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Några ord från vår ordförande…

Verksamhetsåret 2017 är över och för klubbens del så har det varit ett år med mer omfattande verksamhet än
någonsin. Vissa negativa bitar kring grusbanorna har tyvärr hängt över oss under året även om vi nu under våren
2018 räknar med att dessa rättas till.
Herrarnas A-lag spelade åter i division 1 efter ett tillfälligt gästspel i division 2. Riktigt tuff konkurrens men efter
riktigt fina insatser slutade vi på 5:e plats och spel i division 1 även nästa år. Vi har ju som mål att med både
dam- och herrlag spela i division1. Vårt unga lovande A-lag för damer spelade i divison 2 och hamnade på en
hedrande 4:e plats. Vi siktar även här som sagt på division 1 även om det kanske kan ta några år innan vi är där.
Vi har många riktigt lovande juniorer och David beskriver i verksamhetsberättelsen lite hur det har gått för oss
under året, både individuellt och i de olika serier vi deltagit i.
Anläggningen och i synnerhet grusbanorna 1-3 har varit på tapeten under ett antal år. Som ni känner till lades
dessa om inför 2016 års säsong. Resultatet blev långt under förväntan och kommunen tvistar fortfarande med
entrepenören som gjorde detta undermåliga arbete. Tillsammans med kommunen togs beslutet att riva upp
banorna efter utesäsongen 2017. Nytt grus läggs på nu i april men det kalla vädret har gjort att tidsschemat är
tight inför utesäsongens start i början av maj.
Klubbens resultat- och balansräkningar redovisas längre fram i denna verksamhetsberättelse. Intäktssidan har
ökat till ca 3,606 MKr och kostnaderna hamnade på ca 3,468 MKr. Efter avskrivningar etc så summerar årets
resultat till ca 112.000 kr. Både träningsavgifterna och strötimmar har ökat samtidigt som vår satsning på ökad
kvalité i verksamheten höjt våra personalkostnader. Nya anställningar på tränarsidan har bla varit Torbjörn
Nyberg och Dag Gudmundsson.
Styrelsen har under året gjort en översyn av klubbens Idé/Vision samt Kärnvärden. Dessa skall framöver ligga
till grund för klubbens målbild samt strategier för hur vi når dessa mål.
Idé/Vision;
”Höllvikens tennisklubb ska vara och upplevas som en modern och framgångsrik tennisklubb där alla är
välkomna, där alla har lika värde, och där alla ges förutsättningar att lyckas.”
Kärnvärden;
Tillgänglighet – Höllvikens Tennisklubb representerar tennis för alla. Vi välkomnar alla oavsett ålder, kön och
nivå. Klubben har en skyldighet att se varje barn och vuxen medlem. Syftet med vår verksamhet ska vara att på
ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt hjälpa varje deltagare med vägledning och utbildning inom tennisen, såväl
på motions- som tävlingsnivå. Klubbens anläggning ska upplevas som välkomnande, lättillgänglig och modern.
Gemenskap – Höllvikens Tennisklubb ska lägga stor vikt vid klubbkänsla och trivsel. Alla människors lika värde
ska genomsyra hela verksamheten. Klubben ska ha en vi-känsla som gäller alla klubbens medlemmar och lag,
oavsett ålder, nivå, kön eller roll i klubben.
Kvalité – All verksamhet som bedrivs i Höllvikens Tennisklubbs regi ska vara av högsta kvalité och i ständig
utveckling. Detta innefattar anställd personal, träningsverksamhet, arrangemang, tävlingar och anläggning. Det
innebär även att klubben har ett ansvar att säkerställa detta kärnvärde idag och i framtiden.
Tävlingsanda - I Höllvikens tennisklubb ska man kunna få möjlighet till den utbildning och de verktyg som krävs
för att kunna nå sin fulla potential. Det ska finnas en tydlig tävlingslinje i klubben där man redan från väldigt
unga år kan välja att tävla och anpassa sin träning efter sin ambition. Höllvikens Tennisklubb ska upprätthålla
sin tradition som framgångsrik tennisklubb och ska sträva efter att ha högt presterande representationslag på
både herr- och damsidan.

Med vänlig hälsning,
Peter Erlandsson, ordf. Höllvikens TK

Höllvikens Tennisklubb 2017

Värdegrunden i Fokus
Under 2017 har arbetet med klubbens Idé och Vision varit i fokus.
”Höllvikens Tennisklubb ska vara och upplevas som en modern och framgångsrik tennisklubb där alla
är välkomna, där alla har lika värde, och där alla ges förutsättningar att lyckas.”
Utifrån denna och kärnvärdena Tillgänglighet, Gemenskap, Kvalité och Tävlingsanda synas hela
verksamheten. Detta är ett arbete som ska ske löpande varje år, vecka och dag. Vi vill hela tiden
utveckla oss på dessa punkter, och under 2017 har vi medvetet arbetat mot denna värdegrund för att
denna ska bli än mer synlig och självklar i vår förening.
På personalsidan har vi satsat vidare och utökat den totala personalstyrkan avsevärt genom nya eller
utökade anställningar av bland annat Torbjörn Nyberg, Dag Gudmundsson och Anders Henricsson.
Detta är en del i den långsiktiga strategi som klubben har att knyta till sig professionell och erfaren
personal som kan höja kvalitén på verksamheten. Torbjörn och Dag anställdes främst som tränare i
klubben, medan Anders Henricsson framförallt jobbat med anläggning, marknad och mental träning
för tävlingsspelare.

Under året har det även arbetats fram en plan för hur vi kan utveckla vår anläggning (i samarbete med
kommunen), och under 2018 hoppas vi kunna se faktisk utveckling på detta område, både i stort och
smått. I december 2017 lades grunden för nya och omlagda grusbanor. Vi tror och hoppas att banorna
blir bra denna gången, och ser fram emot att de står klara i vår.

Samarbete över klubbgränserna
Höllvikens Tennisklubb har länge haft en tradition av väldigt goda relationer till såväl andra
tennisklubbar som andra föreningar i kommunen. Vi har tex haft gemensamma läger med Trelleborgs
TK, samarrangerat tävlingar med Skanör-Falsterbo TK, haft utbildningsutbyte med Fair Play TK,
samordnat sparring och träning med alla dessa klubbar etc. Under året som gått har ett arbete med att
formalisera dessa samarbeten inletts, och under 2018 kommer vi kunna gå ut med officiella
samarbetsområden.
Redan under 2017 kunde vi presentera samarbetet med Swedish Tennis Academy, som är ett initiativ
från Fair Play Tennisklubb som ska underlätta och uppmuntra träningstillfällen över klubbgränserna.

Tävlingar på hemmaplan

Näset Junior Open by Wilson, som är ett samarrangemang med SFTK, spelades under två intensiva
helger i slutet på januari och början på februari. Tävlingsdeltagandet i denna tävlingen är högt och
ligger nära det maxdeltagande som vi kan ta emot. Mest framgångsrika från Höllviken var Klara
Nelander som vann 16-årsklassen för flickor ett år ung. Andra framskjutna Höllviken placeringar var
Karl Ingvarsson (3a P16), Tim Malmqvist (3a PS12 B), Carl Mejer (2a PS12C), Emma Lindh (2a
FS12 A), Thea Lif (3a FS12 A), Wilma Olsson (3a FS12 C).
Next Generation Cup är den tävling som traditionellt i Sverige kallats Kalle Anka Cup. I detta zonspel
som Höllviken samarrangerar med tennis syd och SFTK kvalar lokala spelare från sydvästra skåne in
till regionsslutspelet, som i sin tur plockar fram deltagare till den stora Sverigefinalen. Traditionsenligt
var Höllviken framgångsrika i tävlingarna; Oskar Löf vann zonspelet och kvalificerade sig till
regionsfinalen där han blev trea (PS11), Victor Tauson kom tvåa i Zonspelet och kvalificerade också
sig till regionsfinalen. Klara Nelander och Nils Andersson var direktkvalificerade till regionsfinalen. I
Sverigefinalen representerades Höllviken av Oskar Löf.
Klubbmästerskapen arrangerades i december under en intensiv dag i december. Det var fullt med
aktiviteter som pyssel, lotteri och tipsrunda. Klubbmästare som korades var: Theodor Bergersen (8årsklass), Benjamin Andersson (P9), Meja Lüddeckens (F9), Victor Tauson och Niko Söderström
(Hocus-Pocus Dubbel Barn&Ungdom), Victor Tauson och Carl Mejer (Hocus-Pocus dubbel
vuxen/barn).
Höllviksspelen är en tävling som kanske förknippas mer än någon annan med Höllvikens Tennisklubb.
Tävlingen har en stolt tradition att locka nationell elit från hela landet. I kombination med lättsammare
klasser såsom generationsdubbel eller dubbel handikapp är tävlingen en favorit även för många lokala
spelare. Även SM-deltävlingen i ”Svenska Sommartouren” arrangerades i vanlig ordning för landets
främsta herrar och damer. På herrsidan segrade Marius Ruzgas, och på damsidan vann Jaqueline
Nylander Altelius. De höllvikenspelare som lyckades bäst var: Nils Andersson (1:a HS B), David
Gustafsson (2:a HSB), Erik Sörensen (3:a HSB), David Gustafsson/Jimmy Wallin (1:a HD), Filip
Månsson/Philip Möbius (2:a HD), Nils&Patrick Andersson (1:a GD), Felix Erlandsson/Urban
Ottosson (2:a GD), Elias Heinemyr/William Tauson (1:a PD11), Carl Mejer (2:a PD11), Tim
Malmqvist (3:a PS 12B), Elias Heinemyr (2:a PS12C), Wilma Olsson (3:a FS12B), Elliot Hillsäter
(3:a PS14A), Nils Andersson (1:a PS16), Jacob Hedberg 3a. PS16), Julia Lif (2:a FS 16), Carl&Henrik
Christensen (1:a Dubbel HCP), Felix Fredriksson (2:a Dubbel HCP), Urban Ottosson (3:a HS Motion).

Finalistparen i Höllviksspelens Sommartour 2017: Marius Ruzgas (segrare), Simon Freund (2:a), Jaqueline
Nylander Altelius (segrare) Therese Ekdahl (2:a)

Cafeteria,Tennisshop & Parkering
Tennisshopen som drivits av Egalité har varit en mycket uppskattad del av anläggningen. Tyvärr har
dock Egalité under året tvingats stänga eftersom det inte burit sig ekonomiskt. Därför tog klubben över
strängningen den 1 september. Under 2018 kommer shopen byggas upp på nytt genom ett samarbete
med grannklubbar och leverantörer. Redan till årsskiftet öppnade shopen i mindre format igen.
Målsättningen med den nya shopen som drivs i klubbens regi är att i första hand erbjuda en service till
medlemmarna när det gäller racketar, bollar och ”förbrukningsvaror”.
Cafét på uteanläggningen har under året drivits av Catharina Theander, och hennes insatser under
säsongen har varit mycket uppskattade!
Tyvärr har Höllvikens Tennisklubb tappat en intäkt kring parkeringen som tidigare drivits i klubbens
regi. Parkeringsautomater har satts upp och klubben är nu inte ansvarig för hur parkeringen fungerar
under sommarhalvåret. Det förs en konstruktiv diskussion med kommunen gällande hur vi kan
samarbeta på andra områden istället.

Marknad
Under året 2017 har ett intensivt arbete kring sponsorbiten gjorts, och ett uppfräschat system för att
jobba med sponsorer har inletts i början på 2018. På vår hemsida kan man nu läsa om intressanta
sponsoralternativ som man som stort eller litet företag kan nyttja. Vi har redan sett uppsidor av det nya
konceptet.
Seriespelet 2017
Höllvikens Tennisklubb delar in sina serielag i två kategorier: Representationslag och Serielag.
Representationslagen har som målsättning att med våra egna spelare göra så bra resultat som möjligt
och alltid ställa upp med bästa möjliga lag. Serielagen har en målsättning som handlar om att
inkludera så många som möjligt som vill spela matcher och ha roligt tillsammans.
Representationslagen är: Herrar A-lag, Damer A-lag och Juniorliga.
Damerna spelade året som gick i en ovanligt tuff division 2-serie och slutade mitt i serien på en 4:e
plats. Målsättningen är att ta sig upp i division 1, och just nu arbetar vi för att nå denna målsättning.
Laget är ungt och bör bli bättre för varje år som går, om vi samtidigt lyckas fylla på med lokala spelare
för att bredda och kanske spetsa truppen så ser framtiden ljus ut för damerna.
Herrarna gjorde efter ett år i tvåan åter comeback i division 1. Vi ställdes mot tufft motstånd och lag
med såväl heltidssatsande spelare samt spelare som fortfarande är aktuella för Davis Cup. Efter några
fantastiskt fina insatser stod det klart att målsättningen att stanna kvar var uppnådd redan innan sista
matchen var spelad. Höllviken slutade serien på 5:e plats och spelar i division 1 även nästa år. Kanske
får klubben då förstärkning av en egen heltidssatsande spelare i André Göransson? André som klättrat
snabbt inte minst på dubbelrankingen (just nu 380 i världen) skulle minst sagt vara en stor förstärkning
till laget.
I Utomhusserien hade damerna en övermäktig uppgift mot några av landets absolut bästa spelare och
får 2018 spela i division 2 efter att ha åkt ur ettan. Herrarna gjorde en stark serie och slutade 2:a i
högsta serien bakom seriesuveränen Fair Play.
Juniorligan har haft ett fantastiskt roligt år där man spelat i högsta serien både inomhus och utomhus.
Serien är i skrivande stund inte färdigspelad än, men det finns goda chanser att spela högsta serien
även nästa år. Sammanhållning och glädje har varit ledord för detta lag.

Övriga serielag har haft en målsättning att vara inkluderande och introducera och upprätthålla
tävlingstennis under roliga och lättsamma former. Vi har prioriterat att åka med många spelare till
varje match, och upplevelsen av att spela seriespel i tennis ska vara positiv. Det känns som att detta
även speglat sig resultatmässigt, där många lag varit framgångsrika, trots att resultaten inte har stått i
centrum!

Lägerverksamhet
Höllvikens Tennisklubb har gjort det till tradition att i upptakten på utomhussäsongen varje år åka till
Birkeröd för att hålla träningsläger. Där har vi tillgång till hela 14 utomhusbanor och en fin anläggning
där vi kan få tre mål mat om dagen. Den Danska fem-kampen var som vanligt ett populärt inslag och
bidrog till mycket roligt. På detta läger kamperade spelare från både Trelleborgs TK och Höllvikens
TK tillsammans och detta har varit ett väldigt uppskattat koncept. Unikt för detta träningsläger är att
det lockar spelare av alla nivåer. 2017 hade vi deltagarrekord, och vi var med ledare över 30 personer
som åkte iväg till Danmark. Kanske var en bidragande faktor att vi senarelagt lägret för att det ska bli
lite av en ”avslutning” på vårens träning. 2018 har vi beslutat att köra vidare på samma koncept, och
åker därför tillbaka i början på juni (istället för som vi traditionellt gjort i mitten på maj).
Junior SM Inomhus är för många av våra mest framstående juniorer en höjdpunkt på säsongen.
Matchbevakning på inne-SM i Göteborg har också prioriterats av klubben, och 2017 sköttes denna
som vanligt av David Gustafsson och Anders Månsson som därmed hade sitt påskfirande uppe i
Göteborg på GLTK.
Karlskronavakan är ett tävlingsläger där vi under en helg i februari/mars åker till Karlskronas populära
dygnet-runt tävling. Det blir ett sätt för oss tränare att kunna se många juniorer spela match under en
väldigt intensiv helg. Det blir också ett tillfälle att lära känna ungdomar från andra klubbar eftersom
väldigt många klubbar från framförallt Skåne har denna tävling som ett årligt helgläger.
Camps
2017 spann klubben vidare på ett koncept som innebar att man under några sommarveckor kan träna
under lägerliknande former. I detta läger ingick 2 pass tennis, 1 pass fysträning samt lunch varje dag.
Konceptet är mycket uppskattat, och därför gjorde klubben 2017 det tillgängligt för barn&ungdomar
av alla nivåer. För de som nöjer sig med en timme tennis om dagen kan man istället anmäla till våra
populära kurser ”10 dagar tennis”, där man spelar en timme tennis om dagen i tio dagar.
….och mer!

Dubbel Bubbel och Babbel var tre ledord när Karin Wahlström för andra året arrangerade en dubbelturnering
för damer under lättsamma former. Klubben har även arrangerat sparringkvällar, mentala föreläsningar och
många andra ”mindre” klubbarrangemang som är uppskattade av våra medlemmar.

Utbildning
I april skickade vi som vanligt blivande tränare till tränarkursen ”Tennisens Plattform” på Fair Play
Stadion i Malmö. Det var tionde året i rad som undertecknad agerade kursledare tillsammans med
Janne Immonen, Fair Play, i dessa viktiga första kurser för våra nya tränare.

I mars vidareutbildade sig även undertecknad på en spanskinspirerad helg med bland annat föreläsare
från Spanien (Sanchez/Casal) och USA (Dr Kovacs). Kursen innebar ackreditering i Spanien, USA
och på ITF, men kanske framförallt en stor inspirationskälla för alla deltagare. Möten med kursare,
ledare, tränare blir en ständig kunskaps & inspirationskälla som främjar den klubbutveckling som vi
ständigt försöker bedriva i Höllvikens Tennisklubb.

Vi i Höllvikens Tennisklubb ser det som vår främsta uppgift att utbilda tennisspelare och indvider till
att lära sig nå sina mål och ambitioner. Därför är det extra kul att se många av våra duktiga
tävlingsspelare fortsätta jaga mål och drömmar upp i vuxen ålder. Vi har en tradition av att ha spelare
på eftergymnasial utbildning i USA, och uppmuntrar verkligen våra spelare att ta denna chansen om
den dyker upp.

André Göransson tog 2017 sin examen vid University of California och gör nu en full satsning som tennisproffs.
Han fick en flygande start genom dubbelsegern i Tiburons stora 100 000$ Challenger i början på hösten.

Anläggningen
Mycket arbete har lagts ner under 2017 på att i samarbete med kommunen utveckla och förbättra vår
anläggning. I skrivande stund står utomhussäsongen för dörren, och det är med stor förväntan som vi
väntar på att den andra omläggningen av våra banor ska slutföras. Den första omläggningen blev som
kanske är bekant inte som vi hade tänkt, och därför är vi glada och tacksamma att vi inför 2018 åter
ska få nylagda utomhusbanor.
Flera intressanta projekt följer också med oss in i 2018, och det finns mycket att förbättra på detta
område. Vi känner att det går i rätt riktning och blickar framåt med optimism!

Fest på klubben
På skärtorsdagen varje år hålls en tradition för klubbens yngsta medlemmar – Påskfesten! Detta är ett
arrangemang som riktar sig mot de barn i klubben som spelar minitennis eller familjetennis. De flesta
på festen är mellan fyra och sju år. Programmet som består av massvis med lekar avslutas med en
kolossalt populär påskäggsjakt!
Den 18:e december hölls det stor fest på klubben, och massor av kakor, kaffe och godis gick åt när
tennisskolan hade sin årliga Julavslutning. Lekledare och tomte var André Caesar, Torbjörn Nyberg
och Dag Gudmundsson som hade hjälp av mig och ett gäng yngre tränare. Festen var välbesökt, och
kommer med stor sannolikhet fortsätta att vara en tradition i många år framöver!

Tills Sist…
…blickar vi framåt mot ett 2018 som bjuder både stora utmaningar och stora möjligheter. Vi kommer
jobba hårt för att infria målsättningar inom Tennisverksamheten, Anläggningen och Trivsel/Service.
Alla mål vi arbetar mot ska vara förankrade i vår värdegrund med vision och kärnvärden. Vi vill vara
en klubb i ständig utveckling!
”Höllvikens Tennisklubb – Klubben för dig som älskar tennis och som spelar med glädje”
Med vänliga Hälsningar,

David Gustafsson, Klubbchef Höllvikens Tennisklubb

