VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009
Styrelsen för Saltsjöbadens Lawntennisklubb lämnar här sin verksamhetsberättelse för år 2009.
1.

Tennisverksamheten
Under den här rubriken redovisar styrelsen klubbens tennisverksamhet fördelad på
de olika kommittéerna.

1.1

Juniorkommittén

Juniorkommitténs medlemmar har varit Peter Widmark (ordf.), Patrik Hedelin, Paul
Moonga (avgick i augusti), Susanne Ahl (avgick i augusti), Cecilia Hall, Tommy Wickström (avgick i augusti), Stefan Ossmyr, Mia Engstrand samt tränarna Per Sandh och
Kenneth Markdalen.
1.1.1

Tennisskolan

Tennisskolan har under år 2009 haft drygt 460 deltagare i åldern 6–18 år. Fördelningen av pojkar och flickor var i stort sett helt jämn. Ca 150 juniorer ingick i grupper
som tränade i 45-minuterslektioner och resten i 60-minuterslektioner. I utvecklingsoch tävlingsgruppen ingår nu ca 50 juniorer som tränar 2–6 timmar/vecka. Den delen har utökats för att klubben nu vill ha en förbättrad tävlingsverksamhet, vilket har
gett tydliga resultat.
På väntelistan till juniorspel står för närvarande ca 50 elever i kö. Dessutom är det ca
110 barn som är sex år eller yngre på väntelistan. Sedan flera år tillbaka tar klubben
endast emot anmälningar av barn som är äldre än fem år eller som under året fyller
fem år.
I Tennisskolan har, utöver klubbens heltidsanställda tränare, ca tio timanställda tränare varit kontrakterade.
Sammanfattningsvis har klubben en bra bredd med de drygt 460 juniorer som spelar i
Tennisskolan. Under de senaste fyra åren har ett antal åtgärder genomförts för att få
en bättre topp med flera juniorer som kan hävda sig i de nationella tävlingarna. Bland
annat har antalet träningstimmar utökats för de juniorer som vill satsa på tennis, en
medveten ambition att fylla på med yngre lovande juniorer samt en satsning på arrangemang som tränings- och tävlingsläger. Att vi under året haft framgångar i täv-
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lingarna och att vi har ett växande antal deltagande juniorer visar att åtgärderna ger
resultat.
Här är några exempel på de goda resultat som klubbens juniorer presterat under år
2009.
-

Jessica Widmark vann Tyresöspelen och Scandic Gefle Open.

-

Fredrik Liljenberg vann Farsta Babolat Cup och gick till final i Järfälla Open och
Farsta Babolat Open.

-

Philip Olsson var i final i Lysekils och Hunnebostrands sommarturneringar.

-

Linnea Engstrand vann Trollcupen i Trollbäcken.

-

Lovisa Engstrand var i final i Ellagård Open.

-

Andrea Arnborger var i final i Näsby Park.

-

Amel Salam var i final i Scandic Gefle Open.

-

Philip Hall gick till kvartsfinal i regionmästerskapen (f.d. DM).

Mycket glädjande är även att både pojkarna och flickorna kommer att vinna sina divisioner i juniorallsvenskan 2009/2010 för de som är 15 år och yngre.
Förutom ovan nämnda juniorer har klubben ett flertal lovande juniorer födda 1997
och yngre som snart kommer att göra sig gällande i de nationella turneringarna.
1.1.2

Aktiviteter som har genomförts under året

Juniorkommittén har, i förekommande fall i nära samarbete med Tävlingskommittén,
under året genomfört bl.a. följande aktiviteter.
- Junior–KM, ute och inne
- Utvecklingsläger på grusbanorna vecka 21
- Höstlovsläger för juniorer i Tennisskolan födda 1995–2002
- Sommarläger på grusbanorna under sex sommarveckor (c:a 150 deltagare)
- Träningsläger i Nice en vecka i april
- Tävlingsläger i Gävle en helg i november
- Tävlingsläger i Skummeslöv
- Extraträning under jullovet för juniorer som deltog i SALK Open
- Besök på Stockholm Open
- Deltagande lag i Rookieserien (pojkar och flickor -96 och yngre) samt Svenska
Tennisserien Flickor 15 och Pojkar 15
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- Ett antal kvällsaktiviteter på helger (tränings- och matchkvällar) för olika åldersgrupper
- Fredagskvällsträning för utvecklings- och tävlingsgruppen (tränare har varit en heltidsanställd tränare tillsammans med en juniortränare)
- Träningsutbyte med Saltsjö Duvnäs TK och Gustavsbergs TK där några av tävlingsjuniorerna får sparra med de bästa från de andra klubbarna
1.1.3

Samarbete med Saltsjöbadens samskola om tennisgymnasium

Samarbetsavtalet med Samskolan fortlöper även om gymnasiets tennisinriktning under läsår 2009/2010 blev inställd p.g.a. för få anmälda. Klubben arbetar vidare tillsammans med skolan för att hitta en bra form för samarbetet.
1.2

Seniorkommittén

Seniorkommitténs medlemmar har under året varit Josephine Engstrand (ordf.), Stefan Ossmyr (divisionsspelsansvarig), Christian Maravelias (ansvarig för elitdiv.), Johan Blomqvist (ansvarig för div 1.), Mats Nilsson (div. 2), Per Petré (div. 3), Mikael
Windal (div. 4), Per Göransson (div. 5) samt Lotta Leuckfeld (damdivisionsansvarig)
och Per Sandh (tränare).
1.2.1

Divisionsspel

Divisionsspelet för herrar består av sex divisioner med vardera tolv deltagare där varje division disponerar fyra bantimmar i veckan. Upp- och nedflyttning mellan divisionerna sker med tre spelare men mellan division 1 och elit sker kvalspel som avgör
upp- och nedflyttning.
Intresset för herrdivisionsspel är mycket stort och vid höstterminens slut stod ett tiotal personer i kö. På hemsidan finns en funktion för anmälan till divisionsspelet för
herrar. Vid varje termin och i mån av plats sker intag efter kölistan.
Damdivisionsspelet innefattar i dagsläget en division med ca 10 tjejer.
1.2.2

Gruppspel och privata kontraktstider

Ca 50 timmar i veckan abonneras av klubbens trivselgrupper som består av ett 100tal medlemmar som kontinuerligt spelar dubbeltennis i olika konstellationer.
Eftersom det är en viktigt att tillgången till attraktiva speltider för seniorerna fördelas
rättvist och transparent har styrelsen beslutat att kontraktstiderna för trivselgrupper
fortsättningsvis ska innehas av klubben och administreras av kansliet och att deltagarna i respektive grupp ska anslås i hallen.
Samtidigt har styrelsen beslutat att även fortsättningsvis behålla uppsagda eller upphörda privata kontraktstider för att på så sätt öka tillgången på strötider för alla
klubbmedlemmar.

4

1.2.3

Vuxenträning

Klubben har under år 2009 erbjudit seniorträning under vardagsförmiddagarna mellan 07.00–12.00. Därutöver har från och med höstterminen 2009 Michael Sjögrens
tennisträning på kvällstid skett i klubbens regi.
Under vårterminen har vi haft c:a 50 lektioner/vecka och under höstterminen ca 60
lektioner/vecka under ledning av våra heltidsanställda och timanställda tränare. C:a
100 seniorer spelar regelbundet med tränarna.
De mycket uppskattade intensivträningsveckorna på våra fina utomhusbanor genomfördes som vanligt under ett par veckor i slutet av maj/början av juni.
1.3

Tävlingskommittén

Tävlingskommitténs medlemmar har under året varit Håkan Olsson (ordf.), Kurt
Jangbåge, Per Sandh och Thomas Köhlberg
Följande tävlingar har genomförts i klubbens regi under år 2009 (resultat för respektive tävling finns på hemsidan).
1.3.1

Inomhustävlingar

Inomhus–KM för juniorer spelades under februari månad med ett deltagande av 86
juniorer.
Inomhus–KM för seniorer spelades under november månad med ett deltagande av
105 seniorer.
Alla resultat finns redovisade på SLTK:s hemsida.
1.3.2

Utomhustävlingar

Saltsjöbadsspelen är en öppen tävling för juniorer och hade 150 deltagare från klubbar främst i Mälardalsområdet. Vi kunde glädja oss åt många fina prestationer från
alla våra saltsjöbadsspelare där några extra fina insatser var Linnea Engstrand som
gick till semifinal i klassen Flickor 10, storasyster Lovisa gick till final i Flicksingel 14,
Camilla Hamzo gick till semi i Flicksingel 14 och Fredrik Liljenberg som gick till semifinal Pojksingel 14.
Saltsjöbadscupen är en klubbtävling för både seniorer och juniorer. Den spelades i
slutet av maj med avslutade finaler i början av juni med totalt 45 deltagare.
Ute–KM för juniorer spelades i början av juni med 108 deltagare.
Ute–KM för seniorerna spelades i augusti med 81 deltagare.
Ovanstående resultat finns redovisade på SLTK:s hemsida.
Älgö-matchen spelades som vanligt under ledning av vår ständige lagkapten Thomas
Köhlberg och denna gång var det vår tur att arrangera matchen. Det blev många täta
matcher där SLTK till slut lyckades segra med 7–3.
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Insatser som är väl värda att framhålla:


Herrdubbel 2: Malcolm Lidbeck/Harald Kjessler vann en tät match med 3–6,
6–2, 7–6 mot Robert Vikström/Björn Haslum.



Damdubbel: Lotta Arnborger/Anna-Pia Cardell vann mot Nina Grönhagen/Barbara Johnson med 6–1, 3–6, 6–2.



Veterandubbel: Christer Gardell/Fredrik Trägårdh mot Peter Säll/Tomas
Johnson, 7–5, 3–6, 6–4.

Dubbeltennis på hög nivå! Hade vi förlorat dessa tre täta matcher hade slutresultatet
blivit 6–4 till Älgös favör. Tack till Tomas Köhlberg som på ett föredömligt sätt coachade SLTK:s lag till seger.
1.3.3

SLTK:s representationslag damer och herrar

Klubben har under spelåret 2008/09 haft fem lag representerade i allsvenska inomhusserien, Damer, Damer 40, Damer 50, Herrar 45, Flickor 15 och Pojkar 15.
Herrarna i lag H 45 vann sin division och Pojkar 15 kom på andra plats i sin serie.
I de allsvenska utomhusserierna har vi haft tre lag som representerat SLTK. Våra
herrar i lag H 45 vann även denna division under ledning av lagkaptenen Johan
Brenner.
1.3.4

Vandringpokal för klubbmästerskap inne och ute

Under 2009 instiftades ett poängsystem där en vandringspokal för respektive damoch herrklasser står på spel. Vid deltagande i SLTK:s klubbmästerskap, både inne
och ute, erhålls poäng från semifinaler och uppåt. Poängsystem, klasser och poängsammanställning redovisas på SLTK:s hemsida.
1.4

Anläggningskommittén

Anläggningskommittén ansvarar för skötseln och underhållet av tennishallen med de
fyra inomhusbanorna och utomhusanläggningen med tre grusbanor och tillhörande
byggnader.
Anläggningskommitténs medlemmar har under året varit Eva Bratell (ordf.), Kurt
Jangbåge och Per Sandh.
1.4.1

Tennishallen

I tennishallen har under verksamhetsåret de sista installationerna av ombyggnationen
genomförts.
Offerter har tagits in för byte av lysrören, vilket kommer att ske under år 2010.
Dessutom har offerter tagits in för slipning, spackling och ommålning av tennisbaneunderlaget. Sedvanligt underhåll har genomförts såsom maskinskurning av banorna
och oljning av trägolvet i entrén.
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Vid utgången av året hade förhandlingarna med entreprenören om ömsesidiga krav
med anledning av ombyggnaden de facto resulterat i biläggande av meningsmotsättningarna men någon formell slutuppgörelse har ännu inte träffats.
1.4.2

Tillbyggnad av tennishallen

Under året har klubben stått i kontinuerlig kontakt med Nacka kommun för att bevaka föreningens intresse att få utöka med två tennisbanor i anslutning till kommunens projektering av en ishockeyhall i grannområdet.
Tanken är att tillbyggnaden ska ligga på nuvarande fotbollsplanen och länkas ihop
med tennishallen vid entrén.
1.4.3

Grusbanorna

På våren byttes samtliga linjer ut på grusbanorna mot nya bättre och mer lättarbetande linjer. En ny veranda byggdes vid ingången till omklädningsrummen. Personalkuren slipades och målades om och golvet till det bakre förrådet byttes ut.
Standarden på grusbanorna har allmänt ansetts vara mycket hög.
1.5

IT-kommittén

IT-kommittén ansvarar för klubbens hemsida och all kommunikation med medlemmarna.
IT-kommittén har under året bestått av medlemmarna Patrik Hedelin (ordf.), Peter
Widmark, Håkan Olsson, Lisa Wickström, Kurt Jangbåge och Kenneth Markdalen.
1.5.1

Tidboknings- och inpasseringssystemet

Styrelsen beslöt under året att vid årsskiftet 2009/2010 genomföra förändringar i reglerna för kontraktstider och strötidsbokningar i syfte att öka tillgången till strötider,
öka beläggningen i hallen och öka medlemsnyttan. Alla kontrakttidsinnehavare måste
varje vecka återbekräfta sin tid. Om så inte sker blir tiden ledigförklarad och tillgänglig för annan att boka. Under året har intäkterna från strötidsuthyrning ökat från
drygt 215 000 kr under 2008 till drygt 400 000 kr under 2009. De nya reglerna har
mottagits väl av de allra flesta medlemmarna.
Inpasseringssystemet har under året fungerat utan problem.
1.5.2

Hemsidan

Klubbens hemsida har genomgått viss uppdatering men behov finns att öka uppdateringsfrekvensen.
1.5.3

Nyhetsbrev

IT-kommittén skickade under året ut fyra elektroniska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet
publiceras på hemsidan och distribueras per e-mail till alla medlemmar.
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2.

Styrelsen

2.1

Styrelsens sammansättning

Vid årsmötet den 18 mars 2009, där 29 medlemmar deltog (varav 17 medlemmar
som inte hade förtroendeuppdrag eller var anställda) omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, för en tvåårsperiod Anders Arnborger, Eva Bratell, Patrik Hedelin och Josephine Engstrand medan Harald Nordenson, Peter Widmark och Håkan
Olsson alla har ett år kvar av sina tvååriga förordnanden.
Styrelsen hade alltså samma sammansättning såväl före som efter årsmötet.
2.2

Styrelsens arbete

2.2.1

Styrelsemöten och kommittémöten

Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten. Arbetet inom styrelsen har
drivits i en anda av samförstånd. Ingen fråga har behandlats som inte lösts i full enighet. Klubbens kanslist Eva Åkerlind tjänstgör som styrelsens sekreterare och protokollförare.
Enligt den etablerade ordningen inleds varje styrelsemöte med en informell dialog
med de tränare som har möjlighet att närvara (direkt efter tennisskolans sista timme).
Alla kommittéer har under året haft egna, ofta protokollförda, möten.
3.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Richard Malmsjö och Torbjörn Nilsson.

4.

Föreningens revisorer
Föreningens revisorer har under året varit Arne Arvidsson och Annica Malmqvist
med suppleanterna Sophia Törnblad Nilsson och Per Göransson, som alla omvaldes
på den ordinarie föreningsstämman.

5.

Föreningens anställda, kansli m.m.
Under verksamhetsåret har klubben haft en anställd klubbutvecklare, Kurt Jangbåge,
fyra anställda tränare, nämligen juniorverksamhetens ansvarige Kenneth Markdalen,
seniortennisansvarige Per Sandh, sporthallansvarige Jérôme Guillem och Marios Dimakos. Dessutom har klubben haft två timtränare som hjälpt till med seniorträning,
Simon Herlitz och Michael Sjögren, och därutöver några duktiga juniortränare.
Av våra tränare har Kenneth Markdalen, Per Sandh och Jérôme Guillem heltidstjänst
medan Marios Dimakos arbetar 80 %.
Per Sandh har under året haft huvudansvaret för seniorverksamheten medan Kenneth Markdalen har ansvarat för juniorverksamheten och klubbens hemsida. Jérôme
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Guillem har ansvarat för barnen som tränar i sporthallen och administrerat klubbens
utlandsläger för juniorer. Alla tränare har gemensamt arbetat med tävlings- och utvecklingsgrupperna. Marios Dimakos har varit ansvarig för resorna till Junior-SM.
Alla tränarna deltar i såväl juniorernas tennisskola som vuxenträningen.
Vår klubbutvecklare Kurt Jangbåge innehar en tjänst på 90 % där han arbetat med
klubbutveckling och medlemsnytta. Det har bl.a. handlat om personalfrågor, om vidareutveckling och vidareutbildning av de anställda, om researcharbete i ”hur vi förändrar klubben till nytta för klubbens medlemmar” och andra frågor för att öka medlemsnyttan. Han har därutöver arbetat med klubbens tävlingar samt varit ansvarig för
utomhusanläggningen och klubbens sommarläger för juniorer.
Vår kanslist Eva Åkerlind innehar en tjänst på 75 % där hon tar hand om våra medlemmar på allra bästa sätt.
Klubben har fortsatt anlitat bokföringskonsulten Lena Sjöberg som utgjort ett värdefullt stöd åt Eva Åkerlind.
6.

Medlemmar, avgifter och resultat m.m.
Klubben hade vid utgången av verksamhetsåret 1 150 (1050 år 2008) registrerade
medlemmar, varav 540 seniorer och 610 juniorer.
Klubbens hedersmedlemmar var vid utgången av år 2009 Åke Bouvin, Jan-Victor
Ekstedt, Sven Hansson, Micaela Lavonius, Per Lundbergh, Hans Olof Malmlund,
Erna Möller, Torbjörn Nilsson, Hans Törnqvist och Gunvor Westelius.
Eftersom det har rått osäkerhet om tillämpningen av stadgebestämmelsen om kapitalinsats (även kallad medlemsinsats) har styrelsen beslutat att från och med nästa år
infordra den av årsmötet bestämda medlemsinsatsen om 3 500 kr från alla seniormedlemmar som fyllt 27 år. I beslutet ingår att justera tidigare inbetalda medlemsinsatser till denna nivå.
Återbetalningar av insatser har under året gjorts med 29 000 kr. Vid utgången av
verksamhetsåret var medlemsinsatserna totalt drygt 1 500 000 kr.
Reparation och underhåll av grusbanorna har uppgått till drygt 100 000 kr medan
motsvarande kostnader för tennishallen varit drygt 500 000 kr.
Posten i förra årets balansräkning avseende pågående arbeten på knappt 900 000 kr
har efter uppgörelse med entreprenören Hans Högberg med firma Råbäckens Bygg
bokats bort, varefter leverantörsskulder reducerats med samma belopp.
Avskrivningar på ombyggnad tillämpas i enlighet med tidigare policy.
Klubben hade vid årets ingång två banklån med kommunal borgen, nämligen ett
Spintab-lån på drygt 400 000 kr och ett Swedbank-lån på drygt 1 300 000 kr.
Totalt har amorteringar på banklån skett med knappt 250 000 kr.
Räntor har erlagts med drygt 75 000 kr.
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Klubbens intäkter uppgick till kr 5 232 000 (4 686 000 kr år 2008). Rörelsekostnaderna uppgick till 1 808 000 kr (1 512 000 kr) och personalkostnaderna till 2 900 000 kr
(2 766 000 kr).
Årets resultat är en vinst på 31 883 kr (66 090 kr år 2008) efter avskrivningar och finansiella poster.
Klubbens ekonomiska förhållanden under år 2009 framgår av den reviderade årsredovisningen.

---------------

