveckla och arbeta med hemsidan via Idrott online. Ett
arbete som kan utvecklas ytterligare.

Under året har vår kanslist Christina tillsammans med en tränare, Dobben, gått en
fortsättningskurs i administration. En domarkurs för ungdomar har genomförts av tränare Patrik.
Dobben och Patrik har deltagit vid tränarsymposium i Stockholm. En av våra juniorer, Eric Löf,
har gått grundtränarutbildning 1.

Katarina Einarsson
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Slutord
Ännu ett tennisår har gått med många och bra tävlingar och aktiviteter där klubbens medlemmar
varit delaktiga. Verksamhetsåret har inneburit vikande intäkter för oss vilket vi hoppas kunna
vända under nästa verksamhetsår.
Å styrelsens vägnar vill jag rikta ett stort tack till:






deltagare i kommittéer och arrangörer av Strandbadsturneringen för ert engagemang och
positiva attityd
alla våra medarbetare som varje dag gör ett otroligt arbete för att hjälpa våra medlemmar
på banan, i kansliet och på våra anläggningar
våra sponsorer som bidrar till att klubben utvecklas
våra motionärer som ser till att hålla tennisintresset på topp
våra juniorer och tävlingsspelare (med föräldrar) som har skördat stora framgångar under
året och verkligen satt Falkenbergs TK på kartan som en framåt klubb.

Jag ser med tillförsikt fram emot ett nytt år där vi tillsammans kan utveckla klubben vidare.
Väl mött på tennisbanan!
Pär Hammar
Ordförande Falkenbergs Tennisklubb
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