
 

      

Bankeryd, 1 november 2022 

 

Hej alla BTK:are! 

Det är redan höst och vi har spelat tennis halva höstterminen. Tiden går vansinnigt fort. Det känns inte länge 
sedan säsongen startade och vi hade Tennisens Dag. 

Bankeryds Tennisklubb kör på med våra träningar. Nu i större utsträckning än någonsin.  
Vi har fått en hel del nya medlemmar under året och i nuläget är vi cirka 500 medlemmar.  
Verkligen Superkul! 

Vi har en fantastiskt duktig tränarstab med våra heltidsanställda Amanda Fransson och huvudtränare Magnus 
Darud i spetsen. Därtill har vi ett antal anställda timtränare som alla sprider en enorm positiv energi i klubben. 
Hoppas att ni känner detsamma.  

Bankeryds Tennisklubb är en tennisklubb för alla. Alla är alltid lika välkomna, oavsett nivå på sitt tennisspel eller 
tidigare erfarenhet.  
Utöver schemalagd träning så försöker vi även hitta på andra roliga typer av tennisaktiviteter. Föreningens 
förhoppning är att det ska finnas något extra för alla medlemmar.  
Nyligen hade vi till exempel en Familjekväll där vi umgicks och spelade lite tennis.  
I samband med den kvällen så erhöll klubben 25 000 kronor från Ready Play Tennis Clubs stipendiefond. Ni 
kanske läste om detta i Jönköpings-Posten? 
Dessa pengar skall användas till att utveckla klubbens entusiastiska ungdomstränare.  
Hur kul som helst alltså! 

Med hösten kommer nu även kallare väder. Och därtill så har Sverige gått in i en lågkonjunktur. Kostnaderna 
ökar inom de flesta områden och nästan allt blir dyrare. Detta gäller alltifrån inköp av nödvändiga artiklar för 
att kunna bedriva tennisverksamhet till allt som härrör kring fastigheten i vilken verksamheten bedrivs.   
Inte minst gäller det för energipriserna vilka är extra oroande. Med en stor tennishall som vår så blir 
energikostnaderna en tung utgiftspost för klubben. Det är det redan i nuläget.  
Självklart så håller vi koll på kostnaderna försöker vara aktiva i besparingsarbetet. Men mycket ligger utom vår 
kontroll och är saker som vi inte kan påverka. Detta oroar oss.  
Klubbens ekonomi är något utmanad och kan i värsta fall snabbt bli ansträngd.  
Så för att vi ska kunna hålla verksamheten i gång på en normal nivå så måste vi samtidigt hålla nere 
föreningens kostnader så mycket som det bara går. Och därtill så måste vi öka intäkterna.  
Med det sagt så vill vi avisera att träningsavgifterna kommer att höjas något till nästa termin. Det är tyvärr 
nödvändigt.  
Mer information om detta kommer. Men det handlar i runda slängar om en höjning på cirka 20 %. 
Vi ber om er förståelse för detta.  

Vi vill även passa på att be er medlemmar om hjälp. 
Vi önskar att ni alla ställer er frågan om ni vet med er om något som just ni kan bidraga med för att hjälpa 



klubben?  
Det kan handla om precis vad som helst. Stort som smått.  
Har ni en sak hemma som inte längre behövs men som skulle vara nyttig för föreningen? 
Vet ni någon som kanske som kan hjälpa föreningen med något? - Alla typer av initiativ och bidrag är 
välkomna! 
Det skulle betyda extremt mycket och är samtidigt nödvändigt för att klubben skall kunna fungera.  
Ett aktuellt exempel är att vi behöver en ny gräsklippare till nästa säsong då den nuvarande är utdömd.  
Att införskaffa en ny är en tung utgift för föreningen. Men kanske finns det någon medlem som har en 
gräsklippare ståendes som inte används och kan tänka sig att skänka den till klubben?  
Vänligen hör av er i så fall.  

Medlemmars engagemang gäller även för föreningens kommittéer såsom exempelvis marknad, bidrag och 
trivsel.  
Även styrelsearbetet kan utvecklas. 
För styrelsearbetet skulle vi vilja bredda kompetensen inom såväl ekonomi som marknad. 
Vi skulle alltså väldigt gärna se att fler medlemmar engagerar sig i vår förening.  

Sedan har vi ämnet marknad och sponsring. 
Känner ni eventuellt till något företag som är intresserat av att synas i ett trevligt sammanhang tillsammans 
Bankeryds Tennisklubb. Hör i så fall av er. Det finns alla möjligheter till att göra attraktiva sponsorupplägg som 
är anpassade för olika behov. Kontakta gärna Henrik Göpert för mer information. 

Slutligen och med ovan sagt så kan vi använda oss av egen tolkning av President Kennedys kända citat: 
”Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country” eller i BTK:s fall -  
Fråga inte vad klubben kan göra för dig. Fråga i stället vad Du kan göra för klubben. 

Tillsammans är vi Bankeryds Tennisklubb. Och utan våra medlemmars ideella engagemang så är vi ingenting! 

Vi ses i Furuvikshallen - GO GO BTK!!!!! 

Vänliga hälsningar, 
Styrelsen för Bankeryds Tennisklubb 

 

Kontaktuppgifter: 

Träningsfrågor/  
medlemsskap:  info@bankerydstk.se eller magnus@bankerydstk.se  

Reklam och sponsring: henrik.gopert@gmail.com 

Fakturafrågor:  ekonomi@bankerydstk.se  

 


