
Verksamhetsberättelse för UTV 2018 

 
 
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden samt ett antal informella 
möten. 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Anders Engvall 
Vice ordf  Åke Swahn 
Kassör  Ove Bergvall  
Sekreterare Matz Gustafsson  
Klubbmästare  Sue Wincent-Dodd 
Webbansvarig  Ove Larsson 
Gruppspel  Rolf Andersson  
 
Revisorer Kjell Moberg och Magnus Rune samt N-O Irwang som 

suppleant.  
 
Valberedning Jan Wemming och Börje Kottorp 
Tävlingskommitté   UTV-styrelsen 
 
Gruppspelskommitten:  11 spelare har fungerat som gruppledare för 103 
aktiva spelare varav 13 damer varje vecka under vår och höst. 28 tim/vecka.  
 
Medlemsregistret:  För närvarande har UTV 142 registrerade medlemmar 
varav 17 kvinnor. Medlemsavgiften för 2018 var 150kr. 
 
Webbsidan:  Owe Larsson ansvarar för hemsidan och dess 
fortlöpande uppdatering.  
  
Tävlingsverksamheten: 

A. Vårdubbeln spelades  i mars. 18 deltagare. Torsten Uhlin och Anders 
Engvall vann A-finalen. Ove Bergvall och H-G Jansson vann B-finalen. 

 
B. Klubbmatch  borta mot Sigtuna den 10 april. Förlust med 5-3. 

 
C. Klubbmatch borta mot Norrtälje den 20 juni. Förlust med 5-3.  

 
D. Klubbmatch hemma mot Sigtuna den 6 nov. Vinst med 6-2! 

 



E. Novemberdubbeln spelades under fyra dagar i månaden. 18 deltagare. 
A-finalen vanns av Bengt Finn och H-G Jansson medan B-finalen vanns av 
Ove Bergvall och  Lars Thune. 
 

F. Klubbmatch borta mot Örebro den 28 nov. Förlust med 4-3. 
 

G. UTV deltar också i en +70-serie med några andra lag från 
Stockholmstrakten. 2017-18 vann klubben serien och ligger bra till för 
detta även 2018-19. 
 
Klubbspelet med Gävle TK är avslutat eftersom de saknar lag. UTV har 
istället sökt kontakt med Västerås som är intresserade. Våren 2019 
räknar vi med spel mot klubben 
Sue Wincent-Dodd samlade i början av december  ett antal damer för att 
försöka få bättre snurr på damtennisen inom UTV. Totalt ett tjugotal 
damer spelade och intog en UTV-subventionerad lunch. Kul om vi kan få 
fler damer intresserade. 
 
Övrigt 
- Klubben sökte för 2018  bidrag från kommunen för sin verksamhet. 

Totalt  erhöll vi  nästan 23 000 kr kr. 
- Styrelsen har under året försökt få fram en klubbtröja som ska kunna 

säljas till medlemmarna till ett lågt pris. Under våren 2019 kommer 
detta att vara klart. Tre sponsorer hjälper till viss del till med 
finansieringen.  

- I oktober inbjöd klubben via annonser i Unt till introduktionsspel på 
UTK. 7 personer kom till träffen som anordnades av Anders Mohlin, 
Rolf Andersson och Sue Wincent-Dodd. Två av spelarna har sen gått in 
i olika grupper och två står som reserver. 

- Styrelsen inbjöd till julavslutning i december. Ca 20 personer 
träffades på puben Bishop´s Arms och hade trevligt. 

 
 
Uppsala den 10 februari 2019 
 
Anders Engvall Rolf Anderson Ove Bergvall  
 
Åke Swahn      Owe Larsson     Sue  Wincent-Dodd Matz Gustafsson
  
 



 


