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Ordförande har ordet
Verksamhetsåret 2013 har passerats och det blev ett år fullt av aktiviteter och
nytänkande. Havsbadsspelen återupptogs och genomfördes med ca 250 matcher
trots att anmälningstiden endast var tre veckor. ÄTK fick av både spelare och
föräldrar beröm för utmärkt genomförande och fina priser.
Havsbadsanläggningen genomgick en minst sagt total ”ansiktslyftning” med nya
fina staket runt de fyra banorna, renovering av duscharna, nya förrådsbyggnader
och ett anlitat städbolag som fräschade till i klubbhuset och duscharna.
Under det gångna året tänkte vi också nytt och nya vindar blåste under hela
hösten då vi till sist i styrelsen beslutade att anställa en chefstränare från och
med 1 januari 2014. Alla i styrelsen röstade ja till förslaget.
Bokningssystemet Bokatennis.nu togs i drift inför utesäsongen och visade sig
fungera utmärkt samtidigt som det underlättade vår administrering. Vi vill införa
systemet även inomhus men har inte fått gehör från kommunen när vi diskuterat
förslaget. Vi är också medvetna om de dyra banpriserna inomhus och påtalat
detta för kommunen vid flera tillfällen. Hemsidan har också förbättrats och då
framförallt huvudsidan.
Tävlingsverksamheten har blomstrat och ÄTK har representerats av fem lag som
deltagit i Tennis Syds seriespel vilket är en ökning med tre lag jämfört med
inneserien 2012/2013. Tennis är en individuell tävlingssport och därför tror jag att
seriespel är viktigt för klubbandan och gemenskapen i klubben.
Några av klubbens juniorer åkte på tennisresa till Polen och Gdynia i egen regi
och vi sponsrade deltagarna med 500 kronor per person. Resan blev mycket
uppskattad och en resa i klubbens egen regi där fler ungdomar får möjlighet att
spela tennis någonstans i Europa är någonting att fundera över inför framtiden. Vi
är flera som minns resorna till Ängelholms vänort Kamen i Nordtyskland och det
trevliga utbyte vi hade med dem under flera år.
Den tidigare bullerfrågan är slutförd åtminstone från vår sida då vi i maj månad
signerade överrenskommelsen om de åtgärder som krävs och vi hoppas dessa
blir genomförda så alla parter blir nöjda. Nu ligger bollen hos Kommunen. Positivt
är att ingen jordvall på bana fem kommer att anläggas utan den kommer att leva
vidare i någon form och de planer vi har i dagsläget är att använda den för
minitennis.
Klubbens aktiviteter vad gäller antalet deltagare i tennisskolan har däremot
minskat drastiskt i åldersgruppen 13 – 20 år och i vuxengrupperna. Vi hoppas och
tror att anställningen av vår chefstränare ska hjälpa oss att vinna tillbaka dessa
grupper. Ett annat viktigt arbetsområde är breddverksamheten och möjligheten
för medlemmarna att delta i olika spelalternativ som intern serie, dubbelspel eller
stege för att på så sätt möjliggöra billigare spel för våra medlemmar. Inför
kommande verksamhetsår hoppas och tror vi också att det finns fler medlemmar
som vill delta i det viktiga styrelsearbetet för att vår klubb ska överleva och växa
i en i övrig hård konkurrens från andra idrotter och intressen.

Till sist vill jag passa på att tacka våra fantastiska tränare såväl ordinarie som
timanställda för ert engagemang och fantastiska arbete under det gångna året.
Tack också alla medlemmar och engagerade föräldrar som bidrar på olika sätt för
att vår klubb är så aktiv och levande.
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Sammanträden
Under verksamhetsåret har styrelsen hållit sju protokollförda sammanträden.
Utöver dessa möten har ett flertal mer eller mindre formella möten genomförts
med styrelsen, havsbadsspelgruppen och skåneidrotten.

Organisation
ÄTK har under verksamhetsåret försökt att arbeta i kommittéer men inte lyckats
på grund av att vi inte lyckades rekrytera medlemmar till de olika kommittéerna.
Den enda kommitté som fungerat är havsbadsgruppen. Under slutet av året
bestämde vi att istället arbeta i projektform där personer och arbetsuppgifter
efter behov fastsälls. Fördelen med projektform är att projektet är tydligt
definierat och är begränsat i tid. Vi tror att det blir lättare att rekrytera
intresserade medlemmar med denna arbetsform eftersom man inte ”binder upp”
sig under ett helt verksamhetsår utan endast för det pågående projektet.

Budget
Klubbens ekonomi är fortsatt god. Resultat- och balansräkning presenteras
ingående på årsmötet tillsammans med den preliminära budgeten inför 2014.

Medlemsantal
Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 255 vilket innebära en minskning med
åtta personer. Medlemsregistret har under året uppdaterats och årets
medlemsantal är mer exakt än förra årets som blev en uppskattning när det
gällde familjemedlemmar.
Medlemsavgifter:

Juniorer: < 18 år 200 krSenior: 350 kr
Passiv: 200 kr

Familj: 500 kr

Träningsverksamhet
Antalet deltagare i klubbens tennisskola för juniorer uppgick till cirka hundra
barn- och ungdomar vilket är i stort sett oförändrat jämfört med året innan. I
minigrupperna deltog ca 18 barn. Vi har inte helt lyckats med att genomföra Play
& Stay konceptet men inför kommande säsong står det högt på listan. Årets
träningstimmar i tennisskolans verksamhet minskade dessvärre med ca 18 %
totalt. Tennisskolan bland juniorer i åldersgruppen 6-12 år var oförändrat men
bland juniorer i åldersgruppen 13-20 åriga ungdomar halverades antalet
träningstimmar. Vi hoppas att vi tänkt rätt när vi anställde vår chefstränare och
kan vinna tillbaka våra ungdomar. När det gäller vuxenträningen minskade den
också drastiskt och vi vill därför arbeta med att vinna tillbaka även den gruppen
tennisutövare. Tränare har varit Karim Ziane, Thomas Larsson, Erik Hernborg,
Carl Svanberg och Linnea Johansson. Till sin hjälp har de också haft hjälptränare.

Sparring
Under både våren och hösten genomfördes ett antal sparringar med ett tiotal
ungdomar i olika åldrar. Sparringen riktade sig i första hand till de barn- och
ungdomar som representerar klubben i tävlingssammanhang. De fick träna både
teknik och matchspel.

Dropp in
Under hösten anordnades fyra ”dropp in” för våra barn- och ungdomar och
riktade sig i huvudsak till de som inte representerar klubben i olika
tävlingssammanhang. Det var ett uppskattat inslag och mellan fyra och åtta
medlemmar deltog.

Aktivitet förebygger (AF)
Vi har även under detta år deltagit i projektet Aktivitet förebygger vilket vi är
mycket stolta över. Vi vill vara en del av projektets huvudsyfte att förbättra
ungdomars fysiska och psykiska hälsa och att fler ungdomar söker sig till
föreningslivet. Projektet lanserades för fyra år sedan och är idag fullt utökat och
samtliga skolor i kommunen deltar. Genom AF får eleverna möjlighet att prova på
flera olika aktiviteter under ett läsår. Eleverna har AF 60 min en gång i veckan
och är i samma förening 10 veckor i sträck, vilket innebär att varje elev får prova
på tre aktiviteter under ett läsår. ÄTK har haft fjorton elever från olika skolor och
årskurser. Samarbetet har fungerat mycket bra och flera av eleverna tränar nu i
vår tennisskola.

Korpen
Nytt för i år var vårt deltagande, under en förmiddag, i Korpens aktiviteter.
Region Skåne och Skåneidrotten har sedan några år tillbaka samverkat för att få
fler äldre (60 +) att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. I år var det Ängelholms
kommuns tur att få delta i projektet. Deltagarna erbjöds två träffar, vid ena
tillfället var det ett teoripass med mer kunskap om kost och träning och vid det
andra tillfället fick deltagarna prova på ett träningspass. Vi fick en möjlighet att

visa upp vår verksamhet och det resulterade i en ny medlem och idag aktiv
utövare bland Sega Gubbar. Korpen var de som hade i uppgift att erbjuda olika
aktiviteter till deltagarna.

Breddverksamheten
Sega Gubbar
Sega Gubbar har sin vana trogen varit aktiva under det gångna året men starten
på säsongen blev organisatoriskt ett prövningens år. Eldsjälen och
ordningsmannen Sven-Olof Svensson försvann akut för operation. Men för att
rädda spelschemat, kaffe och smörgås och sist men inte minst de traditionella
avslutningsfesterna trädde några företagsamma och innovativa eldsjälar in och
övertog verksamheten i väntan på S-O´s tillfriskande. STORT TACK TILL ALLA!
Hälsar S-O.
I övrigt har medlemsantalet minskat från fyrtiotvå till trettiosex deltagare på
grund av bland annat skador men ersatts av 5 nya unga krafter. En önskan
framledes är att hitta ytterligare ett antal spelare med tennisbakgrund som
reserver.

Torsdagsdubbel
Under året har ett gäng medelålders tennisentusiaster träffats för spel på
torsdagskvällar. Antalet deltagare har varit 5-7 stycken varje gång. Träningen
sköts av spelarna själva och spelet håller en relativt hög motionsnivå, där vissa
tidigare tävlingsspelat. En stor fördel för klubben har varit att klubbens bättre
juniorer ibland har kunnat medverka för att på så sätt kunna få sparra i högt
tempo.

Intern Stege
Under sommaren anordnades en intern stege. Det var ett tjugotal medlemmar
som utmanade varandra även barn och ungdomar deltog i stegen.

Tävlingsverksamheten
ÄTK har under 2013 arrangerat en sanktionerad tävling:
Havsbadsspelen

Havsbadsspelen
Havsbadsspelen genomfördes till mångas glädje men ”hängde på en lös tråd”
eftersom vi trots idogt letande inte hittande någon tävlingsledare. I sista stund
klev Båstad in och räddade oss (Henrik Odervall, Bengt Helmersson m.fl.) i
kombination med att Viktor Svensson (gammal ÄTK:are) tog på sig huvudansvaret
för tävlingarna. Tävlingarna blev alltigenom lyckade och vi fick mycket beröm för
väl genomfört arrangemang. Vädrets makter var också på vår sida och solen
strålade från en klarblå himmel alla dagar. Ett stort tack till alla involverade!
Trots den korta anmälningstiden på tre veckor uppgick deltagarantalet till cirka
tvåhundra tävlanden och antalet matcher uppgick till cirka tvåhundrafemtio.

Seriespel
Under 2013 har ÄTK representerats av 4 juniorlag:
Flickor 10 år: Matilda Broman, Wilma Widing, Zarah Ziane, Emma Omercehadji,
Nathalie Linden. Flickor 12 år: Lovisa Månsson, Julia Lundblad och Alba Girlinger
Pojkar 10 år: Karl Ek, Alexander Simre, Leo Kjellson
Pojkar 12 år: Mikael Weege, Melvin Cedervall, Carl Norberg
Damer Veteraner 40+: Cecilia Persson, Susanne Franke, Birgitta Wiberg.
Inomhusserien 2013/2014 är inte avslutad men våra duktiga pojkar 12 år har stor
chans till en framstående placering. Flickor 12 år med de talangfulla flickorna
Lovisa Månsson, Julia Lundblad och Alba Girlinger segrade i utomhusserien 2013.
Stort Grattis! Övriga spelare P10 och F10 kämpade mycket väl mot storklubbar
som HTK (Helsingborg) och Fair Play (Malmö). Veteranlaget drabbades av en
”formsvacka” under innesäsongen och åkte från en tredjeplats (2011/2012) ner
till sista plats men repade sig inför utomhusserien och slutade på andra plats.
Efter en inte slutspelad innesäng 2013/2014 ligger de på första plats men
återstår ett par matcher.

Klubbtävlingar
Klubbens traditionella sportlovs- och påsktävling arrangerades och ett tjugotal
ungdomar deltog i båda tävlingarna. Under hösten då det var dags för
Höstlovstävlingen deltog även då ett tjugotal barn- och ungdomar.
Jullovstävlingen arrangerades i kombination med julavslutningen för de som
deltagit i tennisskolorna. Det spelades flera matcher och tjugotal tal barn- och
ungdomar hade anmält sig till tävlingen. Många föräldrar och syskon fanns med
på läktarna och det var en härlig gemenskap. ÄTK bjöd på lussebullar,
pepparkaka, glögg och saft och det var en strykande åtgång på fikabordet.

Klubbmästerskapen
Årets klubbmästerskap samlade endast en liten tapper skara deltagare i det
nästan alltigenom regniga vädret. Inför nästa säsong måste vi bli bättre på att
marknadsföra Klubbmästerskapen och bättra på kringarrangemangen för att
förhöja stämningen.

Havsbaden
Anläggningen i Havsbaden har under det gångna året genomgått stora
förändringar med avseende på utformning och underhållsarbeten. Nya staket och
grindar runt fyra av fem banor. Automatik för vattenavstängning för att förhindra
sabotage vilket inträffade under början av utesäsongen. Nytt förråd ca 10 m2 och
inredning för förvaring av utrustning. Befintligt bastugolv har bytts ut då det
gamla golvet var ruttet och utrymmet används numera som förråd. Omfattande
rengöring av omklädningsrum med högtrycksspolning av samtliga avlopp. Nya
plank för läktare mellan bana 1 och 5, rivning och bortforsling av gammal och
trasig syll. Bortforsling av 30 ton gammalt grus från banorna som lagrats bakom
bana 5 och i skogen. Förutom staket, rörläggeri och bortforsling av gruset har det

mesta av dessa arbeten utförts på frivillig basis av Havsbadsgruppen och inte
minst Sega Gubbar.

Bokningssystemet
Vårt bokningssystem 'bokatennis.nu' för anläggningen i Havsbaden togs i drift
under året. Detta system möjliggör att man kan boka banor i Havsbaden via
nätet. I dagsläget har ca 245 personer registrerat sig i systemet och det har
använts flitigt under hela säsongen. Det har även varit lätt för sommargäster att
köpa biljetter i Havsbadskjollan och sedan boka tid via bokningssystemet. I
klubbhuset har det även funnits en enklare terminaldator där man kan se
kontrollera bokningar och göra nya bokningar vid behov. Uppfattningen är att
systemet har fungerat väl.

Hemsidan
Arbetet med hemsidan har fokuserats på att få till en bra huvudsida eftersom det
är första intrycket. Idag har första sidan en logo i förenings blå färg samt bilder
som beskriver verksamheten i föreningen och vår anläggning i Havsbaden. Vår
logo har även tagits fram i andra storlekar som kan användas i brevhuvud,
affischer m.m. På första sidan finns numera två spalter, en huvudspalt med
nyheter med lite mer text och bild, samt en mindre spalt längst till vänster som
visar tid & datum för aktuella arrangemang. Tanken är att dessa ska uppdateras
flitigt och ge besökaren bra överblick av vad som händer i förening för tillfället.
Alla tränare finns numera på hemsidan med bild och kontaktuppgifter. Vi har
även övergått från papper till digital anmälan via hemsidan till årets kurser i
tennis. Detta fungerade bra och vi fick in nödvändiga data som
personnummer/adress/ telefon/email på ett smidigt sätt.
Under hösten har vi också mätt trafiken till engelholmstk.net och man kan tydligt
se som förväntat två toppar (se diagram nedan), först i början av september då
intresset för att anmäla sig till kurser tar fart samt den 25 januari när vi hade en
artikel i tidningen. Generellt sett ligger antalet besök på ca 10 stycken/dag men
under topperioderna ligger antalet besök på ca 40 stycken/dag (siffrorna är
justerade mot diagrammet till att endast innefatta svenska besökare).

.

