Verksamhetsberättelse 2015

2015
Den stora händelsen under året var givetvis
anläggandet av klubbens 3 nya tennisbanor på
Sommarro.
Tillgången till egna banor ger oss de
förutsättningar som krävs för att kunna bedriva
en attraktiv tennisklubbverksamhet.
Kjell & Co – ARENA.
Ett större projekt som detta krävde givetvis ett
brett stöd för att kunna genomföras.
Vi är mycket tacksamma för den hjälp vi fick från
Värmlands IF/RF, Karlstad Kommun, och vår
huvudsponsor Kjell & Co som bland annat bidrar
med namnet på anläggningen.
Dessutom kommer våra tre banor att namnges
efter ytterligare betydelsefulla sponsorer utan
vars hjälp projektet hade varit betydligt svårare
att genomföra; Ica Maxi, Arcelor Mittal och
Valmet.
Arrendekontrakt
Klubben tecknade under sommaren ett 10-årigt
arrendekontrakt med Karlstad Kommun avseende
anläggningen vid Sommarro.

Klubbens vision om en ny park-liknande
miljö runt våra banor vid Sommarro.
STYRELSEN
Styrelsens sammansättning under år 2014 har
varit enligt följande:
Ordförande: Mona Pettersson
Vice ordförande:
Kassör: Jonathan Stenberg
Sekreterare: Julia Magnusson
Ledamot: Lars Lövgren
Ledamot: Tobias Dagerfjord (utgått)
Suppleant: William Stenberg

Sommarro Tennis AB
I augusti bildades Sommarro Tennis AB som har i
uppdrag att för klubbens räkning sköta och driva
anläggningen. Bolaget ägs till 100% av föreningen

Till styrelsen har inga arvoden utgått.

Framtid
2016 blir vår första hela utomhussäsong.
Vår inriktning är att banorna ska utvecklas till en
samlingsplats för alla tennisintresserade
Karlstadbor och att verksamhetens innehåll som
spelarutveckling, klubbtävlingar, utbyten med
andra klubbar ska fortsätta.

Maj/ juni.

Mona Pettersson Ordförande Sommarro
Tennisklubb

AKTIVITETER 2015
Sommaro TK premiärspelade i de
Allsvenska Tennis Serierna med ett
A-lag i herrar Division 3. Det blir lite
överaskande seriseger och
avancemang till Div 2! I Laget ingick
André Stevensson, Jan-Åke Gråberg
och Olov Stenberg.

AKTIVITETER 2015 (forts)
maj

Vi städade banorna, satte upp vindskydd, domarstolar och bänkar

Maj

Juniorträning och vuxenkurser på banorna som vid detta laget bestod av asfalt

Juni/juli

I samarbete med KBAB genomförde vi prova-på kurser för både juniorer och vuxna

Juli-sept

Arbetet med att färdigställa banorna

Juli-15

aug-15

sept-15

Aug

Utomhusträningen på kommunens banor vid Racketcenter samt
under vecka 32 hade vi ett hade vi prova-på tennis för ungdomar boende i Skåre.

Sept.

PREMIÄR! På våra utomhusbanor med tenniskurser för Vuxna, äldre och yngre barn. Den
sena vintern bidrog till att vi kunde nyttja banorna ända fram till en bit in i oktober.

Okt.

Vår inomhussäsong började 3e oktober med 6 juniorgrupper och 2 vuxenkurser

Dec.

En intensiv månad för våra juniorer. Vi började med gemensamma busssresor till Filipstads
Tennisklubb i deras fina Blidbackahall och därefter följde ett utbyte med junirerna i Arvika
Tennikslubb för att avsluta med ett gemensamt läger i Racketcenter den 30/12 (Där deltog
inte mindre än 19 juniorer från Arvika, Sunne, Filipstad och Sommarro TK)

Vill du vara med att utveckla tennisen i Karlstad?
Kontakta: Olov Stenberg, sommarrotennis@outlook.com

2014

2015

2016: Tennisparken

