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Inledning verksamhetsberättelse 2020 

 

Personalen i HTK 2020 består av chefstränare/kanslist Erik Nyman och fyra hjälptränare 

August Brolén, Hugo Wiksten, Per Blennå och Gustaf Broberg. 

 

Under 2020 gjordes inte lika omfattande renoveringar som förgående år, vissa mindre 

investeringar har gjorts. 2020 innebar andra utmaningar i form av en världsomfattande 

pandemi som gjorde att HTK fick ändra på ett flertal rutiner. Rutiner för de tränande fick 

ändras liksom rutiner för antalet besökare på tennishallen. En annan rutin som ändrades var 

att styrelsen började hålla styrelsemöten digitalt. Positiva händelser var att HTK hade öppet 

hus under tennisens dag i augusti, där det var drop in under kontrollerade former. HTK hade 

besök i juli av Dino Ilecic och Anton Örnberg som med hjälp av tennisförbundet drev 

projektet "kvarterstennis". De var på plats en vecka med La Håsta som bas där besökande 

barn kunde prova på tennis i flera former. 

Tennisverksamheten har fortlöpt med vissa begräsningar under korta perioder, där kunde 

HTK erbjuda kompensation för de inställda träningarna. Positivt är att chefstränare Erik har 

lyckats engagera ett flertal juniorer att visa intresse för tränarroller i klubben. På grund av de 

rådande omständigheterna har det inte hållits några tävlingar.  

 

Ekonomin har 2020 varit stabil där kassör Marcus har arbetat aktivt med att eliminera 

utgiftsposter som har legat och dragit pengar. Detta har gjort att HTK har fått en stabilare 

ekonomi som resulterat i att egna investeringar har kunnat utföras, t.ex. i form av inköp av 

ny nät till innebanorna. Trotts rådande omständigheter har vi under sommarmånaderna 

slagit rekord med antal sålda somarkort, 20st och ökat beläggningen vid utomhusbanorna 

med nästan 5%.  

 

 

 

 

 

Hudiksvall 2021-04-20 

 

Anders Brolén, ordförande 
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Styrelse och valda funktionärer 

Ordförande:  Anders Brolén 

Ekonomiansvarig: Marcus Norberg 

Ledamöter: Niklas Bergström 

 Stefan Månström 

 Lars Nyman 

Suppleant: Jenny Berglund 

 Helena Wiksten 

Revisor: Wenberg & Blennå, Mats Blennå 

Valberedning: Magnus Nilsson 

 Åsa Bergshem 

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten under perioden 2019-01-01—2019-12-31 

Medlemmar 

Antalet medlemmar var 220 vid utgången av år 2020, vilket är en bra ökning från tidigare år 

då medlemsantalet har legat runt 181. Antalet aktiva i klubbens träningsverksamhet har ökat 

något under senaste året, mestadels under sommarperioden. 

Organisation/Anställda 

Klubbens verksamhet och organisation fastställs i grunden genom föreningens årsmöte där 

beslut tas om verksamhetens huvudsakliga inriktning. Årsmötet väljer ordförande och 

ledamöter till styrelsen. Föreningens styrelse leder det strategiska arbetet där föreningens 

anställda ansvarar för det operativa arbetet under ledning av en chefstränare. 

Erik Nyman jobbar som chefstränare. Denna tjänst, som totalt sett är heltid fördelat på 50% 

tränare och 50% kanslist. Utöver Eriks anställning har klubben totalt 4 hjälptränare och 

timtränare som gjort bra insatser och är en förutsättning för att klubben ska kunna utvecklas 

och erbjuda fler elever möjlighet att utöva tennis. Inför hösten kunde Per Blennå dock inte 

fortsätta som timtränare på grund av studier i USA.  

 

Chefstränare/Kansli: Erik Nyman 

Timtränare/hjälptränare: August Brolén 

 Per Blennå 

 Gustaf Broberg 

 Hugo Wiksten 
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Representation & utbildning 

Under 2020 var Hudiksvalls TK närvarande på följande olika konferenser och utbildningar. 

Listan är en sammanfattning av evenemang och representant från HTK. 

Tränarbesök/klubbutbyte - Helsingborgs Tennisklubb Erik N 

 

Tränarbesök i Helsingborgs tennisklubb där Erik fick se hur tränarna i Helsingborg arbetar i 

sin barn/ungdomsverksamhet. Tre väldigt givande dagar med många samtal och mycket 

inspiration som Erik tar med hem för att förbättra vår egen verksamhet. 

Färdriktning 2030 SVTF - Sundsvall Erik N 

 

Träff med Svenska Tennisförbundet där man gick igenom färdriktning 2030. Tennisförbundet 

gick igenom tidigare klubbenkät och diskussioner angående prioteringar för framtiden 

genomfördes.  

Information & Sociala medier 

Under 2020 har klubben fortsatt haft som mål att synas mer i sociala medier. Detta har 

gjorts genom visa upp klubbens aktiviteter via facebook och instagram. Denna ökning av 

inlägg och även mailutskick har gjort att klubbens syns mer och har fått bland annat bättre 

beläggning och mer samarbeten inom kommunen. 

Träning 

HTK erbjuder träning för hela familjen. Familjetennis för dom yngsta i åldern 4-6 år där 

föräldrar även deltar, Junior/ungdomstennis för åldrarna 7-18 år och vuxenkurser för alla 

över 18 år. 

Vi följer riktlinjer från Riksidrottsförbundets dokument idrotten vill så långt det går. Det 

innebär att bla att de som tränar barn ska ha god utbildning för just barnträning, träning på 

barnens villkor dvs att barnen dikterar hur mycket de vill träna och vilken inriktning de 

önskar, utifrån HTKs resurser. 

Antalet aktiva i klubbens träningsverksamhet under vår och höst har varit ca 90-100 

deltagare fördelat på klubbens familjetennis, juniorverksamhet och seniorverksamhet. 

Deltagare i junior ca 65-75, senior 15-25.  

Sommartennis 

Under sommaren erbjöds det sommartennis för alla under perioden 25/5-5/7. 

Sommarperioden med träningsveckor, läger och tävling som avslut var populär med totalt 97 

st deltagare fördelat på 68 juniorer och 29 seniorer.  En ökning från tidigare år där 

deltagarantalet var 50 st.  
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Sommarlovstennis med kommunen och Hudiksvalls Bostäder 

Genom bidrag och samarbete med Hudiksvalls Bostäder så har HTK fortsatt kunna 

genomföra gratis sommartennis på Björkberg och Håsta en vecka under sommarperioden.  

Detta gör att dom som kanske inte har möjlighet att delta i klubbens ordinarie kurser har en 

möjlighet att testa tennis. Denna sommar var HTKs fyra timtränare ansvariga för 

sommarlovstennisen vilket dom genomförde väldigt bra. En nyttig erfarenhet att få ansvara 

över hela projektet. 

Kvarterstennis med Svenska Tennisförbundet 

Under sommaren genomförde Svenska Tennisförbundet en kvarterstennisturné genom 

Norrland där sista stoppet var i Hudiksvall. Ansvariga för projektet var Dino Ilecic och Anton 

Örnberg. Under en hel vecka var dom på plats vid Håsta tennisbana från morgon till kväll och 

lät barn prova på tennis och andra rörelselekar.  

Detta projekt var väldigt uppskattat och totalt var det 243 besökare under hela veckan. 

Racketar lämnades kvar för att kunna låna för framtida spel. 

Tennisens dag 

22 augusti genomförde vi för första gången Tennisens dag, en ny manifestation som ca 80 

andra tennisklubbar också genomförde i hela landet. Dagen blev en succé med runt 140 

barn, ungdomar och vuxna som fick prova på tennis och lite andra aktiviteter.  

Breddaktiviteter 

HTK har som ambition att kunna utveckla och erbjuda aktiviteter för alla nivåer och åldrar i 

klubben. Målet med aktiviteterna är att kunna erbjuda familjen att ta del av mer än ”bara” 

träning.  

Tyvärr var det flera aktiviteter som på grund av covid-19 blev inställda. Dock har klubben 

kunnat genomföra ett antal aktiviteter som SO-tour tävlingar för dom som vill lära sig tävla, 

föräldravecka, generationsdubbeln och terminsavslutningar. 

Ungdomsledarutbildning 

Under hösten 2020 startade HTK ett utbildningsprojekt genom SVTFs idrottslyftbidrag. Målet 

med projektet är att kontinuerligt utbilda spelare/ungdomsledare inom tennisen. Projektet 

startade i slutet på hösten och kommer slutföras under 2021 med 8 ungdomar som deltar. 
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Tävlingar & klubbresor 

Under 2020 har HTK haft flera spelare som deltagit på ett antal tävlingar, även gemensamma 

tävlingsresor har arrangerats där Erik varit med och coachat spelare. Totalt sett 3 

gemensamma tävlingsresor med ledare och 4 tävlingar som arrangerats på hemmaplan.  

Klubben startade även igång tävlingen Young Vision Cup igen med ett annat upplägg än 

tidigare. Målet med tävlingen var att göra den så barn/ungdomsanpassad som möjligt 

genom ABC-klasser, poolspel, anpassad bana/bollar för dom yngsta och slutspel för alla 

spelare oavsett om man vinner eller förlorar. Tävlingen blev lyckad och fick positiv feedback. 

Klubbens seriespel under namnet NB-Trophy har fortsatt med varierat deltagarantal. Serien 

har haft 10 deltagare under våren 2020 fördelat på två divisioner. Serien är en viktig del i 

klubben då det är en naturlig mötesplats för juniorer och seniorer att spela mot varandra, 

samt ökar beläggningen på tennishallen. På grund av restriktioner blev det uppehåll under 

hösten 2020.  

Klubbmästerskapen spelades med samma upplägg som under 2019, dvs poolspel och med 

ABC-klasser. Detta för att få fler att delta i rätt nivå och för att alla ska få spela fler matcher. 

Sommarens KM genomfördes och blev ett lyckat event, medan höstens KM fick ställas in. 

Framtid 

Med ett ovanligt år med många anpassningar för klubben ser vi fram emot en tid där vi 

återgår till det normala. Trots inställda aktiviteter och ovanliga situationer så ser vi ändå 

positivt på att många nya har upptäckt tennisen under denna pandemi då den är en relativt 

säker sport att utöva. Detta ser vi på intresset under sommarperioden 2020 med rekord i 

sålda sommarkort, ökad beläggning och deltagarantal i sommartennisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-04-20 

 

Erik Nyman, Chefstränare 

Hudiksvalls Tennisklubb 



 

Hudiksvalls TK                                                                                                                                 2020 

 
7 

 

 

 



 

Hudiksvalls TK                                                                                                                                 2020 

 
8 

 

 


