
 

2021 
Verksamhetsberättelse 

 
Styrelsen för Lomma Bjärreds Tennisklubb får härmed avgiva berättelsen 

över sin förvaltning under räkenskapsåret 2021. 

 

Styrelsen har under styrelseåret hållit nio styrelsemöten, varav sex ordinarie.   

 

Ordförande: Rikard Paulsson 

Övriga ledamöter: Anders Bergelin, Gustav Bucht, Jan Strandberg, Katarina 

Fagher, Ion Postoaca, Stina Nilsson, Håkan Walberg och Dag Eckersten 

  

Anställda 

Klubbchef: Fredrik Lundh 

Övriga tränaranställda: Lotta Berthsdotter (slutade 31/12), Ted Tingvar (heltid) 

och Terje Larsen (slutade 30/8) 

Dessutom har klubben anlitat ett tjugotal tränare på timbasis. 

Vaktmästare LBTK: Håkan Carlström (heltid) och Roland Lind 

(lönebidragsanställd, slutade 30/6) 

 

Under verksamhetsåret har sju tränare genomgått tränarutbildningar sanktionerade 

av SvTF och Ted Tingvar har genomgått en tävlingsledarutbildning. 

Tränarmöte inkl utbildning har genomförs vid tre tillfällen. 

 

Medlemskap 

LBTK har under året varit medlem i Svenska Tennisförbundet, SVTF Region Syd 

samt Triangelns Bingoallians nr 2. 

 

Klubben har under 2021 haft 865 betalande medlemmar, varav 506 juniorer. 

Omkring en tredjedel av medlemmarna är kvinnor (junior och senior). 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhet 

 

År 2021 påverkade pandemin Covid-19 vår verksamhet på flera plan och vi har 

under året följt Folkhälsomyndigetens råd och restriktioner för att minska risken 

för smittspridning. Medlemmar och anställda har följt föreningens restriktioner på 

ett optimalt sätt och under året har vi kunnat hålla våra anläggningar öppna alla 

dagar. Vissa aktiviteter i vår aktivitetsplan har vi inte kunnat genomföra och under 

en kort period stängde vi vuxen- och minitennisträningen. 

 

Tennisträning 

 

Under 2021 hade vi 418 aktiva i vår träningsverksamhet (en ökning med 30 

individer), varav 368 juniorer och 50 vuxna.  

Föreningens kurser är minitennis, förtennisskola, tennisskola, vuxengrupp och 

tävlingsgrupp. 

Sommarträning inklusive våra populära sommarläger innehöll 289 deltagare. 

 

Ett tränardokument har tagits fram för tennisskolans tränare innehållandes tips, 

riktlinjer och planering. Höstens mål har bland annat varit att introducera och 

utveckla Play & Stay-konceptet för minitennis och förtennisskola. 

Även tävlingstränarna jobbar utifrån en framtagen planering med temaveckor och 

ambitionen har varit att utveckla stationsträningen och den individuella 

feedbacken. 

 

Av juniorerna har 72 valt att teckna juniorkort som ger fritt spel obegränsat antal 

gånger i hallen eller utomhus, med valfri spelpartner. En ökning med 12 stycken. 

 

Tävlingar 

 

Klubben stod värd för ett antal tävlingar under 2021. I februari fick vi dock ställa 

in tävlingen Bjärred Indoor Open, Årets SO Mini och Maxi Tour tävlingarna 

genomfördes under mars. I slutet av maj hade vi Bjärred Open, i augusti 

genomförde vi JSM-Race och även vårt Klubbmästerskap gick av stapeln i 

augusti.  

 

Förutom tävlingar har vi haft utbyten med andra klubbar och akademier såsom 

Fair Play TK, Viljan och MTK för matchspel, extra träning samt lägerverksamhet. 

 

Seriespel 

Vi har haft 15 aktiva serielag under 2021. Vi har haft seriespelare från 8 års ålder 

upp till 75 års ålder. Klubbarna börjar lära sig de Svenska Tennisligans nya 

serieindelningarna med Green/orange challenge och J13. Fortfarande ganska 

skiftande nivåer på lag i serier men kommer nog bli bra med tiden. Riktigt kul att 

intresset är stort inom klubben för seriespel. 

 

Grand Slam Ligan 

Vi har under hösten och vintern haft 12-16 vuxna och 8-12 barn aktiva i matchspel 

varje vecka. Grand Slam Ligan riktar sig till våra medlemmar som är intresserade 

av att komma igång med matchspel. För våra juniorer är det framför allt de som 

tränar i tennisskolan och som vill börja spela och lära sig matchspel. 



 

 

Sponsorer 

Klubben fick under 2021 sponsorer i form av Inredningskurser, Real Invest, 

Hobblex, Selequity Partners (anonym) och Esvama. Det finns dialog med ett antal 

både lokala men även andra tilltänkta sponsorer som Ted Tingvar hoppas vi kan 

knyta till klubben under våren. Sponsorträffen 2021 ställdes in men kommer 

genomföras under våren 2022 istället och då med vår fd världsstjärna Robin 

Söderling på plats. 

 

Anläggningarna 

 

I början av året skrev LBTK nytt arrendeavtal med Lomma kommun på 10 år, 

vilket ger oss en långsiktighet i att utveckla och investera i anläggningarna 

ytterligare. 

 

Tennishallen; en uppfräschning av kansliet har inletts med bla nya möbler, LBTK-

mattor har vi på tre ställen i hallen, nya och fler minitennisnät är på plats och 

diverse utrustning till tränarna har vi även investerat i. 

Fortsatt har vi sett vi över rutinerna kring den dagliga skötseln och anpassat skötsel 

och verksamhet utifrån pandemin. 

 

Utomhusanläggningen; nytt trädäck har byggts, taket på klubbhuset har bytts ut 

och klubbhuset har målats svart. Måleriarbetet genomfördes av Jan Strandberg och 

och ett härligt gäng av klubbens veteranspelare.   

Cafeterian höll vi öppet betydligt mer än tidigare år och vi fräschade upp både 

cafeterian och utökade sortimentet. Tack vara Kajsa Tingvar blev detta en succé. 

Under sommarmånaderna anlitade vi två timanställda LBTK-ungdomar som 

kompletterade skötseln av våra två anläggningar. 

Styrelsebeslut har tagits gällande renovering av bana 1 och 2 och banorna ska stå 

klara till våren 2022. 

 

LBTK-Hallen och Saltsjöbaden är brandförsäkrade till fullvärde. 

 

Årets tränare, årets Henke-stipendiat och årets medlem 

 

Årets tränare 

Isak Brandt tilldelas 2021 års tränarpris med följande motivering: 

Isak är tränare på fredagar och lördagar i vår tennisskola och han är en väldigt 

omtyckt och kompetent tränare. Isak tränar både juniorer och vuxna på ett lysande 

sätt! 

Isak har med sin familj flyttat till Lund men Isak har ändå valt att stanna kvar i 

klubben som tränare och det är vi alla oerhört tacksamma för! Isak har väldigt hög 

närvaro som tränare och medverkar på alla möten. Han delar med sig och ger 

feedback bland annat gällande vårt tränardokumentet och vårt upplägg och visar 

ett stort intresse av att utveckla sina tenniselever. Extra häftigt att Isak, utan att 

klaga, varje lördag morgon tar sig till LBTK för träning kl 8-10        

 

Vi hoppas verkligen att en så trevlig och go´ kille fortsätter sitt engagemang i 

klubben i många år till.” 



 

 

 

 

 

 

Årets Henke-stipendiat 

Malcolm Bergelin, född 2007, tilldelas 2021 års Henke-stipendiat på 7500:- med 

följande motivering: 

Malcolm har under året tagit ett par kliv till i sin tennisutveckling och detta bland 

annat tack vare sin noggrannhet, sitt stora intresse av tennis och målmedvetenhet. 

Forehand och serve är de två slag som framförallt utvecklats, bra jobbat! 

Utöver detta har Malcolm varit en ankare i P15-laget, spelat A-lagsmatcher, tagit 

poäng på Tennis Europé (internationella touren för juniorer),  han tävlar så mycket 

det bara går och han nådde kvartsfinal på JSM i dubbel.  

Utöver spelaren Malcolm så är han dessutom tränare i vår klubb på fredagar och 

en väldigt uppskattad sådan och är en given tränare under alla våra tennisskole-

läger! 

Föreningen ser verkligen fram emot att hjälpa honom att nå sina tennismål och 

hoppas att han med detta stipendie kan få en del hjälp i tennissatsningen mot målet 

att ta sig in på topp tio i Sverige och att fortsätta få komma ut och spela 

internationella tävlingar! 

 

Årets medlem 

 

Katarina Forsman tilldelas årets pris med följande motivering:  

Katarina har bland annat agerat lagledare, varit aktiv som matchledare i samband 

med tävlingar, hjälp till med försäljning i cafeterian i samband med aktiviteter och 

ställt upp som tränare när det krisade sig i samband med en matchskola. Katarina 

delar gärna med sig av tankar & idéer för att utveckla vår förening och är verkligen 

en ambassadör för LBTK med sitt positiva agerande och engagemang på och 

utanför tennisbanan. Katarinas positiva inställning och energi sprider sig verkligen 

bland medlemmar och personal       

 

 

Bjärred 2022-02-10 

 

 

Rikard Paulsson 

 

 

Ion Postoaca  Katarina Fagher  Håkan Walberg 

 

Anders Bergelin  Gustav Bucht Jan Strandberg 

 

Dag Eckersten  Stina Nilsson  

 

 


