
    
 

2022 – möjligheternas och förändringarnas år 
 
Vilket utmanande och fantastiskt år vi snart har bakom oss! 
 

Det har sällan hänt så mycket i vår förening sen starten för drygt 40 år sen och när vi sammanfattar 
allt går det knappt att förstå vilka satsningar som genomförts och vilka insatser som gjorts för att 
lyckas med allt detta men här kommer ändå ett försök. 
 

Utbyggnaden av hallen har inte bara krävt ett hårt arbete kring finansieringen, den har också 
inneburit enorma mängder av möten och beslut kring allt från själva byggnationen till hur vi får till en 
träningsverksamhet i padel och samtidigt bibehåller intresset för tennisspelandet. Nu är vi i stort sett 
i mål med allt kring byggnationen och kan lägga vårt huvudfokus på att utveckla både padel- och 
tennisverksamheten ytterligare. 
 

Energikostnaderna påverkar alla och i vårt fall har elkostnaderna gått upp markant men tack vare 
våra solceller och kloka energisparåtgärder kan vi hantera situationen på kort sikt. Vi har under året 
energibesiktigat hela anläggningen med ett mycket gott resultat. 
 

I samband med utökningen av verksamheten med padel valde vi under året att byta namn på 
klubben för att på ett bättre sätt beskriva vad vi erbjuder och var vi finns. 
 

Här kommer ett axplock av allt annat vi har hunnit med: 
 Teambuildingaktiviteter för våra juniorer 
 Tennistävlingar som Trosa Open, Damdubbel och Skinkdubbel (genomförs 11/12) 
 Startat ett omfattande tävlings- och nöjesspel i padel (tack till Håkan Kangerud m fl!) 
 Fått ännu fler medlemmar. Nu är vi över 570 st bollälskare! 
 Fräschat upp entrén och tillgänglighetsanpassat hela anläggningen 
 Bjudit in kommunens skolor för elevens val och Idrott/hälsa-lektioner 
 Haft besök av Jonas Björkman (f.d. topptennisspelare + kapten för padellandslaget) 

 

Styrelsen vill rikta ett STORT tack till alla som är aktiva i vår verksamhet, oavsett om det gäller 
underhåll av hallar och utebanor eller hantering av träning, tävling, café eller annat. 
Vi vill förstås även tacka våra ovärderliga samarbetspartners och sponsorer! 
 

Nu siktar vi in oss på att fortsätta ge bra förutsättningar för alla i kommunen som vill röra på sig.   
Vårt huvuduppdrag är att, med fokus på barn och unga, erbjuda en anläggning för träning, eget spel 
och umgänge där alla vill vara! 
 

God Jul och ett Gott Nytt År! 

önskar 
Styrelsen i Trosa Racketklubb 


