Verksamhetsberättelse för Skurup Padelklubb 2019

Klubben bildades under 2018, med en interimstyrelse och på våren 2019 hade föreningen sitt
första årsmöte och bildades officiellt.
Föreningen är medlem i Svenska Padelförbundet (Swedish Padel) samt Svenska
Squashförbundet. Genom medlemsskap i Svenska Squashförbundet, är klubben också medlem i
Riksidrottsförbundet.
Föreningens stadgar är godkända av Riksidrottsförbundet.
Då föreningen är relativt nybildad och definitivt Skurups senaste tillskott på
föreningsmarknaden, finns det stora utmaningar att ta sig an, framför allt på ungdomssidan.
Skurup Padelklubb arrangerade en SPT (Swedish Padel Tour) under 2019 och vi har redan fått
ansvar för en SPT under våren 2020, vilket är både glädjande och utmanande.
Klubben har en god och levande dialog med Skurup Padelcenter, där vi både hyr banor och
engagerar tränare till olika arrangemang. Klubben och Skurup Padelcenter har en löpande dialog
kring vilka arrangemang som klubben skall arrangera och vilka arrangemang som arrangeras av
Skurup Padelcenter. Vi kommer även fortsättningsvis sträva efter att få en prisnivå på banhyra
samt träningskostnad så rimlig som möjligt. Ungdomsträning prioriteras före andra kategorier.
Klubbens administrativa rutiner har haft en del problem med att etableras. Vi har tagit hjälp av
Skånes Idrottsförbund och kommer att utveckla detta samarbete ännu mer under året som
kommer. Främst gäller detta olika utbildningar inom Skåneidrottens ansvar, samt de plattformar
som finns hos Skåneidrotten. Vi tappade också vår ungdomansvarige i början av hösten 2019
och följden blev att den planerade ungdomsträningen inte gick att genomföra under hösten.
När det gäller seniorverksamheten, så är det främst ”stegen” och de tre divisionerna som hålla
levande genom klubbens försorg. Klubben har också arrangerat ett antal ”americanos” samt
andra tävlingar, för såväl elit som B- och C-klass, på såväl dam- som på herrfronten. Klubben har
knutit til lsig ett antal seniorspelare av hög svensk klass, vilket förhoppningsvis skall ge oss en
bra plattform för nya unga spelare att komma fram och etablera sig som elitspelare i klubben.

Under året har även ”kändisar” som John MacEnroe, Jonas Björkman, Henri Leconte, Måns
Zelmerlöv med flera spelat padel i Skurup Padelcenter. Banorna fick mycket beröm av
tennisvärldsstjärnorna.
Föreningen har haft sju protokollförda styrelsemöten och kommunikationen mellan styrelsens
ledamöter sker via sociala medier, mail eller via spontana träffar på klubben. Klubben har haft
regelbundna diskussioner med valberedning och även med revisionen i vinter.
Padelverksamheten i Skurup har fått en stark inledning genom öppnandet av Skurup
Padelcenter och vi i klubben ser med tillförsikt framtiden an.
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