
 Bankeryds Tennisklubb ● Verkstadsvägen 2 ● 564 35 Bankeryd ● Tfn 036-37 87 42 ● www.bankerydstk.se 
 

 

 
 

Verksamhetsberättelse 2015 
 

 

 
 
 
 

Bankeryds Tennisklubb 
 

         
 

Klubbens 57:e verksamhetsår 
 



  Sida 2 (10)    

Medlemmar 

Medlemsregistret för 2015 visade vid årets slut på ett medlemsantal på 558 betalande 
medlemmar. En ökning med ca 109 från föregående år.  
 
Styrelsens arbete 
En av våra målsättningar under 2015, har varit att bibehålla och utveckla kvalitén, trivseln och 
glädjen i föreningen (se målbild sid 9). Vi har utvecklat kommunikationen med medlemmarna 
genom mail, enkät, sociala medier, hemsidan även ett flertal informationsträffar. 
 
Under 2015 har styrelsen rekryterat tre nya tränare. Chefstränare är idag Leo Öberg som 
ansvarar för tennisverksamheten.  Klubben har två heltidsanställda tränare samt ett antal 
timanställda tränare för ungdomsverksamheten. Vid sidan av tränarna har vi Mats Broberg på 
heltid som vaktmästare. Klubben köper timmar för ekonomihantering. 
 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 9 st protokollförda 
styrelsesammanträden. 
 
Under året har vi förstärkt vårt samarbete med våra grannklubbar JTK och TaTK. 
Regelbundna aktiviteter för spelare har arrangerats som tex matchutbyte, tennisutbildning och 
träffar har skett på såväl ordförande- som chefstränarnivå.  
Vi har även varit en samarbetspart vid arrangemang av nationell tävling. 
 
Styrelsen har under året jobbat med att genomföra ett antal viktiga aktiviteter för klubben 
såsom: 
 
Skolsamverkan BTK & Attarpsskolan  
Högstadieungdomar har möjlighet att välja tennis som Elevens val en gång per vecka. 25 
ungdomar har tagit denna chans. 

 
Provapå Tennis  
Två tillfällen har arrangerats för ungdomar och vuxna att prova på tennis som genererat ett 
antal nya medlemmar och tennisspelare. 

 
Boost Training  
Samarbete med Smålandsidrotten för att få in andra idrottsverksamheter. 

 
Tränarutbildning och Ledarutveckling 
Tränarna har erbjudits tränarutbildning vilket de har genomförts. Styrelsen vill ge möjligheter 
till vidareutveckling och kompetenshöjning genom Svenksa Tennisförbundets 
grundtränarutbildning. 

 
Nytt bokningssysem Matchi  
Genom nytt bokningssystem har beläggningsgraden ökat på löstimmar. Det har underlättat 
administrationen i många avseenden. Genom Matchi har vi nått ut med information och 
erbjudande på ett mer effektivt sätt. Detta bokningssystem har stor potential och ger oss bättre 
verktyg för all administration, dokumentation och medlemsvård. 
 
Arrangemang Bankeryds Open 
Under vecka 7 och 8 arrangerades en nationell ungdomstävling. 
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Kontanthantering 
Klubben har idag anslutit sig till Swish och har genom detta underlättat hantering av kontanta 
medel. All fakturering hanteras via Matchi och hanteras direkt i bokföringssystemet Fortnox 
vilket gör att klubbens ekonomihantering förbättrats, förenklats och säkerställts.  
 
Dokumentationshantering 
Styrelsen har skapat ett dokumentstyrningssystem. All viktig dokumentation sparas i en 
databas som säkerställer att information finns tillgänglig samt ett årshjul med datum för alla 
viktiga aktiviteter. 
 
 
Många av dessa aktiviteter har genomförts med hjälp av kommunala och statliga bidrag. 
Styrelsen har jobbat aktivt med att söka möjliga bidrag för att utveckla klubbens verksamhet. 
Ett antal större bidragsansökningar har gjorts gällande byte av spelunderlag vilket är ett 
prioriterat område. Ett antal ansökningar har beviljats och styrelsen jobbar vidare med 
finansieringsmöjligheter för att kunna genomföra dessa projekt inom snar framtid. 
 
Styrelsen har jobbat fram ett effektivt arbetssätt med Smålandsidrotten genom att fullt ut 
jobba med Idrottonline vilket genererar och skapar nya intäkter som används till 
verksamheten samt kommande investeringar och utbildningar. Styrelsen jobbar med att 
klubben är representerad vid Tennis Syd aktiviteter. 
 
 
Organisationen såg under 2015 ut enligt nedan. 
 
Styrelsen 
Torgny Karlsson ordförande 
Andreas Almroth kassör 
Joakim Sandström sekreterare 
Elisabeth Berglund ledamot 
Daniel Eklund ledamot 
Frida Appelberg ledamot 
Joakim Åberg ledamot 
 
Tränarkommittén 
Leo Öberg  Sammankallande 
Adam Melin 
Filip Berglund 
Albin Skoglund 
Emelie Georgievska 
Marcus Billfeldt 
Emelie Jakobsson 
 
Fastighetskommittén 
Kent Sjödell  Sammankallande 
Jan Arne Wetterheim 
Mats Broberg 
Mikael Hagman 
 
Tävlingskommittén 
Leo Öberg  Sammankallande 
Jonas Torstensson 
Thomas Glans 
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Marknads- Sponsorkommittén   
Torgny Karlsson  Sammankallande 
Daniel Eklund 
Mattias Rydh 
Henrik Göpert 
Niklas Svensson 
Håkan Strahl 
 
Vuxenkommittén 
Ewa Elwing  Sammankallande 
Jonas Torstensson 
Per Andersson 
Sara Fällene 
Johanna Glans 
Agneta Marklinger 
 
Föräldrakommittén 
Frida Appelberg Sammankallande 
Pernilla Melin 
Björn Geijer 
Stina Geijer 
 
Valberedning 
Ulf Johannesson Sammankallande 
Mats Nilsson 
 
Revisorer 
Patrik Melin 
 
Hemsidan 
Joakim Åberg   
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Ekonomi 

Under verksamhetsåret 2015 omsatte vi 1.751 kkr och resultatet blev en vinst på 67600 kkr. 
År 2014 omsattes 1.896 kkr med en vinst på 2 kkr. Vi har två lån hos Swedbank och båda är 
upplagda som checkkrediter. Det ena lånet som togs 1990 för att bygga den tredje 
inomhusbanan, låg vid årsskiftet på 442 kkr. Den andra checkkrediten med en beviljad kredit 
på 250 kkr, som används som buffert för de löpande utgifterna i klubben. Under januari 2016 
gjordes en amortering med 50000:- .  

De största intäktsposterna (kkr)  2014 2015 

Abonnemang och lösa timmar  233 262 
Träningsavgifter   894 825 
Förenings- o verksamhetsbidrag  267 369 
Medlemsavgifter   83 79 
Reklam    61 81 
Tävlingar    58 28 

                     1.596          1.644    

De största utgiftsposterna (kkr) 

Löner    1.059 1.029 
El    106 110 
Värme    43 45 
Lokalkostnader (vatten, sopor mm)  125 56 
Kanslitjänst                                    81                  85 
Försäkringar    28 28 
Admin (Tv, telefon, hemsida, porto)  37 22 

    1.479 1.375 
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Tränarkommitténs verksamhet     

Vår målsättning har varit ett skapa en god miljö att utvecklas i, för alla våra spelare, oavsett 
målsättning med sitt tennisspelande. Vi har också jobbat på att förbättra träningskvaliten i alla 
delar av verksamheten genom att nivå anpassa all träning samt att skapa en tydlig och bra 
struktur som våra hjälper våra spelare att utvecklas på bästa sätt.   
 

Vuxentennisen 

BTK har i dagsläget Jönköping-regionens tveklöst mest utvecklade vuxentennis, både till 
antal deltagare och i utbud av aktiviteter. I dagsläget har vi 82 vuxenspelare! Vuxentennisen 
är en otroligt viktig del i vår klubb då denna skapar ett stort upptagningsområde för utökat 
medlemsengagemang i klubben och således ökar kvalitén i andra sektioner. Filip Berglund är 
ansvarig tränare för vuxengruppen och jobbar hårt för att skapa ett varmt socialt klimat på 
träningarna. Den vanligaste vägen in i vuxentennisen är ett ökat intresse då man har egna barn 
i tennisskolan. Under sommaren arrangerades läger för vuxengruppen som blev mycket 
populärt, likaså de extrapass och trivseldubblar som arrangerats. Något vi tränare hoppas 
utvecklas mer inom denna gruppering är ett ökat deltagande i våra klubbmästerskap och 
tävlingar! 

Jag måste även passa på att nämna det härliga gäng som gästar hallen varje 
måndagsförmiddag hela året. 15-20 spelare i åldersspannet 65-91 år spelar matchspel under 
ett par timmar. Passet avslutas alltid med ett samlat gäng i cafeterian, och det är just denna 
sorts aktiviteter som gör att hallen livas upp dagtid. Eftersom tennis är ett spel för alla åldrar 
borde fler klubbar försöka satsa mer på pensionärstennisen och därmed få mer liv i sina 
verksamheter under dagtid!    

Lunchtennis har bedrivits på torsdagar och fredagar och vi har ett stadigt deltagande om 14 
personer.  

Våra tävlingar & serielag 

Under året har Bankeryds Open traditionsenligt genomförts. Bankeryds Open som är den 
större av de två lockade närmare 170 spelare och 200 starter, vilket får anses som klart bra. 
Nytt för i år var införandet av dubbel i ett par av åldersklasserna. Vi får vara ärliga och säga 
att vi kanske inte fick den responsen vi hoppats på i form av antalet deltagare i dubblarna. 
Inför nästa år så har vi kvar dessa och jobbar för en ökning, speciellt då dubbelspelet bör 
locka spelare som kanske inte alltid kan hantera singelspelets utmaningar!  

I våra nationella sanktionerade turneringar gör våra egna juniorer bra ifrån sig och visar att 
dem besitter en verktygslåda för kontinuerligt tävlande. Vi ser att de utvecklas och 
tävlingsresultaten utvecklas också! Vi har också varit iväg på en del turneringar med 
tävlingsgruppen, som höjer sig väldigt mycket när vännerna är på plats och hejar fram 
varandra! Vi jobbar mycket med coachning av individer som vill börja tävla eller redan tävlar 
genom att vår chefstränare är med på så många matcher som möjligt, samt att man jobbar med 
utvecklingssamtal med de spelare som har tävlings ambitioner. Detta höjer intresset rån dessa 
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spelare och ger de stöd för att fortsätta utvecklas. Tävlingsmomentet ser vi som en väldigt 
viktig del för att utveckla Bankeryds tennisklubb.  

Utanför dessa två giganter i verksamheten arrangerar vi så kallade IF SO – Turneringar. Dessa 
fyller funktionen som introduktion till tävlandet. Klasserna är Mini, Midi & Maxi. 
Gemensamt är att vi anpassar bana och bollar till respektive klass, precis som i vår 
träningsverksamhet. Alla garanteras flera matcher och denna form av matchspel är den bästa 
tveklöst bästa när det kommer till tävlingsfostran. Även om IF SO är ett odramatiskt upplägg 
redan från början, så har vi ledare på BTK jobbat aktivt med att göra dessa evenemang till 
väldigt prestigelösa och roliga stunder. T.ex. hade vi 16 deltagare i Maxiklassen i oktober, 
med en hel drös spelare som stod i kölista för att vara med. Ändå fick alla dessa 16 spela 
minst 6 matcher var. Ett sådant tryck har vi inte sett tidigare och tyder på att många verkligen 
ger IF SO en chans och inte bara spelar sanktionerade tävlingar. Mycket positivt! Till nästa år 
är målet att varenda unge som vill spela IF SO hos oss skall få plats i anmälningen trots att 
inte vi inte ruckar på kvalitén. Vi får helt enkelt utöka och förstora dessa tillfällen.   

Serielagen är själva fundamentet i juniorernas tävlingsspel. Vi har ett antal lag igång i 
seriespelet som gör bra ifrån sig. Seriespel är en väldig rolig matchform då det bygger en 
gemenskap och lagkänsla kring matcherna. Dessutom är det perfekt matchträning! Vi vill 
uppmuntra fler att vilja tävla i serielag och vi har som mål att ha igång herr och dam lag som 
våra yngre juniorer kan lära sig av och se upp till.  

Våra träningsläger 

Efter överläggande i tränarkommittén kom vi tidigt fram till att vi behövde en uppgradering 
av vårt stora grusläger för juniorerna i maj månad. På fint belägna banor i Brunnsparken i 
Ronneby tränades det tennis och fys under en hel helg i början av maj. Vi bodde på 
Brunnshotellet med helpension vilket gjorde att fokus kunde hållas på träningsbiten. Detta var 
de överlägset bästa omgivningar och faciliteter jag själv haft ett läger på, världsklass! 

Vi har haft ett antal intensiv läger under året där det blir mycket tennis och fys i olika former 
och detta kommer vi att fortsätta med. Läger är väldigt roliga och nyttiga då man får spela 
mycket tennis samt umgås med alla klubbkompisar. Vi har som mål att fortsätta ha läger 
under loven, samt att fortsätta ha intensivläger på helger under terminerna. Trycket är bra på 
våra läger men vi hoppas att ännu fler deltar på lägren.  

Dessutom har vi haft läger tillsammans med JTK (Jönköpings Tennisklubb) för spelare i olika 
åldrar. Fokus på dessa läger har varit högt tempo och tävlingsmoment. Detta har varit väldigt 
uppskattat och det kommer vi fortsätta med.  

Träningsverksamheten 

Vi är lite unika på BTK, då vi träningsmässigt kan erbjuda något för alla. Från veckornas 
tävlingsgrupper till lördagens tennislekis till ett otal vuxengrupper som alla håller igång under 
terminerna. Vi har under 2015 sett ett ökande intresse, där inte bara juniorer utan hela familjer 
väljer att anmäla sig till träning. För oss tränare är det väldigt roligt att se både mamma, pappa 
och barn spelar tillsammans på lediga timmar. Det finns även andra fördelar med att föräldrar 
skriver in sig i vuxentennisen, som t.ex. ökad förståelse för hur tekniskt komplex 
tennissporten faktiskt är. Det tar ett tag att bli bra på tennis! 
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Majoriteten av de yngre i tennisskolan som spelar är med i tennislekis, minitennis, och 
miditennis har varit förlagda till lördagar där Adam Melin, Emelie Georgievska, Albin 
Skoglund, Emelie Jakobsson och Marcus Billfeldt har  haft ansvaret tillsammans med 
assisterande tränare. Vissa av de yngre som spelar miditennis spelar på vardagar och har 
tränats av Leo Öberg.  

I veckorna har Leo Öberg och Filip Berglund varit ansvariga tränare. Leo Öberg har också 
haft ansvaret för fysträningen. Vi har gett alla spelare som har ambitioner att tävla ett 
fysprogram som de ska göra i samband med sina träningar samt hjälpt dessa spelare förstå hur 
viktig fysen är för deras tennis. Vi vill att fler ska vara med på fysträningen samt att göra 
fysen i samband med sina träningar noggrant!  

Vi har jobbat med att öka kvalitén av träningen då det inte bara handlar om att träna mycket 
utan det handlar om att träna effektivt. Vi har lagt stor betoning på fokus och tempo i 
träningen. Vi ser att spelarna har blivit bättre snabbt och förstår vi viktigt det är att ge 100 % 
på träningarna.  

 
 
Tävlingskommitténs verksamhet 
 
Tävlingskommittén jobbar med att utföra tävlingar på bästa sätt. Hela tävlingskommittén har 
gått på Svenska Tennisförbundets tävlingsledarutbildningar för att lära oss hur man håller i 
stora tävlingar. Leo Öberg, som har gått ett antal domarutbildningar, har också haft domar 
utbildningar för våra juniorer. Detta är en viktig del i deras generalla tennisutveckling samt att 
vi behöver ett antal duktiga domare för våra tävlingar som vi har i klubben.  
 
Under 2015 anordnade klubben Bankeryds Open. Denna tävling spelades som vanligt under 
vecka 7 & 8. Ett stort deltagarantal på nästan 200 gjorde tävlingen återigen till en succé.. 
Tävlingarna ingick i ”Jönköpings Mästare”. Ett samarrangemang mellan BTK, JTK och 
TATK för att kora Jönköpings mästare i varje åldersklass.  
 
Marknadskommitténs verksamhet 

Under verksamhetsåret 2015 har kommittén arbetat med att behålla befintliga sponsorer samt 
att teckna ett antal nya sponsorkontrakt. Kommittén har genomfört ett antal nätverksträffar 
med syfte att knyta sponsorerna närmare till klubbens verksamhet och möjlighet till 
nätverkande. 

Föräldrakommitténs verksamhet 

Föräldrarkommittén har utvecklat och styrt upp caféverksamheten under året. Denna 
verksamhet är ett uppskattat inslag på klubben då det skapar trivsle och tillfälle för umgänge. 
Kommittén har jobbat hårt med att få medlemmar delaktiga och de har förberett och 
organiserat  inför olika arrangemang. 
 
Fastighetskommitténs verksamhet 
 
Fastighetskommittén har genomfört en besiktning av hela anläggningen. Ett läckage på taket 
har upptäckts och delvis åtgärdats. En prioriteringslista har upprättats där åtgärder bör göras. 
Samarbete mellan kommittén och styrelsen sker för att finna finansieringsplan. 
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Vuxenkommitténs verksamhet 
 
Vuxenkommittén har genomfört en enkätundersökning för deltagarna i klubbens vuxentennis. 
De har förbättrat och utvecklat verksamheten genom att fånga upp information och 
synpunkter kring vuxentennisen i dialog med styrelsen och tränarna. 

Målbild – Bankeryds TK 
”Glädje och Trivsel - Tennis för alla” 
 
 
Klubbfilosofi 
I Bankeryds TK gäller ledorden ”Glädje och trivsel – Tennis för alla”. I praktiken innebär detta att alla 
som är intresserade av tennis är välkomna oavsett ålder och spelskicklighet. I Bankeryds TK tror vi att 
tennis utvecklar människor positivt, både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. 
 

Medlemssyn - Klubbkänsla 
I Bankeryds TK vill vi att alla ska känna en stolthet och tillhörighet. Alla medlemmar erbjuds tillgång till 
Furuvikshallen och dess omgivningar men även till de olika aktiviteter som arrangeras i klubbens regi. 
I Bankeryds TK förväntas det att alla ställer upp för varandra och hjälper till när det behövs ideella 
insatser. Verksamheten i Bankeryds TK präglas av en positiv anda som skapar glädje och trivsel i det 
vi gör. 
 

Vision 
Bankeryds TK har en vision om att utöka och förnya Furuvikshallen med omgivningar. I vår vision 
ligger även en fortsatt utveckling av klubbfilosofin där ledorden ”Glädje och trivsel – Tennis för alla” 
leder till en ökad samhörighet och att alla känner sig välkomna.  
 

Verksamhet 
I Bankeryds TK bedrivs en omfattande tränings- och tävlingsverksamhet där alla är välkomna. För att 
hålla en hög kvalitet på verksamheten har vi två heltidsanställda tränare, ett stort antal timanställda 
tränare och en vaktmästare. Under verksamhetsåret arrangeras 2 nationella tävlingar, Bankeryds 
Open (inomhus) i början av året, och Bankeryds Junior Indoor (inomhus) under hösten. Utöver detta 
arrangeras flera interna tävlingar samt ett stort antal sociala aktiviteter. 

Historik och organisation 
Bankeryds TK är en förening med rötter så långt tillbaka som 1958. I dagsläget är vi drygt 500 
medlemmar som samlas kring det gemensamma intresset – tennis. 1979 stod Bankeryds TK som 
värd för svenska seniormästerskapen i tennis. Den forne storspelaren Mikael Tillström, rankad nr 39 i 
världen som bäst, är fostrad i Bankeryds TK. Bankeryds TK äger tennisanläggningen Furuvikshallen 
som byggdes 1978 och består av tre inomhusbanor med filtunderlag och två intilliggande 
utomhusbanor med grus. Anläggningen inrymmer även ett café och ett gym som är öppet för 
medlemmarna.  
Klubbens ordförande är Torgny Karlsson och till sin hjälp har han 6 ledamöter i styrelsen. 

 

Välkommen i BTK! 
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