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Årsberättelse Tomelilla Tennisklubb 2021 
 
Ungdomsverksamheten 
 
Fredrik Ekwall har under 2021 fortsatt vara tränare och ansvarig för klubbens ungdomar. Dessutom 
har även Lina Szupper (vt), Terje Larsen och Thomas Klinteby varit ungdomstränare. 

Ungdomsverksamheten har utökats under 2021 jämfört med 2020. Det totala antalet tränande 
ungdomar har ökat från 44 (2020) till 55 (2021) och antalet träningstimmar ökat från 9,5 till 10 (ht 
2021).  

De tränande ungdomarnas ålder har varit från 5 till 20 år 2021 (2020 5-19 år) och träning har 
bedrivits på olika nivåer beroende på ålder och spelstyrka. 

Under våren 2020 spelade 41 ungdomar varav 18 flickor och 23 pojkar uppdelade på 10 grupper.  
Under hösten spelade 42 ungdomar varav 18 flickor och 24 pojkar fördelade på 10 grupper.  

Ungdomar i träning 2020 2021 
Våren 34 st (15 f, 19 p) 41 st (18 f, 23 p) 
Hösten 37 st (15 f, 22 p) 42 st (18 f, 24 p) 
Totalt 44 st 55 st 

 

På våren har ungdomsträningen legat mån kl. 16-19, ons kl. 17-21 och fre kl. 16-18.30. På hösten har 
träningen legat mån kl. 16-19, ons kl. 17-21.00 samt fre kl. 15-18.30. 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 något lägre pga pandemin. Dock har detta inte nämnvärt 
påverkat de aktivitetsbidrag som sökts och beviljats tack vare kompensation från myndigheter. 12 av 
våra ungdomar har under 2021 tränat 2 gånger/vecka vilket är en minskning jfr med 2020 (15). 

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

Vidare har några av TTK’s duktiga ungdomsspelare valt att fortsätta sitt spel i YTK vilket vi är glada 
för.  

De arrangemang som under 2020 ordnades på jul-, sportlov blev under 2021 inställda pga pandemin. 
Däremot kunde vi delta i Svenska Tennisförbundets aktivitetsdag “Tennisens dag” vilket inföll den 21 
augusti. Ett tiotal nyfikna dök upp och en handfull ungdomar lockades att delta i höstens träning.  
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En del av klubbens ungdomar med anhöriga har också deltagit i ett samhällsprojekt som heter “Städa 
Sverige”. Lördagen den 18 september var ett femton klubbmedlemmar ute i Tomelilla tätort för att 
plocka skräp. Ett lyckat arrangemang både för miljön och hälsa. 

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 alla involverade under 
alla träningar. Detta trots de betydligt svårare förutsättningar beroende på pandemin. 

Vuxenträningen 
Under vår och höst har klubben fortsatt erbjuda vuxenträning med god uppslutning måndagar, 
tisdagar, torsdagar och fredagar. 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 25–26 anordnades sommarträning för både ungdomar och vuxna.  

Totalt 22 ungdomar och 14 vuxna deltog under dessa två veckor. Två träningstillfällen per vecka för 
alla spelare. Tränare var Thomas Klinteby. 

I samarbete med Ystad TK och ett antal klubbar på Österlen i projektet ”Mer tennis på Österlen” 
arrangerades Tenniscamps under veckorna 27 och 30 i Tomelilla. Tre dagars camp under v.27 och 
fyra dagars camp v.30. Mellan 10 och 15 personer deltog per vecka fördelade i 3–4 olika grupper.  

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

Motionsseriespel 
Det populära divisionsspelet har under året haft 7-8 divisioner med 5 spelare i varje division. Normalt 
spelas fyra omgångar per år, men pga pandemin och dess restriktioner avbröts omgång 1 under 
våren och spelades aldrig klart. Efter sommaren kunde två omgångar spelas. 

Klubbmästerskap 
Genomfördes i singel under sommaren utomhus och i dubbel under hösten inomhus. 

Svenska tennisligan 
Under utesäsongen 2021 anmäldes tre lag till Svenska tennisligans lokaldivisioner. Två av lagen 
spelade sina hemmamatcher i Tomelilla. Ett av lagen spelade sina hemmamatcher i Sankt Olof.  

Lag 1 placerade sig på 3:e plats i sin division 

Lag 2 vann sin divison 

Lag 3 placerade sig på 3:e plats i sin division 

Under innesäsongen 2021–2022 anmäldes ett lag till lokaldivision. Seriespelet pågår. 

Österlen Open 
I samarbete med Ystads TK och ”Mer tennis på Österlen” anordnades tävlingsturnén Österlen Open. 
Tre stycken tävlingar på olika platser på Österlen. Österlen Open 1 i Skillinge/Löderup, Österlen Open 
2 i Simrishamn och Österlen Open 3 i Tomelilla/Sankt Olof. 

Österlen Open 3 i Tomelilla/Sankt Olof lockade 65 spelare i 10 olika klasser för ungdomar och vuxna. 
Ett superlyckat arrangemang som krävde en hel del engagemang från framförallt styrelsen kring 
bemanning, matchledning och dömning. 
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Anläggningen 
Fortsatt renovering 
Ny utomhusfasad på delar av klubblokalen har satts upp och målats. 

Tältduksbyte gavlar 
Under hösten investerades 140 000 kr i nya tältdukar på gavlarna på tennisanläggningen. Mycket 
välbehövligt eftersom den gamla varit i väldigt dåligt skick. Finansiering har skett med egna medel 
samt delar av ett räntefritt lån från kommunen. 

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 
Den urspungliga planen att öppna banan i månadskiftet maj/juni kunde inte hållas. Förseningar med 
bygglov och därefter med banleverantören gjorde att banan inte alls kunde öppnas under 2021. Vid 
årsskiftet 2021/2022 stod banan helt klar och öppnas i början av 2022. Det innebär att hela säsongen 
2021 helt frusit inne. Avtal mellan Tomelilla IF och tennisklubben har därför skrivits om främst 
avseende intäkstfördelningen för att kompensera tennisklubben för uteblivna intäkter 2021.   

Övrigt 
Precis som 2020 så har 2021 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 Thomas Klinteby, Lina Szupper (vt-21) och Terje 
Larsen (ht-21) för ert engagemang under året. Lina och Terje har vi hyrt in via Ystads TK. Vi hoppas på 
fortsatt gott samarbete med såväl Thomas som YTK under 2022. 

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 och David Svensson för engagemang kring klubbmästerskapet. 

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


