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Årsberättelse Tomelilla Tennisklubb 2020 
 
Ungdomsverksamheten 
 
Fredrik Ekwall har under 2020 fortsatt vara tränare och ansvarig för klubbens ungdomar. Dessutom 
har även Marcus Roswall (vt), Daniel Lind Clausen och Thomas Klinteby varit ungdomstränare. 

Ungdomsverksamheten har utökats något lite under 2020 jämfört med 2019. Det totala antalet 
tränande ungdomar har ökat från 41 (2019) till 44 (2020) och antalet träningstimmar ökat från 9 till 
9,5 (ht 2020).  

De tränande ungdomarnas ålder har varit från 5 till 19 år 2020 (2019 6-17 år) och träning har 
bedrivits på olika nivåer beroende på ålder och spelstyrka. 

Under våren 2020 spelade 34 ungdomar varav 15 flickor och 19 pojkar uppdelade på 7 grupper.  
Under hösten spelade 37 ungdomar varav 15 flickor och 22 pojkar fördelade på 9 grupper.  

Ungdomar i träning 2019 2020 
Våren 35 st (13 f, 22 p) 34 st (15 f, 19 p) 
Hösten 33 st (14 f, 19 p) 37 st (15 f, 22 p) 
Totalt 41 st 44 st 

 

På våren har ungdomsträningen legat mån kl. 17-19, ons kl. 17-20.30 och fre kl. 16-18.30. På hösten 
har träningen legat mån kl. 16-19, ons kl. 17-21.00 samt fre kl. 16-18.30. Då väder tillåtit har 
träningen förlagts till utebanan.  

De grupper som varit igång har överlag varit fyllda men enstaka platser har funnits vid några pass. 
Närvaron på spelarna har generellt varit mycket hög vilket också märks i de aktivitetsbidrag som 
sökts och beviljats. 15 av våra ungdomar har under 2020 tränat 2 gånger/vecka vilket är en ökning jfr 
med 2019 (12). 

Efter Nyår ordnade klubben en intern ungdomsturnering under lättsamma former. Uppskattat och 
välbesökt. 

Även under Sportlovet 2020 arrangerade klubben Sportlovsaktivitet under två eftermiddagar med 
tennis för “nya” och “gamla” ungdomar. 

Några av klubbens ungdomsspelare har även under året spelat externa turneringar. 

Tennisträningen ska både ge fysisk och social utveckling för de ungdomar som deltar och vi kan 
glädjande konstatera att det varit fortsatt positiv anda och bra inställning från ungdomarna under 
alla träningar. Detta trots de betydligt svårare förutsättningar som berott på COVID-19. 
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Vuxenträningen 
Under vår och höst har klubben fortsatt erbjuda vuxenträning med god uppslutning måndagar, 
torsdagar och fredagar. Klubben valde ett upplägg med 2 st. 8-veckorsintervaller med ett pass per 
vecka på våren och 1 st. 14-veckorsintervaller på hösten. Omkring fyra spelare i varje grupp. Flera av 
deltagarna är föräldrar till ungdomar som tränar i klubben. Även flera deltagare från 
motionsseriespel deltar i träning. Trycket på att delta har varit ganska stort och alla intresserade har 
inte kunnat ges plats.  

Sommartennis  
Under veckorna 25-27 anordnades sommarträning för både ungdomar och vuxna. Olika grupper fyra 
till fem timmar per dag, måndag till torsdag. Väldigt populärt bland såväl ungdomar som vuxna 
spelare med totalt 48 olika deltagare under dessa tre veckor. 

I samarbete med Ystad TK och ett antal klubbar på Österlen i projektet ”Mer tennis på Österlen” 
arrangerades Tenniscamps under veckorna 30 och 31 i Tomelilla. Tre dagars camp under v.30 och två 
dagars camp v.31. Omkring 20 personer deltog per vecka fördelade i 4-5 olika grupper.  

Under augusti deltog Tomelilla TK även i Byamästerskapen som arrangerades i Ystad. 

Klubbmästerskap 
Under 2020 startades klubbmästerskap upp igen efter att inte ha arrangerats sedan 2007. Både i 
singel och i dubbel under två olika perioder.  

Motionsseriespel 
Under året har det populära motionsseriespelet fortsatt expandera. Det har genomförts 4 st 
omgångar av seriespelet. 2 st på våren och 2 st på hösten. Från att under årets första omgång vara 7 
divisioner med 5 spelare i varje har vi nu landat på 8 divisioner med 5 spelare i varje division. 

 

Anläggningen 
Fortsatt renovering 

 Ny träfasad på klubblokalen på väggen mot idrottsplatsen.  
 Förrådet har rivits ut med golv och golvbjälklag och vi har gjort vissa åtgärder mot 

fuktproblem i krypgrunden under hela klubblokalen. Plast har lagts på marken och 
ventilationen har kontrollerats och åtgärdats. Stuprör har lagats och dagvattenbrunn har 
åtgärdats för att få bra avrinning vid regn, som kan vara en bidragande orsak till fukt i 
krypgrunden. Förrådet har därefter fått nya innerväggar och innertak, som målats, och nytt 
golv. 

Värmesystem utbytt i hallen 
Det gamla uppvärmningssystemet i hallen har bytts ut. Det gamla systemet bestående av oljeeldad 
panna som blåst in varmluft i tältet när spelare manuellt startat den vid spel var upp emot 45 år 
gammalt. Sett till pannans ålder samt att oljeeldning sett ur ett ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv har stora nackdelar så har klubben gått vidare med att hitta alternativ till nytt 
uppvärmningssystem. Under hösten installerades luftvärmepumpar. Hallen har fått ett mycket bättre 
inomhusklimat som gynnar både spelare och byggnaden.  
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Utebanan 
Under våren gjordes en gedigen insats av styrelsen och ett antal av medlemmarna för att få 
grusbanan i bra skick. Omkring 1 ton nytt grus lades ut och många timmars arbete för att trumla och 
vattna genomfördes.  

 

Padelsatsningen 
Tennisklubben har under året inlett ett samarbete med Tomelilla IF angående att uppföra en 
padelbana utomhus vid tältets gavel mot parkeringen. Tomelilla IF kommer äga banan. 
Tennisklubben går in med 150 000kr i projektet finansierat genom räntefritt lån från kommunen. Det 
har satts upp en kostnads- och intäktsfördelning med Tomelilla IF. Banan kommer enligt plan vara 
uppförd och öppen för spel i månadsskiftet maj/juni 2021. 

 
Övrigt 
2020 har varit ett väldigt annorlunda år där vi på väldigt många sätt behövt förändra rutiner och sätta 
in åtgärder för att följa restriktioner kring COVID-19 och bidra till att minska smittspridningen.  

Vi vill tacka alla ideella krafter som engagerar sig i föreningen.  

Vi vill tacka Fredrik Ekwall för sitt engagemang på träning och för administrationen kring 
träningsverksamheten. Vi vill även tacka våra tränare Marcus Roswall, Daniel Lind Clausen (båda 
genom Ystad TK) och Thomas Klinteby för ert engagemang under året. Vi hoppas på fortsatt gott 
samarbete med såväl Thomas som YTK under 2021. 

För tävlingsverksamheten vill vi tacka Johan Kaldner tillsammans med Albin Kaldner för 
administration och engagemang i motionsseriespelet och övriga tävlingar. Vi vill även tacka Johan 
Svedmark för hans engagemang kring klubbmästerskapet. 

Slutligen vill styrelsen tacka för förtroendet under det gångna året och hoppas att våra medlemmar 
varit nöjda med verksamheten. 


