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Verksamhetsberättelse för Ekerö Tennisklubb 
verksamhetsåret 2022 
 
  
Niklas Zethraeus, Ordförande 
Tori Skoglund, vice ordförande 
Börje Fritz, kassör 
Michael Thörnlund, sekreterare 
Patrick Uhlén  
Niklas van der Schoot 
Johanna Hällback  
Åsa Lindencrona 
Anders Huldt 
  
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten. Vid årsmötet avgick Therese 
Nordgren som styrelseledamot. Tack Therese för ditt engagemang och för alla dina 
bidrag! Vid årsmötet valdes till ny ledamot Anders Huldt. I övrigt var styrelsen intakt 
sedan förra året.  
 
Under året har vi återgått till ordinarie ”post-covid” verksamhet och det är glädjande 
att konstatera att Covid-19 pandemin endast marginellt påverkat verksamheten. På det 
stora hela har vi kunnat bedriva verksamheten på en ordinarie stabil nivå och på ett 
säkert sätt både för anställda och medlemmar.  
 
Under året har vi med stöd av Parasport Stockholm och RF-SISU Stockholm fortsatt 
vår satsning på paratennis för personer med funktionsnedsättning i Ekerö kommun. 
Under året har vi bjudit in till ”prova-på-tillfällen” med målet att på sikt implementera 
paratennisen i vår ordinarie verksamhet. Detta arbete kommer att fortsätta och 
intensifieras med syfte att på sikt integrera paratennisen i vår ordinarie verksamhet. 
 
Under året har vi fortsatt haft en fortsatt hög beläggning i våra grupper i den 
tränarledda verksamheten. Sedan 2015 har medlemsantalet stadigt ökat från 517 till 
773 medlemmar i december (2021), vilket motsvarar en ökning på ca 50 %.  
 
Vår verksamhetsansvarige Marcus Fritz har med fortsatt stor entusiasm och 
engagemang lett och utvecklat vår verksamhet tillsammans med Anders Falk, Robert 
Rasmussen, och Mohammed Al-Hussayni och alla våra timtränare. En utförlig 
redogörelse av den tränarledda verksamheten återfinns i den sportsliga 
verksamhetsberättelsen (se nedan).  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Under året har vi i linje med vår vision att vara en nyskapande tennisklubb utvecklat 
nya tennisaktiviteter under dagtid samt genomfört en särskild satsning på 
racketsporten pickle-ball. Denna satsning kommer att fortsätta och vi kommer även 
ansöka om medlemskap i pickleball-förbundet. Vi är stolta över att vara en av de 
första tennisklubbar som erbjuder denna aktivitet på Ekerö och i Stockholm. Även 
satsningen på squash fortsätter och vi planerar att gå med i squashförbundet. 
 
Under året lämnade Robert Rasmussen klubben för nya utmaningar som tränare i 
SALK. Vi tackar Robert för sina insatser och önskar honom lycka till i sin nya roll 
som tränare i SALK! Under året har vi lyckats rekrytera David Bengtsson som ny 
tränare och sportchef till ETK vilket är mycket glädjande. Vi hälsar David varmt 
välkommen till ETK!  
 
Klubbens ekonomiska resultat och balansräkning för 2022 visar på en fortsatt stabil 
ekonomi i balans (se bilagt årsbokslut), vilket gör oss trygga i vårt fortsatta arbete 
med att utveckla och stärka vår verksamhet för att även i framtiden kunna erbjuda en 
attraktiv tennis- och idrottsmiljö för alla, och en verksamhet som är anpassad efter 
utövarens förmåga, mål och ambitioner.  
 
 
 
Ekerö Tennisklubb,  
styrelsen genom 
 

 
 
Niklas Zethraeus, ordförande  
  
   



 

 

 

 

Sportslig verksamhetsberättelse 2022 
 
Under 2022 har vi tränare återigen jobbat hårt för att hålla vår verksamhet öppen på 
grund av den pandemi vi gått igenom och se till att vi gör vår passion och idrott 
tillgänglig för alla våra utövare. Vi har jobbat hårt för att utveckla vår paratennis 
tillsammans med Stockholms paraförbund och har därför erbjudit provspel på 
söndagar under hösten. Vi tappade Robert Rasmussen under hösten då han började på 
annat arbete och önskar honom all lycka i framtiden. Jag vill också passa på att tacka 
alla tränare som gjorde ett fantastiskt jobb med engagemang och passion på vår klubb.  
 
Under hösten så anställdes David Bengtsson som tidigare har jobbat på klubben och 
som vi jobbat hårt för att få tillbaka till oss. Vi är väldigt glada och stolta att David 
kommer att jobba hos oss från och med januari 2023.  
 
Precis innan höstens terminsstart anordnade vi provspel för barn och vuxna för att få 
testa på ledarledda träningar. Vi fick mycket positiv respons och provspelet 
resulterade i 20 nya deltagare i vår träningsverksamhet.  
Projektet ”Alla på Banan” med hjälp av ICA Tappström är något vi fortsatt vill 
prioritera då vi anser att träning och glädje är viktigt för alla barn. I år har vi dock inte 
kunnat bjuda in alla förskoleklasser på skolorna på Ekerö att tillsammans med sin 
klass komma under en idrottslektion och testa på tennis med oss på Ekerö TK. Vi 
kommer att återstarta projektet så fort som möjligt.  
 
På fredagar fortsatte morgonträningen mellan klockan 7-9 med god tillströmning av 
morgonpigga spelare. Första timmen mellan klockan 7-8 har vi haft över 24 olika 
deltagare och varje gång så spelas det på tre banor med tre tränare. Vi fortsätter även 
att växa klockan 8-9 där vi nu nästan alltid spelar på tre banor och slog rekord med 12 
deltagare. Vi fortsatte även lunchtennis för våra medlemmar på tisdagar och torsdagar 
mellan kl. 12-13. Vi har under hösten generellt haft en ökning av antalet deltagare i 
klubbens träningsverksamheter och hade i slutet av terminen 420 spelare i ordinarie 
träning varje vecka.  
 
I mars månad så genomförde vi vår egen tävling ”Ekeröspelen 2022” där nästan 200 
ungdomar i åldrarna 8-16 år deltog. 
  
Under våren och hösten så har vi också anordnat flera endagarstävlingar kallade SO 
Tour tävlingar. Barnen är mellan 6-11 år och delas upp i mini, midi och maxi och 
spelar därefter med olika bolltyper. Spelarna kommer till klubben och spelar korta 
matcher mot varandra under 3 timmar. Totalt deltog 180 barn från olika klubbar ifrån 
Stockholmsregionen.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Vi var även på tävlingsresor till JSM i Göteborg, Båstad Corem Open och Gefle Open 
under året där våra tävlingsjuniorer gjorde väldigt fina insatser. Detta kommer under 
2023 att prioriteras då vi tycker det är otroligt viktigt med klubbkänslan man får i 
gruppen under dessa resor.  
 
Under året har sju lag representerat Ekerö TK i Stockholms olika serier. De lag som 
representerat klubben är: • Damlag 35 år och äldre • Damlag 45 år och äldre • ett 
damlag i Stockholmsserien • Herrlag • Herrar 55 och äldre * Flickor 15 * Pojkar 13 
 
Totalt har 54 medlemmar representerat klubben i de olika seriespelen där vi är väldigt 
stolta över deras framgångar.  
 
Vi ser nu en fram emot 2023 och en fortsatt utveckling av klubbverksamheten. 
 
 
Ekerö Tennisklubb 
 

 
 
Marcus Fritz, klubbchef 
 


