
Höllvikens Tennisklubb 2020 

 

Verksamhetsanpassning och Covid-19 

Verksamhetsåret 2020 har varit annorlunda på grund av samhällssituation och Covid-19. Det har krävts 
förståelse, anpassning och kreativitet för att kontinuerligt anpassa verksamheten utefter restriktioner och 
rekommendationer. Höllvikens Tennisklubb har med stor ambitionsnivå arbetet på både tränar- och 
styrelsefronten för att optimera verksamheten utefter de förutsättningar vi haft. Det gav en stor effekt och 
trots pandemin har tennisintresset i klubben ökat, medlemsantalet stigit och aktivitetsgraden på klubben varit 
stort. Vi har även tagit vårt samhällsansvar och agerat baserat på myndigheternas rekommendationer. 
Tyvärr har pandemin ändå satt käppar i hjulet för vår verksamhet. De har inneburit inställda tävlingar, 
seriespelsmatcher, planerade läger och aktiviteter samt inställd träningsverksamhet som till största delen 
berört personer födda 2002 eller tidigare. Trots motgångarna och de ekonomiska implikationerna är jag 
övertygad om att vi växt starkare som förening, effektiviserat vår kommunikation och samarbetsförmåga och 
våra tankesätt känns väldigt homogena.     

Samarbete över klubbgränser 

Relationen till våra närliggande tennisklubbar är väsentligt för att sprida tennisglädje, knyta kontakter och 
skapa möjligheter för våra medlemmar. Höllvikens TK har en gedigen tradition av samarbete tillsammans med 
Skanör-Falsterbo TK, Trelleborgs TK och Fair Play TK. Tillsammans med SFTK samarrangerar vi tävlingar och 
under 2020 har en ny intressant dialog tagit kraft mellan klubbarna. Målet är att anordna läger och matchdagar 
för yngre spelare för att utbilda och ge dem värdefulla matchmöjligheter. Dialogen förs kontinuerligt och är 
inspirerande för oss alla! Som föregående år har vi haft lyckade utbildningsutbyten med Fair Play TK och även 
samarbetet med deras akademi, Swedish Tennis Academy. STA har varit ett värdefullt komplement för Fredrika 
Runström och Jacob Williams som deltagit under årets gång.  
Samarbetet med Trelleborgs TK är väldigt uppskattat och sker bland annat vid läger och samlingar. Anders 
Månsson som är Klubbchef i Trelleborg arbetar även på Höllvikens TK vilket underlättar samarbetet.  

Tävlingar på hemmaplan 

Höllvikens gedigna tradition med tävlingar är viktig att bibehålla för klubbens tävlingsanda, våra medlemmar 
och besökare. Trots många inställda tävlingar lyckades vi genomföra två innan restriktionerna hindrade resten 
av våra arrangemang.   

Näset Junior Open by Wilson, som är ett samarrangemang med SFTK. Två matchfyllda helger genomfördes 
under sista helgen i januari och första helgen i februari. Hemmatävlingen är starkt uppskattad och en positiv 
möjlighet för våra juniorer att få matchspelserfarenhet.   
Höllviksspelen och Höllviksspelen Sommartour 6-18 juli genomfördes med bravur. Vår anrika tävling blev ett 
fantastiskt lyckat arrangemang och deltagarantalet har inte varit så stort på många år. I den ”vanliga” tävlingen 
hade vi 265 deltagare och i Sommartouren hade vi 250 anmälningar där endast 32 av Sveriges bästa damer och 
herrar kom in i lottningarna. Tävlingarna spred glädje, inspiration och hopp trots rådande restriktioner.  
Matchligan arrangeras av klubben och spelas två gånger om året. Baserat på deltagarantal arrangeras 
spännande matcher i olika grupper baserat på ålder och nivå.  

Tyvärr tvingades vi ställa in många tävlingar i år på grund av rådande restriktioner. Inställda tävlingar bestod av:  
Next Generation Cup, där Höllvikens TK arrangerar ett av många zonspel i samarrangemang med Svensk Tennis 
Syd. Zonspelet i vår klubb berör lokala spelare i sydvästra Skåne som försöker kvalificera sig till regionsslutspel 
och slutligen till Sverigefinal.  
SO Tour miditävling är en värdefull introduktion för våra yngsta spelare som spelar med orangea bollar och vill 
testa på matchspel. Detta var första aktiviteten vi var tvungna att ställa in p.g.a. samhällssituationen 2020.   
Klubbmästerskapet som normalt arrangeras i december flyttades fram till 2021 med förhoppning om lättade 
restriktioner. 

 



Cafeteria och tennisshop 

Caféet bytte ägare under 2020 från Catharina Theander till Ulrika och Mikael Örnbåge. Vi tackar Catharina för 
många år och alla hennes fina insatser under somrarna på klubben. 
Den nya cafeterian ”Tenniskjollan” blev en stor succé. Med nytänkande, kreativitet och glädje tog Mikael och 
Ulrika Örnbåge tag i både renovering (inne och ute), levererade god mat med hög standard och mötte alla våra 
besökare på bästa möjliga sätt. Det blev en fantastisk mötesplats för både unga och vuxna där alla samlade 
energi inför sina tennispass. Vi ser fram emot 2021 och ett fortsatt härligt samarbete med Ulrika och Mikael. 

Det huvudsakliga syftet med att bidra med en kontinuerlig service och material till våra medlemmar har 
fungerat väldigt bra. Via shopen erbjuder klubben strängning, racketar, bollar, klubbkläder och 
förbrukningsvaror. Strängningsservicen är väldigt uppskattad och tennismaterial beställs in baserat på 
medlemmarnas efterfrågan. Shopen sköts i samarbete med Fair Play TK som lånar ut material till Höllvikens TK 
som erhåller kick-back vid eventuell försäljning.     

Marknad  

Vi är väldigt tacksamma över våra sponsorer som stöttat oss under 2020. Under det gångna året förnyades 
sponsorpaketen. Det beror först och främst på att vi kunde erbjuda sponsorerna både tennis- och 
padelmöjligheter. Målet var även att förenkla, effektivisera och göra sponsorpaketen överskådliga och 
attraherande. Styrelsen och klubbchefen bedriver en kontinuerlig kommunikation till befintliga sponsorer och 
försöker alltid attrahera nya sponsorer för att utöka befintligt antal och attrahera nya samarbetspartners. Då 
pandemin omöjliggjorde fysiska träffar under 2020 hoppas vi på bättre förutsättningar 2021.  

Seriespel 

Som föregående år är våra serielag indelade i 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 bestod 2021 av: Herrar A-lag, 
15-års lag och Juniorligan. Inomhus representerades Höllvikens TK av 12 serielag i Tennis Syd och A-laget i 
Svenska Tennisserien. Utomhus representerades Höllvikens TK av 13 serielag. Vi har alltid ambitioner att utöka 
antal lag. I skrivande stund har Svenska Tennisförbundet ändrat seriespelstrukturen som hämmar möjligheten 
inför kommande säsong.  

Nytt för 2020 var att vi startade upp ett A-lag som placerades i division 2 vilket blev väldigt lyckat. A-laget är 
värdefullt för Höllvikens TK med sin starka tennis- och tävlingskultur. Att etablera sig som ett 
konkurrenskraftigt lag är ett mål men ännu viktigare är mervärdet laget skapar. Det är en inspirationskälla för 
klubbens yngre spelare och skapar inte minst en stark gemenskap hos alla inblandade.  

Seriespelets kriterier, laguttagningar och den informativa biten på hemsidan förnyades även under 2021.   

Ervin Duratovic är seriespelansvarig och har genomfört årets svåra planeringsarbete på ett mycket bra sätt. 
Ervin sköter tillsammans med Hasse Göransson matchbevakningen av seriematcher vilket är väldigt uppskattat.  

Lägerverksamhet 

Lägerverksamheten under 2021 blev begränsad på grund av pandemin. Klubbens traditionsenliga läger 
Birkerödslägret ställdes dessvärre in. Birkerödslägret är ett inspirerande och glädjefyllt camp i Birkeröd för 
juniorer som befinner sig på olika nivåer. Höllvikens TK och Trelleborgs TK åker tillsammans och lägret kommer 
vara med i aktivitetsplanen många år framöver. Matchbevakning vid JSM och andra tävlingar begränsades 
också vilket gjorde att klubben inte kunde följa våra juniorer på plats.  

Positivt är att Karlskronavakan spelades i början av året och var en av de sista aktiviteterna klubben åkte iväg 
på. Dygnet-runt-tävlingen spelas under en intensiv helg där juniorerna får en annorlunda men spännande 
upplevelse. Övernattning sker på klubben och deltagarna träffar kompisar från andra klubbar, spelar både 



pigga och trötta matcher och får ett roligt minne för livet. André Caesar, Anders Månsson och Ervin Duratovic 
ledde Höllvikens cirka 15 deltagare med bravur.  

Sommartennisen 2020 blev en enormt stor succé. Totalt fick klubben in 248 anmälningar. Vi erbjöd olika typer 
av läger för att diversifiera vår verksamhet och attrahera spelare i alla åldrar och nivåer. Tennisläger med två 
tennispass, fysträning och lunch startade vår sommartennisperiod. Vi erbjöd även en teknikskola där varje dag 
hade ett specifikt tema vilket var väldigt uppskattat. Därefter följde 10-dagarstennis 1,2 och 3 som 
kompletteras med en dag i taget för att vara flexibla mot våra deltagare och ge dem chansen att välja dagar de 
kan vara med.  

Ett nytt tävlingsläger för regional tävlingsgrupp startades upp. Lägret baserades på taktik, strategi, 
professionalism och att ha kul. Vi fick ihop 12 spelare från Höllvikens TK och Ystad TK och lägret var 
inspirerande för både deltagare och tränare.   

Personal och utbildning  

Elias Svensson som kom till klubben i början av 2020 men valde i juni att sluta och vidareutbilda sig. Vi tackar 
Elias för hans fina insatser och önskar honom lycka till med hans nya utmaningar. Inför den nya terminen i 
september lyckades vi knyta Axel Martinsson till klubben som tog Elias plats. Axel jobbade tidigare på 
Oskarshamns TK och har både erfarenhet som spelare och tränare. Axel ansvarsområde är breddverksamheten, 
lovaktiviteter och shopen på klubben. Vi är väldigt glada över att Axel med sin tennisglädje, kompetens och 
nyfikenhet börjat tillsammans med vårt befintliga tränar team.  

Jag, Kalle Averfalk fick äran att i Mars månad ta över som klubb- och sportchef efter Fredrik Lundh. Det har 
varit ett utvecklande, inspirerande, utmanande men framför allt roligt år och jag ser fram emot många fler!  

I april gick Kalle Averfalk och fem av våra timtränare ”Tennisens Plattform” på Fair Play Stadion i Malmö. Kalle 
genomgick även en tävlingsledarutbilning och tillsammans med Axel Martinsson genomfördes 
utbildningssteget TGU1.  

Vi har 16 kompetenta timtränare som är guld värda för klubben. De hjälper till på minitennis, läger och 
ordinarie träningar. Kalle Averfalk och André Caesar arrangerade kontinuerligt tränarträffar för att informera, 
entusiasmera och utbilda timtränarna.  

Kontinuerliga tränarmötet med anställda tränare har implementerats under 2020 för att effektivisera vårt 
tränarskap, planeringsarbete och spelarkunskap. Vårt kompetenta och suveräna tränar team består av André 
Caesar, Anders Månsson, Axel Martinsson, Ervin Duratovic, Hasse Göransson och Kalle Averfalk.   

Anläggning  

Kommunen äger vår anläggning och Green Landscaping sköter underhållet. Utomhusbanorna var i väldigt bra 
skick under 2020 vilket var uppskattat av alla och vi kunde starta upp utomhussäsongen i slutet av april.   

Padelprojektet blev klart i mitten på juli då vår fina utomhusbana stod färdig. Det var ett stort tillskott till vår 
anläggning och den blev otroligt populär från början. Banan är av högsta kvalitet med grönt konstgräs för att 
smälta in i omgivningen och ackompanjera våra befintliga utebanor. Styrelsen har gjort ett fantastiskt arbete 
med padelprojektet och vi riktar även ett stort tack till Vellinge Kommun, Trafik & Fritid och Skåneidrotten för 
deras involvering och bidrag.  

Innan starten på sommaren restaurerades tältbanorna med hjälp av styrelsen och hjälpsamma medlemmar. 
Detta för att försäkra att klubben kan bedriva kvalitativ träning, erbjuda strötimmar och flytta in eventuella 
tävlingsmatcher på bana 4 och 5 i tältet.  

 

 

 



Lite nytt och övriga aktiviteter  

2020 har varit ett annorlunda år på grund av pandemin och klubben har kunnat genomföra nästan hela den 
ordinarie verksamheten med terminsträning. Tyvärr har aktiviteter blivit lidande p.g.a. restriktioner. Utöver 
redan nämnda tävlingar och aktiviteter genomfördes följande:  

- Inför miditävlingen som skulle arrangeras på klubben arrangerades en matchskola för klubbens 
deltagare. Syftet att lära ut tennisensregler, räkning och tips var väldigt uppskattat.  

- Matchbevakning kunde genomföras under Höllviksspelen och vid seriematcher.  
- Lägerverksamhet under sportlov, påsklov, höstlov och jullov erbjöds till alla medlemmar (beroende på 

aktuella restriktioner). Vi hade deltagarrekord under höst- och jullov.  
- Tävlingsträning inför SALK eller tävlingar under julen.  
- Tävlingsläger för regional tävlingsgrupp i början av sommaren.  
- Ett föräldramöte arrangerades på klubben 28 oktober med en agenda som berörde övergripande 

verksamhet, breddverksamhet med fokus på träningsgrupper och tennisskola, tävlingsverksamhet och 
en föräldradel med underliggande tema (upp- och nedträning, gynna ditt/dina barns utveckling, 
seriespel och träningsverksamhet.  

- Tävlingsbevakning vid SvTF Syds Regions Race 2020 i Skummeslöv. 
- Mentorssamtal genomfördes med tävlingsspelare i regional tävlingsgrupp under både sommaren och 

hösten.  
- Stort arbete med schemaläggningen vilket resulterade i färre antal spelare i grupper för 

tävlingsspelare men utan att förlora kvalité på ett enda träningspass oavsett nivå eller ålder.  

Till sist...  

… betraktar vi 2020 och 2021 som en lång period som hänger samman. 2020 visade ett starkt resultat medan 
2021 fått en skakig start i pandemins tecken. Vi förbereder oss för en tuff start 2021 men blickar framåt med 
positivitet mot vad vi kan göra och åstadkomma. Adaption, innovation, målmedvetenhet och en gedigen 
klubbkänsla är nyckelord som vi bär med oss in i det nya kapitlet. I nuläget är vi strax över 600 medlemmar som 
tillsammans ska trivas, utvecklas och inspireras på Höllvikens Tennisklubb. Vår värdegrund är väsentlig och med 
en uppdaterad vision och kärnvärden ska vi i Höllvikens TK ta nästa steg mot att bli en ledande tennisklubb 
inom SvTF Syd. Vår verksamhet har pausats och hämmats av Covid-19 men vi vägrar stagnera och 2021 ska bli 
året vi utvecklar, effektiviserar och skapar enormt mycket tennisglädje.  

 

”Höllvikens Tennisklubb – Klubben för dig som gillar tennis och som spelar med glädje” 

 

Med vänliga Hälsningar, 

 

 

 Kalle Averfalk, Klubb- och sportchef Höllvikens Tennisklubb 

 


