Hej alla Mölle TK vänner!
Efter ännu en underbar säsong på Mölle TK, blev det förra veckan dags att stänga ner för vintern.
Återigen var det våra hjältar Björn, Bengt och Carl Johan som såg till att det blev gjort. Tack snälla
för det! Jag längtar redan till att vi ska öppna banorna igen 2022!
Det här brevet brukar komma från Carl Johan (CJ), men på senaste årsmötet fick jag äran och
förtroendet att ta över ordförandeskapet i Mölle TK efter CJ. Ingen enkel uppgift, givet allt han
har gjort och betyder för klubben. Tack Carl Johan för alla dessa år, och tack för att du fortsätter
att finnas i närheten som stöd.
När jag fick frågan, blev jag glad, rörd och först lite förvånad då jag tänkte att det finns många
som varit medlemmar betydligt längre än jag. Men beslutet var enkelt för mig, och jag är
supertaggad för att driva den här fantastiska klubben framåt. Det som fångat mitt hjärta är att
Mölle TK handlar om så mycket mer än bara kärleken till tennis. Klubbens starka historia, den
magiska platsen, alla härliga medlemmar/vänner inom klubben, det stora engagemanget,
gemenskapen över generationer, och hur klubben främjar det där livslånga intresset för tennis.
Klubben har kommit att betyda så mycket för mig och min familj. För mig känns det viktigt att ge
tillbaka, men också vara med och påverka och utveckla klubben. Sen tyckte jag väl att det var tid
för en kvinnlig ordförande
. Läste nyligen att tydligen är det fortfarande så att i 9 av 10 klubbar
i Sverige har en manlig ordförande.
Jag har träffat många av er på klubben, uppe på banorna genom åren, men för er som jag
fortfarande inte haft nöjet att träffa, hoppas jag verkligen på tillfället nästa sommar.
Jag har ett underbart gäng i styrelsen, med stor bredd, dels ett par unga rävar som varit med flera
år och några nya ansikten och krafter – vilket gör det här extra roligt men framförallt gör mitt och
vårat jobb i styrelsen enklare. Efter bara 2 styrelsemöten under hösten har vi massvis med idéer
och planeringen inför kommande säsong har redan dragit igång. Jag lovar att hålla er
uppdaterade allt eftersom, men först tänkte jag introducera er för gänget som jag har turen att
jobba med i styrelsen:
Malin Kahl Lagergren, Michael Liversedge, Thomas Bergström, Peter Hallberg, Frida Rodhe,
Martin Rodhe, Erik Juhlin, Stefan Jonsland, Helena Wiseman.

Hur var då sommaren 2021?
Innan vi kikar framåt, lite om sommaren som varit. Vilken magisk sommar det blev. Det spelades
för fullt på våra banor. Beläggningen var hög, det fina vädret hjälpte till och inte helt oväntat var
det störst tryck veckan före & efter Möllespelen (alla vill vässa formen inför, och sen har man väl
fått blodad tand). Banorna var i extremt bra skick i år mycket tack vare Erik Nordbloms kunskaper
och alla nedlagda timmar samt mängden grus han lagt ner på banorna i år. Tusen tack Erik!
Den årliga tuffa duellen mot Arild avgjordes på hemmaplan i år, och som vanligt jämna matcher.
Den slutliga matchen avgjordes i super tie-break, popcorn, nagelbitare och spänning in i det sista!
Mölle TK vann och kunde ställa tillbaka vandringspokalen i klubbhuset (där står den riktigt bra,
tycker jag!).
Tennisskolan var en succé även i år. Vår tennisskola har verkligen utvecklats under åren och är
både populär och omtalad.
Sen, höjdpunkten, det vi alla längtat efter – Möllespelen. Några färre klasser i år men bra
uppslutning trots konstiga tider. Många bra matcher, långa, jämna dueller, precis som det ska
vara. Några nya deltagare utifrån, kul när ryktet spridit sig och fler söker sig till oss. Till nästa år
hoppas jag vi kan ha fler aktiviteter för att locka fler unga och fler tjejer och kvinnor till spelen. En
sak som jag noterade, var det stora publikstödet under veckan. Jag såg personer, och vänner som
normalt sett inte tar sig upp till banorna – extra roligt och jag hoppas det är en trend som
fortsätter! Tror vi kan delvis tacka Instagram för det. För er som har IG, och inte redan följer oss,
gör gärna det @molletennisklubb. Här hoppas vi framåt dela mer information, tips, inspiration
och härliga bilder och nå fler av er på ett enkelt sätt, som ett tillägg till vår hemsida och Facebook.
TACK, alla som deltog, alla som bakade, stod i caféet, tävlingsledningen men också till er som
hejade! Allt det där ihop, är det som skapar en härlig upplevelse och underbara minnen för stora
som små. Tyvärr blev det ingen grillfest, låt oss hålla tummarna för nästa år!

Om vi ska titta lite framåt
Under höst/vinter kommer vi arbeta med ett par prioriterade områden. För att nämna några:
Nya tränare, då det tyvärr var Thomas Bergström sista sommar med oss. Vi är oerhört tacksamma
för alla 19 år! Vi vet också att Erik Nordblom inte är tillgänglig nästa sommar, så vi kommer leta
ersättare även på juniorsidan. Känner ni någon, tar jag tacksamt emot förslag!
Banskötsel och underhåll, att hålla våra banor i fortsatt toppskick är av hög prioritet, och i
samband med att Erik N inte längre kommer vara tillgänglig behöver vi hitta bra ersättare för
arbetet.
Sponsorer, vi kommer från styrelsen att arbeta lite mer proaktivt med sponsorer. Om vi ska
kunna fortsätta att utveckla och förbättra vår verksamhet, vårt klubbhus, banorna och
anläggningen som helhet utifrån önskemål och behov, kommer nya sponsorsamarbeten och stöd
vara viktiga framåt. Tips mottas gärna!

Ökade aktiviteter, social tennis, här har vi börjat skissa på förslag, dels på vad vi kan göra för att
locka fler yngre barn samt olika aktiviteter för vuxna. Allt för att erbjuda er medlemmar lite mer,
mer flexibilitet utifrån vad vi tror skulle uppskattas, skapa mer sociala tillfällen, och mer tennis
helt enkelt. Mer om det i kommande uppdateringar!
Ja, som ni märker skulle jag kunna skriva på i all evighet, men ska spara lite till nästa brev. Sist,
innan jag avslutar - givetvis hoppas vi tillsammans med er kunna tacka av Carl Johan och Thomas
mer ordentligt och på plats nästa sommar (sorry killar, ni får hålla er till tåls lite...).
TUSEN TACK alla för denna sommaren, och för ert otroliga engagemang! Tveka inte att höra av er
med frågor, synpunkter direkt till mig och/eller styrelsen.
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