Verksamhetsberättelse för år 2007 (16/8 2006 – 15/8 2007) Skummeslövs Tennisklubb

Styrelsen har utgjorts av: Peter Thesleff (ordf), Per Selldén (v ordf), Anders Wennblom
(kassör), Bengt Mexnell (sekr), Ingrid Sturén (ledamot), Per Arvid Bergman (ledamot), Peter
Lincoln (ledamot), Olof Selldén (suppl) och Lise-Lotte Wejklint (suppl).
Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, se bilaga, samt ett flertal informella
diskussioner och överläggningar. I bifogade Nyckeltal har vi försökt kvantifiera verksamheten
och jämföra innevarande verksamhetsår med de närmast föregående.
Inför säsongen har upprustningen av anläggning fortsatt. Som exempel kan nämnas byte av
sarger kring banorna och rensning av dräneringsbrunnar. Styrelsen vill särskilt tacka Anders
Wennblom för det stora arbete som han lagt ner.
Under lågsäsong har föreningen, under ledning av Anders Wennblom, bedrivit träning för
ungdomar i Skottorpshallen och på vår tennisstadion. Skoltennisen har, under Handslagets
sista år, fortsatt under hösten och våren. 2007 har föreningen ansökt om medel från
Idrottslyftet för att kunna fortsätta med den uppskattade verksamheten.
Sommaren 2007 var osedvanligt regnig vilket har ställt stora krav på banskötsel och påverkat
möjligheterna till spel. Den anställda personalen, engagerade medlemmar och styrelsen har
bidragit till att hålla anläggningen i gott skick.
Antalet starter i Skummeslövsspelen var drygt 600. Under tävlingsveckan regnade det i stort
sett varje dag. Trots detta kunde tävlingen genomföras med endast en dags försening. Vi vill
tacka Tävlingsledningen, med Peter Lincoln i spetsen, banskötarna och alla tålmodiga spelare,
ledare och anhöriga.
Bland övriga aktiviteter som genomförts kan nämnas Damdubbel, två blixtdubbelturneringar,
Tennisen Dag och Klubbmästerskapet, i samtliga fall med ett bra deltagarantal. Tennisskolan,

under ledning av Svante Malmsten, har varit mycket uppskattad och lockat ett stort antal
deltagare.
STK har, inför säsongen, inlett ett samarbete med Båstad-Malens Tennisällskap. En del
matcher under Båstadtennisen spelades i Skummeslöv och under Skummeslövsspelen fick en
del matcher, pga regnet, spelas inomhus på Drivan. Samarbetet omfattar även andra områden,
särskilt planeringen inför 2009 då klubbarna gemensamt har fått uppdrag att arrangera juniorSM.
Föreningens hemsida har uppdaterats. Vi vill tacka Gun Hedin för hennes insatser. För första
gången har speltiderna i Skummeslövsspelen publicerats dagligen vilket har varit mycket
uppskattat.
Mycket glädjande är att Badortsföreningen i år uppmärksammade Anders Wennbloms
insatser genom ett stipendium ur Nils O. Nilssons (Nisses) 80-års fond för förtjänstfulla
insatser för Skummeslövsstrands utveckling och/eller trivsel. Förra året gick motsvarande
utmärkelse till Peter Lincoln
Föreningen vill sist, men inte minst, tacka våra samarbetspartners: Sportshopen i Båstad,
Adidas Sweden Pro Camp, Jörnqvist/Emilsson Fastighetsbyrå AB,
Olssons Åkeri AB, Elektrotjänst i Skottorp AB, Sparbanken Gripen, Maxi Mellbystrand,
Svens Livs, Sinclair Offset HB, McDonalds Mellbystrand, Solstickans Vandrarhem, Laholms
Kakel AB och Båstad Malens Tennissällskap. Er insats är mycket viktig. Vi vill särskilt
framhålla Sportshopen i Båstad som sponsor för Skummeslövsspelen.
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