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Initiativet till att starta Nossebro tennisklubb togs av ingenjör Nils G. Olsson. 1948 gav han byggmästa-
re Högvall uppdraget att anlägga banan. Platsen vid Strandgatan valdes troligtvis tack vare de vackra 
omgivningarna och närheten till ån Nossan. Under 1930-och 1950-talen låg även simskolan här och 
dansbanan.

På den här tiden var tennis en sport för få utvalda och projektet i sig måste ha varit mycket storslaget 
och modernt.  Det var direktörer, läkare och annat “fint” folk som var medlemmar. Invigningen skedde 
med pompa och ståt sommaren 1949. Nossebro Musikkår spelade och man hade uppvisningsmatcher. 
Entréavgiften var då 1 krona per vuxen och 50 öre per barn.
 
Bland medlemmarna då fann man bland andra Olof Svensson, Hasse Rydin, Roland Neck, Hilding Rib-
bing, Sixten Neck, Ingemar Emander och Gösta Albrektsson. Medlemmarna var mycket engagerade. 
Det anordnades både höst- och vårbaler. Många turneringar och klubbspelningar med vandrings-pri-
ser arrangerades ihop med andra klubbar runt om i trakterna. 1951 hade man 50 medlemmar.

Hasse Lundgren och Leif Rydén arbe-
tar med banan.        Foto: Claes Darell

Hela klubbandan byggdes helt på ideellt arbete, så även i dag.

1962 kostade ett års medlemskap fem kronor. Att spela kostade 1,50 kronor per timme för seniorer och 
50 öre för juniorer. Året därpå,1963, fick man nytt omklädningsrum med dusch. 1965 satte man nytt 
nätstaket runt banan och detta finansierades med bidrag från Necks verkstäder.

På 1970-talet tappade tennisen som sport i popularitet. Då öppnade sig möjligheten för alla intresse-
rade att vara med och medlemsantalet ökade. 

Under 1980-talet renoverades anläggningen med nya staket och dränering av banan. Nu hade tennis-
klubben 124 medlemmar. 

1989 fortsatte man ytterligare med att bygga ett klubbhus, som stod klart 1990.
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Ordförande Claes Darell och 
Alexander på besök från 
Argentina.    Foto: Åsa Darell
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2009 firade klubben 60-års jubileum och hade öppet hus. Då fick alla som ville prova på att spela 
tennis och det bjöds på kaffe och tårta.

I dag är det ett tjugotal medlemmar som spelar aktivt, och banan har hållits i bra skick i alla år.

Ordförande Claes Darell hoppas att man kan på nytt locka fler att börja spela tennis och engagera sig 
i föreningen, så att den får leva i minst 60 år till.

Claes Darell har varit ordförande sedan 1997. Före honom var Ingemar Pettersson ordförande 1962-97. 
Ännu tidigare var det Nils G. Olsson, Roland Neck och Tore Fröistedt som höll i klubban.
Bland andra långvarigt engagerade medlemmar ser man kassör Hasse Lundgren och Leif Rydén.
Hasse Rydin är revisor för klubben.


