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             VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2015 

   

Det gångna året har återigen varit ett år med stora förändringar inom klubben.  

Under året har en stor tillströmning skett av unga juniorer vilket lett till mycket 

stora träningsgrupper i de lägre åldrarna. Abonnemangen däremot har hållit sig 

på en låg nivå alltsedan Nyköpingshallen togs i bruk hösten 2015. 

 

Under vårterminen hade vi skolsamverkan med Peterslundsskolans årskurs  

2 o 3.  Vi hann med fyra innepass med tvåorna i deras gympasal (mjukbollar) 

och fyra utepass med treorna på våra egna utebanor. Aktiviteten var mycket 

uppskattad bland elever o lärare.  

Vi deltog också i kommunens Sommarcamp där ungdomar från orten fick prova 

på tennis. Ledare från oss var två juniorer. Dessutom arrangerade vi vår egen 

Sommartennis för juniorer under två veckor. Intresset för Sommartennisen var 

stort. 

 

Under året kunde vi glädjas åt många goda prestationer från våra ungdomar. 

Tävlingsresultaten redovisas i separat bilaga. En del juniorer har börjat tävla  

i den nya tävlingsformen Mini Midi Maxi som blivit allt populärare. 

Under våren 2015 deltog vi med fyra juniorlag i Region Östs Östliga. 

Under hösten har vi också deltagit med ett herrlag i Östserien inomhus. Serien 

fortsätter in på 2016.  

  

Vår tränare Tobias Lagerberg fick 2015 kommunens eldsjälstipendium inom 

idrott. En glädjande utmärkelse och positivt för klubben. 

 

Under året gick vi med i Svenska Spels Gräsroten vilket gav en liten extra intäkt. 

Vår tränare Björn Andersson höll kurs i Life Kinetik under vårterminen.  

Han har också under året blivit agent för en rad olika tennismärken vilket 

underlättar för våra medlemmar att förnya sin utrustning. 

 

 Caxton Sports Management hade sitt sommarläger och annan träning på 

 våra banor.  

 

Den populära Vuxentennisen med anpassad träning för vuxna har fortsatt under 

året. 

 

I oktober gjorde vi vår återkommande resa till Stockholm Open. En uppskattad 

resa som gav möjlighet att uppleva proffs-tennis på toppnivå. 

 

Styrelsen har under året som vanligt arbetat med frågor som rört klubbens 

verksamhet och fortlevnad. Det har handlat om klubbens ekonomi, hallens o 

utebanornas underhåll, tränarfrågor, schemaläggning m.m.  
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Tre möten inom region Öst har bevistats. Likaså har vi medverkat i några möten 

med Föreningsrådet och kommunens Kultur o Fritid. Vi har också deltagit i 

möten om Ramdalens framtid och det nya lägerboendet. 

 

Ekonomiska resultatet är positivt men hallen och utebanorna är i behov av en 

rejäl upprustning efter många års nyttjande. Det finns en lång förteckning över 

åtgärder och upprustning som vi är i behov av. Vi valde under året att prioritera 

reparationen av yttersta limträbalken på hallen. Innan beslut kan tas om vidare 

investeringar, behöver vi veta mer om kommunens val av uppvärmning på 

Idrottsplatsen och hur det påverkar oss. 

 

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 

 

Antalet medlemmar var vid årets slut: 

Seniorer   78 

Juniorer    75  varav 55 i träning HT 2015 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

Roland Lagerberg Ordförande 

Gertrud Dröse Sekreterare 

Erna Strand Wennlo Kassör 

Stefan Nilsson Ungdomskommittén 

Patrick Njuki  Tävlingskommittén+ hall och ban 

Björn Andersson IT-teknik  m.m. 

  Yamini Someshwar Marknadsföring+Sponsring 

 

Styrelsesuppleant: Kersti Uuemaa 

                                   

Våra tränare har varit: 

 

Patrick Njuki    Chefstränare och tävlingsansvarig 

Tobias Lagerberg 

Stefan Nilsson 

Björn Andersson (VT 2015) 

 Desirée Hilli-Andersson, hjälptränare 

 Thea Hilli-Andersson, hjälptränare 

 Jasmine Olesen, hjälptränare 

  

 Caxton Sports Management har förlagt sitt sommarläger och annan träning till 

 våra banor.  

 

För vidare information hänvisas till redovisningen från kassören och 

tävlingsrapporten. 
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Styrelsen tackar alla sponsorer och tränare och alla som hjälpt till i föreningen 

under 2015 och hoppas på ett Gott Nytt Tennisår 2016. 

 

Oxelösunds tennisklubb 

Styrelsen 

Ordf.  Roland Lagerberg 


