Verksamhetsberättelse Rimbo Tennisklubb 2018
Rimbo Tennisklubb har idag 214 medlemmar mellan 4-88 år.
78 st juniorer (Ålder mellan 4-17 år, ej fyllda arton år)
136 st seniorer (18-88 år)
Rimbo Tennisklubbs styrelse har under året haft 8 st protokollförda sammanträden
Verksamheten har bedrivits i enlighet med fastställd och under året uppdaterad
femårsplan ”Strategi 2020”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Öka verksamheten genom att rekrytera fler spelare, oavsett ålder till klubben
Ta fram och implementera en utbildningsplan för spelare, tränare & föräldrar.
Strategi för samarbete men andra idrottsklubbar i Rimbo
Strategi för samarbete med andra tennisklubbar i närområdet.
Strategi för att öka uthyrningen av hallen.
Strategi för ökat samarbete med lokala näringslivet
Strategi för utveckling av befintlig anläggning (ute + inne + omkl.)
Skapa administrativa rutiner för att klubben ska kunna fungera.

På följande sidor följer en redovisning av vad som hänt under året, vad som pågår
fortlöpande, och vad som förberetts för att initieras under 2019. Vi beskriver
verksamheten under följande rubriker:
1. TRÄNING
2. TÄVLING
3. DRIFT & ANLÄGGNING
4. VERKSAMHETSUTVECKLING & MEDLEMMAR
5. EKONOMI

På uppdrag av styrelsen
Olle Andersson
Verksamhetsutvecklare
Rimbo TK

TRÄNING
Tennisskolan, årlig verksamhet med 76 ungdomar på vardagar samt helger.
14 Vuxenkurser har genomförts varje vecka under 2018, utanför tävlingsverksamheten.
Sommarläger/Träningsläger veckorna 25, 26 och 33 med total ca 40 st. deltagare
(ungdomar och vuxna).
Idrottsfritids har vi haft för skolorna Viby & Långsjö. Samarbetet med skolan och dagis när
det gäller tennisskolan har fortsatt och detta har resulterat i ett flertal nya ungdomar till
tennisklubben.
En Idrottslyftssatsning på de yngsta tennisspelarna som syftar till nya inlärningsmetoder
och som sker i samarbete med Svenska Tennisförbundet har startats.
Utbildningsplanen som togs fram under 2017, har fortsatt att implementeras under 2018.
Nya tränings och spelformer kommer att utvecklas under 2019.
TÄVLING
Klubben har under året representerats i seriespel i H35, H45, H55. Ett starkt nätverk av
veteraner i dessa åldrar ingår i träningsverksamheten och ett flertal av dem har också
fungerat som sparringpartners åt våra ungdomar som tävlar mer regelbundet.
Klubben har under året arrangerat 1 officiell tävling (Rimbo Open med 105 deltagare) och
2 KM (ute och inne).
Segrare i KM 2018 Inomhus:
Flicksingel A:
Flicksingel B:
Pojksingel:
Damsingel:
Herrsingel:
Pojkdubbel:
Herrdubbel:
Herrdubbel M:
Mixdubbel:
Singel Motion:

Ella Skoog
Nikola Daize
Colin Shayer
Anna Bergö
Isak Bäckman
Lucas Forsberg/Harry Gray
Magnus Rindeby/Marcus Wallander
Leif Drougge/Leif Sporrong
Michaela Söhr/Isak Bäckman
Michaela Söhr

Segrare i KM 2018 Utomhus:
Flicksingel:
Pojksingel:
Damsingel M:
Herrsingel:
Pojkdubbel:
Flickdubbel:
Herrdubbel M:
Herrdubbel:
Singel Motion:
Mix Dubbel:

Jaqueline Normelli
Harry Gray
Anna Bergö
Marcus Wallander
Harry Gray/Lucas Forsberg
Josephine Ekström/Jaqueline Normelli
Christian Leitl/Janne Holmberg
Magnus Rindeby/Marcus Wallander
Michelle Normelli
Michelle Normelli/Patrik Rudberg

DRIFT & ANLÄGGNING
Renovering har skett under året: Byte av värmepump och takfläkt inomhus samt pump till
bevattning utomhusbanorna. Utöver det övrigt löpande underhåll
Arbetsgrupper under 2018:
Drift: (Christer Nilsson, Gary Matheny, Tommy Andersson, Affe Eriksson),

VERKSAMHETSUTVECKLING
Verksamheten i klubben har under 2018 fortsatt att utvecklas. Fokus har legat på att få
kontroll på hanteringen av ekonomin då alltför många varianter av betalningsmetoder,
varor och tjänster vi tillhandahåller, har gjort det svårt att arbeta med budget, prognoser
och uppföljning.
✓ Vi har lagt över vår fakturahantering från brev till mail, vilket har minskat
kostnaden och på sikt även hanteringen av medlemsservicen.
✓ Vi har tagit bort den fasta telefonen (0175-71610) och har ökat svarsfrekvensen via
mail, där vi svarar inom 24 timmar eller återkommer till kunden så fort som möjligt
om ärendet är brådskande.
✓ Vi byter lås/lys & bokningssystem för att underlätta för medlemmar och externa
strötidskunder att boka tider och för att säkerställa att man kan spela i ljus samt
att man kommer in i hallen.
✓ Vi har flyttat in på Sociala medier (Facebook) under ledning av Emma Kanfjell, och
där besöks & ”likes” ohar ökat lavinartat under 2018.
✓ Vi har tagit fram ett sponsorkoncept anpassat för 2019 under ledning av Magnus
Rindeby, Rickard Bergö, Leif Forsberg och Peder Uebel, och där ambitionen att öka
samarbetet med det lokala näringslivet.
✓ Vi fortsätter utvecklingen av vår hemsida och en medlemsapp för information och
kommunikation kommer att lanseras under våren 2019.
✓ Vi tillsatte under 2018 en arbetsgrupp som arbetar med möjligheten att bygga en
Padelhall. Gruppens medlemmar: Leif Forsberg, Rickard Bergö, Christer Nilsson,
Michael Normelli och Olle Andersson).
✓ Vi har dessutom ett antal samverkansprojekt på ”ritningsbordet” som involverar
tennisklubbar i området likväl som idrottsklubbar i Rimbo.
Verksamheten i arbetsgrupperna fortsätter utvecklas under 2019, under ledning av Olle
Andersson.

EKONOMISK RAPPORT
Verksamhetsåret inleddes med en rekrytering av en ekonomiansvarig (Kattis Lillje), då vi
tappade Chatarina Tenggren som under många år skött klubbens ekonomi – Stort tack
Chatarina !.
Organisationen 2018 har således bestått av Peder Uebel, Sportchef/Tränare (anställd),
samt Kattis Lillje, (Ekonomi) och Olle Andersson (Verksamhetsutveckling), de sistnämnda
konsulter. Vi har under 2018 hämtat igen stora delar av det underskott som redovisades
2017, men når inte ett plusresultat 2018.
Klubben har under 2018:
✓ Tappat abonnemangsspelare
✓ Minskat Sponsorintäkter
✓ Minskat beläggningen av strötider & sommarkort.
En uppdelning av klubbens ekonomi mellan sport & anläggning har genomförts för att
lättare kunna budgetera och analysera intäkter och kostnader och anpassa vår kostym efter
vikande eller ökande trender.
Vi har även under verksamhetsåret 2018 tagit hjälp av Olle Andersson som
Verksamhetsutvecklare.
Olles uppdrag är och har varit att strukturera upp verksamheten och ekonomin, byta och
effektivisera administrativa system, lägga fram en plan för framtiden om budget som
rimmar med verkliga intäkter och kostnader och som dessutom kan implementeras som
styrinstrument under verksamhetsåren 2019-2020 i full skala. Samarbetet kommer att
fortsätta även under verksamhetsåret 2019.
Syftet med alla dessa satsningar har utvärderats av styrelsen, kontinuerligt, och vi finner
att vi nu har en klar översyn om vilka framtida åtgärder som bör och ska genomföras.

