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Verksamhetsberättelse 2021 
  
Örebro TK har tagit sig igenom ytterligare ett år med restriktioner till följd av Pandemin. Vi har gjort 
allt vi kan för att hålla verksamheten igång med smittskyddsåtgärder och anpassningar för att ge våra 
medlemmar möjlighet att spela tennis och Padel. All planering har skett med förbehållet ”om 
restriktionerna tillåter”. Vi har verkligen längtat efter att allt ska bli som vanligt igen. Liv och hälsa har 
självklart varit prio och delar av verksamheten har varit pausad för att begränsa smittspridningen. 
 
Men vi har även satsat under året. Vi har utvärderat verksamheten och påbörjat ett arbete där vi ser 
över våra resurser och omfördelar dem för att bättre kunna möta de behov som föreningen har idag.  
Under hösten har vi till exempel förbättrat förutsättningarna för tävlingsjuniorernas utveckling. Som 
ett led i satsningen, projektanställde vi Kasper Könyves med fokus på juniorerna. Tillsammans med 
Emil Broniewicz och Eric Johansson har man utökat träningstiderna och tillgången till kvalificerade 
tränare. 
 
Under vårterminen var mycket inställt. Tävlingarna kom igång lite försiktigt under sommaren. Vi hade 
deltagare med på en av de största utomhusturneringarna för ungdomar, Corem Open i Båstad under 
juni och till hösten kom vi igång ordentligt med 11 serielag som tävlade för Örebro Tennis. Bosse 
Larsson cup med 180 starter och Handelsbanken Mini Midi Maxi Juniortennis Open med 80 starter 
kunde genomföras. Även matchskolan blev av. Vi firade tennisens dag i augusti och vi arrangerade 
SM i rullstolstennis som blev väldigt lyckat. 
 
Våra tennis- och padeltränare hade utbildningsdagar i april och våra padeltränare har även fått 
utbildning av spansk gästtränare och av Anton Johansson. Summer Padel och Summer Tennis 
genomfördes veckorna 24–26 och 32 med 386 deltagare. Under maj månad kunde vi åter starta 
träningsgrupperna för vuxna i Padel som varit pausad under en längre tid och Padelligorna startade upp 
igen efter sommaren. Vi har utökat verksamheten med nya träningsgrupper. KM Tennis & Padel gick 
av stapeln i augusti och det var första gången vi hade KM i Padel (men inte den sista). Vår 
Padeldrottning Ingela Phil blev uttagen till veteran EM i Portugal där Sverigelaget tog guld.  

Under ett verksamhetsår går vi igenom stort och smått och då är det ovärderligt att ha våra viktigaste 
resurser på plats. Vi har ett fantastiskt team och jag vill rikta ett stort tack till vår personal och våra 
timtränare som skapar förutsättningar och öppnar möjligheter för alla aktiva som älskar tennis och 
padel. Jag vill även tacka alla våra medlemmar och engagerade funktionärer, det blir ingen förening 
utan er! Till slut vill jag tacka mina styrelseledamöter som har lagt mycket tid och stort engagemang i 
sitt uppdrag för vår grymma förening!  

Maria Bergman 
Ordförande 
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Styrelsen för Örebro Tennisklubb har under 2021 bestått av: 
 
Maria Bergman  Ordförande 
Helena Wicklander Kassör 
Peter Liljenroth  Vice Ordförande och sekreterare 
Jana Savlohti  Ledamot 
Gustaf Joachimsson  Ledamot 
Anders Svensson  Ledamot 
Edwin Condori Ledamot 
Murat Kusek  Ledamot 
 
Valberedning: Peter Johansson, Emil Broniewicz och Ingela Pihl. 
   
Den sittande styrelsens möten och deltagare fram till årsmötet:  
 

 12/4 26/4 10/5 14/6 18/8 15/9 20/10 10/11 8/12 12/1 9/2 9/3 11/4 

Maria X X X X X X X X X X X X X 

Helena X X X – X X – – X X X X X 

Peter X X X X X X X X X X X X – 

Jana X X X – X X – X X X X X X 

Gustaf X X X X X – – X X X – X X 

Anders X X X X X X X X X X X X X 

Edwin – X – X X – – – – – – – – 

Murat – X  – – – – – – – – – – – 

 
Ungdomsstyrelse 
 
I december 2017 grundades en ungdomsstyrelse i ÖTK. Ungdomsstyrelsens uppgifter var att hjälpa 
styrelsen med diverse event och få olika uppdrag inom föreningen. Tanken var att den skulle fungera 
som ett viktigt forum där ungdomarna kan få sina idéer och åsikter hörda.  
 
Ungdomsstyrelsen har hjälpt till med olika evenemang, såsom 90-årsjubileet där de tog ansvar för 
barnaktiviteterna i klubben.  
 
Under året har aktiviteten i ungdomsstyrelsen varit väldigt låg och i princip stannat av. Om vi i 
fortsättningen ska ha en ungdomsstyrelse behöver vi ta nya tag och återstarta aktiviteterna nu när 
pandemin släppt greppet om oss. 
 
 
Projektgrupp Hall- och banor  
 
ÖTK har under året ansvarat för skötsel och underhåll av utomhusbanorna vid såväl Backahallen som 
Stadsparken. Både under våren och under hösten hölls städdagar där v bl.a. iordningställde våra 
grusbanor, samt även fixade i ordning dem inför vintern.  
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Under 2021 har ny bevattning installerats för bana Bosse Larsson, och underhåll av befintlig 
bevattning på övriga banor har utförts. Utomhusmiljön kring banorna har förbättrats med läktare 
mellan banor och hinder för bollar från att rulla ut under staketen. 
Under året har diskussioner förts om att ta över arrendet för två befintliga tennisbanor (grus) intill 
banvallen på Norr, som tidigare arrenderats från Banverket av tennisens oldboysklubb (TOK). Det är 
en möjlighet som dock kräver viss renovering av dessa banor. Under kalenderåret 2021 har beslut inte 
fattats, men en förhoppning om sådan lösning har funnits.  
Beslut har fattats om renovering av nätstolpar på grusbanorna i stadsparken, arbetet är påbörjat och 
kommer att slutföras innan säsongsstart 2022. 
Liksom under 2020 har ingen av utomhusbanorna för padel kunnat nyttjas. Detta till följd av ett 
kommunalt beslut i väntan på ett avgörande av bygglovsärende i Mark- och miljödomstolen. Inomhus 
har ÖTK haft tillgång till 5 tennisbanor och 4 padelbanor i Backahallen.   
 
 
 
Projektgrupp Kommunikation och våra kanaler 
 
Under våren lanserades vår nya webbsida och vi fortsätter att förbättra dess innehåll och funktion. Som 
ett led i att stärka vårt varumärke, har vi tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med att synliggöra ÖTK 
externt med hjälp av våra kanaler. Gruppen planerar kommunikationsinsatser som visar vad klubben 
står för och vad vi gör.   
 
 
Projektgrupp Marknad 
 
Struktur för rådet 
Marknadsrådet är ett samarbete mellan Backahallens Ekonomiska förening, Örebro Badmintonklubb 
och Örebro Tennisklubb för att optimera marknadsförings- och sponsringsaktiviteter och reklamavtal. 
Syftet är att skapa en förbättrad ekonomi med ökade intäkter för respektive organisation/förening, 
samtidigt som företagen enligt avtal stärker sina marknadsinsatser. 
Ett annat syfte är att stödja varandras verksamheter i att proaktivt hitta nya potentiella 
samarbetspartners och företag som kan sponsra eller på annat sätt bidra till föreningarnas/klubbarnas 
ekonomiska stabilitet och utveckling. Marknadsrådet skapar full transparens mellan 
föreningarna/klubbarna och deras arbete med samarbetspartners. 
 
Marknadsrådet består av en till två representanter från vardera förening/klubb, en anställd och en 
ledamot från respektive styrelse.  
 
Under 2021 har Marknadsrådet inte varit aktivt pga av olika anledningar bl.a. Pandemin. Vi har som 
förening istället lagt fokus på att söka bidrag och kompensationsstöd för inställd verksamhet.  
 
 

Projektgrupp Junior 

Ungdomsstyrelsen anordnade en julavslutning för barn och ungdomar i ÖTK. Det var en lyckad kväll 
med lussebullsfika, tennisspel och härligt umgänge.  
 
Pandemin har drabbat oss alla hårt och vi har behövt umgås på avstånd. Detta har gjort det svårt att 
anordna trivselkväller och liknande aktiviteter.  
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Event 
Den rådande pandemin har tyvärr kraftigt begränsat våra möjligheter att hålla event.  
Glädjande nog kunde klubben ändå arrangera Tennisens dag den 21 augusti vid Backahallen. 
Tennisens dag genomförs varje år samma helg i augusti kl. 14-16 över hela landet för att besökarna ska 
få prova på världens roligaste idrott. 
 
 
Projektgrupp Tävling  
 
Svenska Tennisserierna 
Utomhus 2021: 
Hade vi ett Damlag, Herrlag, H55 & Pojkar 13  
Inomhus 2021: 
Hade vi hela 11 st lag 
Damerna var tillbaka i finrumet div.1 och kämpade tappert men kommer tyvärr 2022 kämpa för att ta 
sig tillbaka.  
Herrlaget gjorde en bra serie med 6 vinster & 1 oavgjord och Finalen om Elitserieplatsen avgjordes 
mot Mälarhöjden TK (3-3) Där seger behövdes och vi var en boll ifrån avancemang...   
H45 har gjort en bra serie i högsta divisionen och håller sig kvar! "#$%  
 
Under 2021 har ÖTK arrangerat följande tävlingar: 
 

• Januari 
o Synsam Open. INSTÄLLD 

• Mars 
o Handelsbanken Open INSTÄLLD 

 
• April/Maj 

§ Örebro Cup Outdoor - INSTÄLLD 
 

• Augusti  
§ Genomfördes	KM	Tennis	&	Padel		

Vinnare	Tennis:	
HS	Emil	Broniewicz		
DS	Motion	Ulrika	Andersson	
HS	Motion	Sasha	Tassori	
PS10	år	Emil	Murtic	
DD	Liljenroth/Lann	
släktdubbel	Plantey	
PS12	år	Lucas	Strid		
PS	15	år	Adrien	Von	Horn	Plantey	
	
Vinnare	Padel		
HD	Broniewicz/Tassori	
Släktdubbel	Persson	
 

§ Helgen	6-8	aug	spelades	SM	i	Rullstol	hos	oss	i	Backahallen	och	
världsnian	Stefan	Olsson	(Falu	TK)	tog	dubbla	SM	GULD!	
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• Oktober 

o Bosse Larsson Cup 
§ 180 starter och 164 matcher spelades  

 
 
Nettoredovisning av våra tävlingar: 
Tävlingar 2018 Nettointäkt [KSEK] 
Synsam Open Inställd 
Handelsbanken Open Inställd 
Örebro Cup Outdoor Inställd 
Bosse Larsson Cup 56 280 

 
 
 
Personal och timanställda tränare 
 
Under 2021 har klubben haft en heltidsanställd tränare, Elin Hagberg, och klubbchef Eric Johansson. 
Vi har även haft en padeltränare (provanställning 6 mån 75 %). Under hösten fick Kasper Könyves en 
projektanställning (6 mån) under satsningen på tävlingsjuniorer tennis. Tillsammans har de gjort ett bra 
arbete med att utveckla träningsverksamheten. På kansliet har Carina Holmberg funnits på plats på 
heltid. 
Under verksamhetsåret har klubben även haft ca 40 timanställda tränare som på olika sätt bidragit till 
att verksamheten fungerat så bra. 
 
 
Utbildning 
 
Under 2021 hade vi flera interna utbildningsdagar för våra tränare som ledes av Elin, Emil, Kasper, 
Eric och Caroline i både tennis och padel. Syftet med de dagarna har varit att höja kunskapen bland 
våra tränare för att förbättra kvalitén på träningarna för våra medlemmar. Vi har även haft tre föräldrar 
som har gått matchledarutbildning digitalt genom Svtf för att kunna bidra med professionell hjälp 
under våra tävlingar. 
 
Verksamheten 
 
Nedan ser ni grupperna vi har i ÖTK:s T, man kan börja med tennis och Padel i senare dagar och inget 
krav att börja i tidig ålder. 
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Interna tävlingar, läger, resor och aktiviteter m.m. 
 
SummerTennis och SummerPadel 2021 
SummerTennis och SummerPadel är våra intensivkurser för barn, ungdomar och vuxna under 
sommaren. Inför årets SummerTennis var vi tvungna att tänka till för om möjligt corona-anpassa i den 
mån det gick. Därför ändrade vi i år om till 2 timmars pass utan fruktpaus även för tennisen för att 
säkra upp. Det i sin tur gjorde att vi kunde minska ner gruppstorleken, då vi hade fler pass att sprida ut 
grupperna på. Ändå var det så fullt vissa veckor att vi fick utnyttja både Backahallens och 
Stadsparkens banor. Möjligheten fanns också att själv kombinera SummerTennis med SummerPadel. 
Allt från nybörjare till tävlingsspelare deltog. I år kunde vi arrangera kurserna både vecka 24, 25, 26 
och 32. Totalt deltog ca 200 i tennisen och ca 150 i padeln. 
 
Handelsbanken Mini-, Midi-, Maxi- och Juniortennis Open och SO Tour 
Jättekul att åter kunna arrangera Handelsbanken Mini-, Midi-, Maxi- och Juniortennis Open! 
Även om vi arrangerat tävlingarna i 15 års tid, kändes det som en nystart denna gång! 
Det har ju gått ett tag sedan vi senast kunde ha tävlingarna, vilket gjorde att vi lade dem lite tidigare 
den här höstomgången. Nästan 80 spelare var anmälda och för många av de tjejer och killar som var 
med var det tävlingsdebut i tennissammanhang. Att börja tävla brukar vara ett stort steg, men superkul 
att så många tog chansen att utveckla sitt tennisspelande en nivå till genom att anmäla sig till dessa 
tävlingar. 
För flera av de spelare som tidigare varit med, var det dags för nästa tävlingsnivå. Många Mini Open-
spelare har nu blivit så ”gamla” att de var med i Midi Open som är nästa nivå. Där måste du kunna 
serva och sikta i rätt ruta, medan Mini är betydligt enklare men svårt nog ändå i yngre åldrar. Spelarna 
bjöd på imponerande spel och var mer fokuserade än någonsin tidigare. 
Domarna/funktionärerna var också beundransvärda och tog sitt uppdrag på fullaste allvar. Mycket 
handlar ju om att hjälpa spelarna så de har koll på vem som ska serva och var de ska stå, samt dömning 



8 
 

och räkning. Det ställer krav på dig som person att du har full koll och kan göra detta på ett tydligt och 
lärande sätt. Också många domare hade nu uppnått en ålder som gjorde att de var med och hjälpte till 
för första gången. De gjorde ett galant arbete och gick in för uppgiften till 100% och fick också mycket 
beröm från föräldrarna. 
Vårt mål är att alla ska känna sig som vinnare oavsett resultat. Vi försöker därför tona ner betydelsen 
av vinst och förlust och i stället skapa ett trevligt evenemang med bra stämning. Förhoppningen är att 
man ska tycka det är kul och lärorikt att vara med. Sedan vill väl ingen förlora, men det handlar om att 
lära sig hantera såväl vinst som förlust på ett bra sätt. 
 
Matchskola och Tävlingsintroduktion för föräldrar 
Länge har vi väntat på att köra en Matchskola, men mycket har stått och vägt fram och tillbaka i och 
med pandemin med tävlingsförbud till och från samt övriga restriktioner att ta hänsyn till. I slutet av 
november genomförde vi till sist en Matchskola för att bättra på tenniskunskaperna i räkning och 
regler. Det är en sak att vara med i Handelsbanken Mini-, Midi-, Maxi- och Juniortennis Open, där 
man har domare som hjälper till och man räknar i ett annat format. Om man sen vill prova på att spela 
tävlingar med game och set, oftast utan domare, är det bra att först gå Matchskolan. Där går man inte 
bara igenom övar även i praktiken på att räkna, döma och tillämpa regler. 
I samband med Matchskolan bjuds även alla föräldrar in till en introduktion i tennisens tävlingsvärld, 
för att få bättre kunskap om vilka olika tävlingar som finns och vad som kan vara lämpligt att börja 
med. 
 
Stockholm Open 2021 
Efter förra årets inställda tävling kunde vi återigen anordna vår klubbresa till Stockholm Open den  
9 november. Ca 30 personer i åldrarna 8–70 år hängde med, däribland ett gäng från Simon SK och 
ÖBK. En kul heldag i tennisens tecken, där man kunde börja dagen med morgonträning på hemmaplan 
i Backahallen. Frukostmacka och sedan avfärd med Bönas buss till Kungliga Tennishallen. Väl på 
plats fick vi bl.a se den före detta världsettan Andy Murry spela. Vi hann även se några bollar när vår 
egen Karl Friberg spelade dubbel tillsammans med Mohamed Safwat från Egypten, innan vi var 
tvungna att åka hem till Örebro. 
 
Padel 
 
Under Året var Caroline Eriksson anställd i 6 månader som jobba upp en bra struktur med 
verksamheten. Fortsatt tufft år med Pandemi som har fått ställa in många roliga aktviteter. 
  
Padelligan var pausad VT-21 p.g.a Pandemin men startades åter upp HT-21 för ca 130 spelare som 
varje vecka spelar matcher på sin nivå.  
 
Ordinarie verksamhet har fått varit igång och utvecklats enormt och fler tränare har tillkommit i vår 
verksamhet.  
 
Tävlingar hoppas vi är tillbaka till 2022.  
 
Framskjutande resultat för Örebro Padel: 
 
Emil Lindgren tog SM-brons på Döv SM.  
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1–6 november spelades EM i padel för veteraner i Vilamoura, Portugal. Uttagen i laget var Örebro 
padels Ingela Pihl. 
Det svenska veteranlandslaget på damsidan gjorde succé. Laget gick obesegrade genom gruppspelet 
och kunde plocka hem guldet genom att slå ut Spanien i kvartsfinal, Portugal i semifinal samt 
Danmark i final. 
Ingela spelade under veckan i par med Antonette Andersson. Förutom guldet i lag så tog sig Ingela och 
Antonette även till final i den ”öppna klassen” (45+), som är en partävling som går parallellt med lag-
EM. 

 
 

 
 
Projekt 
 
Inkludering för Vivalla  
Det har varit ett tufft år med med pandemi och svårt med extra projekt men vi fortsatt 
arbetet i Vivalla med Simon TK. Det är ett långvarigt projket som blivit en viktig del i 
vår verksamhet. Tennis på gatan är ett satsande projekt via Svenska spel och 
Tennisförbundet som är till stor del för detta och även RF sisu Örebro.   
 
 

 



10 
 

Ekonomi 
Under verksamhetsåret 2021 har vi fortsatt arbetet med att ha en bred verksamhet med många olika 
typer av aktiviteter trots pandemin. Intäkterna har minskat till 5 451 528 kr (5 419 161 kr) och det 
beror till stor del på att vi inte har haft möjlighet att göra alla aktiviteter som vanligt på grund av 
pandemin. Det har minskat i både tennis och padelverksamheten. Kostnaderna har ökat med 571 410 
tkr och det beror främst på nya tennisbanan och att vi har semesterskulden med räknad i 
personalkostnader samt att vi har haft en konsult som har hjälpt oss med en ny hemsida.  
 
Arbetet med att försöka öka intäkterna samtidigt som vi försöker hålla våra kostnader nere inför 2021, 
har slagit väl ut och resultatet blev därför en liten vinst på 119 487 kr (1 060 619 kr). Mycket 
glädjande och styrelsen och anställda kommer givetvis att fortsätta att arbeta för en kostnadseffektiv 
organisation och verksamhet. 
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Tack 
 
Styrelsen vill tacka: 
Tränare, ledare och föräldrar som genom sina arbetsinsatser och sitt engagemang bidragit till att göra 
ÖTK till den klubb den är idag. Vi vill också tacka personalen i Backahallen/Ekonomiska som är en 
oerhört viktig kugge i tennisklubbens verksamhet. 
 
 
Örebro, 20 april 2022 
Styrelsen Örebro Tennisklubb 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Maria Bergman, ordförande  Helena Wicklander, kassör 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Peter Liljenroth, vice ordförande och sekreterare  Jana Savlohti 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Anders Svensson  Gustaf Joachimsson 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Edwin Condori   Murat Kûsek 
 
 
   
   


