VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

Styrelsen för Saltsjöbadens Lawntennisklubb lämnar här sin verksamhetsberättelse för år 2011.

1.

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

1.1

Juniorkommittén

Juniorkommitténs medlemmar har varit Stefan Engstrand (ordf), Jonas Björkman,
Maria Engstrand, Stefan Oldmark samt tränarna Per Sandh och Kenneth Markdalen.
1.1.1

Tennisskolan

Tennisskolan har under år 2011 haft drygt 470 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 de senaste åren för att klubben nu vill ha en förbättrad tävlingsverksamhet, vilket har gett tydliga resultat.
På väntelistan till juniorspel för 10-åringar och äldre står för närvarande ca 50 elever i
kö. Dessutom är det ca 120 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 fem timanställda tränare varit kontrakterade.
Sammanfattningsvis har klubben en bra bredd med de drygt 470 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 tävlingarna och att vi har ett växande antal deltagande juniorer visar att åtgärderna ger
resultat. T ex vann Fredrik Liljenberg och Camilla Hamzo ett par tävlingar var och
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Adrian Olsson och Andrea Arnborger har varit uttagna i SEB Next Generation vilket
är mycket glädjande.
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 1998–2005
- Sommarläger på grusbanorna under sex sommarveckor (c:a 150 deltagare)
- Träningsläger i Barcelona en vecka i april för utvecklings- och klubbgruppen
- Resa till Göteborg för junior-SM i april för utvecklings- och tävlingsgruppen
- Träningsläger på Mallorca i början av maj för tävlingsgruppen
- Tränings- och tävlingsläger i Gävle två helger i november för utvecklings- och
klubbgruppen
- Tävlingsläger i Båstad under turneringen Båstad Tennis för tävlings- och utvecklingsgruppen
- Deltagande lag i Rookieserien (pojkar och flickor -96 och yngre) samt Svenska
Tennisserien Flickor 15 och Pojkar 15
- 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)
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1.2

Seniorkommittén

Seniorkommitténs medlemmar har under året varit Stefan Ossmyr (ordf.), Peter
Kimber (divisionsspelsansvarig), Per Petré (ansvarig för div 1.), John Blomqvist (ansvarig för div 2.), Mats Uggelberg (div. 3), Peter Lagergren (div. 4), Stefan Oldmark
(div. 5), Peter Kimber (div. 6) samt Lotta Leuckfeld (damdivisionsansvarig) och
Jerome Guillem (tränare) samt Mikael Windahl.
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. Den tidigare så kallade Elitdivisionen togs bort från
höstterminen 2011.
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. Inför kommande säsong påbörjas en ansträngning att frigöra ytterligare tider vardagar till förmån för strötidsbokning.
1.2.3

Sign-In spel

Under senhösten 2010 togs initiativ till att på försök starta upp möjlighet till tränarlett spontanspel med så kallade ”drills”. Det innebär att tränaren anpassar upplägg efter antalet spelare som anmält sig på plats innan spel. Det hela föll väl ut och beslut
fattades att använda två banor tisdagar mellan klockan 19 – 21 under 2011. Det har
varit en lyckad satsning med stort intresse från medlemmar under det gångna året.
1.2.4

Seniorresa till Barcelona

I månadsskiftet september/oktober genomfördes för första gången en organiserad
resa för seniorer till Andre Gimenes tennisanläggning i Barcelona. Åtta hugade seniorer fick sig en rejäl dos grusträning ledd av Jerome Guillem. Resan och upplägget
blev mycket uppskattat. Beslut om att fortsättningsvis erbjuda arrangerade seniorresor fattades således. Klubben erbjuder till 2012 en resa till Mallorca i juni samt planerar att erbjuda en resa till Bordeaux under hösten 2012.
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1.3

Tävlingskommittén

Tävlingskommitténs medlemmar har under året varit Stig Lagerqvist (ordf.), Annika
Wijkström och Kurt Jangbåge.
Följande tävlingar har genomförts i klubbens regi under år 2011 (resultat för respektive tävling finns på hemsidan).
1.3.1

Inomhustävlingar
Inomhus-KM

Inomhus-KM 2011 för seniorer har flyttats från november månad till januari. Årets
upplaga bestod av sex klasser: HSA, HSB, HD, DS, DD samt MD. Totalt 121 deltagare. Här är samtliga segrare i respektive klass:
HSA HSB - Oskar Malmsjö
DSA - Jessica Widmark
HD - Christer Renlund och Anders Engstrand
DD - Sophia Törnblad och Annika Wijkström
MD - Elisabeth Kruth och Håkan Olsson
Inomhus-KM för juniorer spelades under februari månad med ett deltagande av 114
juniorer. Se resultat på hemsidan.
Swingers Cup

För andra året i rad spelades den populära mixeddubbeltävlingen Swingers Cup, i år
med ett ännu större startfält. 46 herrar och damer träffades och spelade under en lördagseftermiddag i oktober några intensiva kortsetsmatcher. Med ett finurligt upplagt
spelsystem fick alla byta partners flera gånger under dagen. Tävlingen avslutades med
Thai buffé i hallen. Vinnande mixeddubbelpar blev Lotta Anderlind och Torbjörn
Cardell. På allmän begäran kommer Swingers Cup under 2012 även att spelas utomhus.
1.3.2

Utomhustävlingar
SLTK Clay Open och Saltsjöbadsspelen

2011 genomförde vi andra upplagan av SLTK Clay Open under sista veckan i maj
och första veckan i juni. Vi gjorde om våra fina banor till en riktig tävlingsarena där
spelare och publik kunde blanda sitt tennisintresse med sociala event. Veterantävlingen lockade några av Sveriges främsta spelare som gjorde upp om prispengar på
60 000 kr. Detta gör SLTK Clay Open till en av Sveriges största utomhusturneringar
sett i prispengar.
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2011 var det även första gången vi stöpte om Saltsjöbadsspelen till Clay Open för
juniorerna vilket alla upplevde som något mycket positivt. Juniorerna fick möjlighet
att spela på samma fina anläggning och med ett rejält utökat prisbord från veterantävlingens sponsorer.
Vi har jobbat mycket för att få SLTK att känna att det här är året tennisfest.
Våra juniorer har varit fantastiskt duktiga som bollkallar och vi har umgåtts kring
tennisbanorna i två veckors tid.
Under juniortävlingen var det inte samma starka startfält men det kommer vi att
jobba på inför nästa år. Nu är tävlingen etablerad och vi kan se till att få dit de absolut bästa i respektive klass. Kul var att SLTK:s juniorer hade stor framgång både på
kill- och tjejsidan. Camilla Hamzo kom till final i FS 15 där hon föll i en 3 setare
och Adrian Olsson vann PS 11 efter en tuff 3 setare.
Älgö-matchen
2011 års Älgö-match blev dessvärre inställd pga regn.
Utomhus-KM för seniorer och juniorer
Ute-KM spelades i månadsskiftet augusti/september med totalt 6 klasser och 105
deltagare för seniorer. Juniorklasserna hade totalt 11 klasser och 113 deltagare. Nytt
för årets upplaga var domare i finalerna. Se hemsidan för resultat.
Under samtliga utomhustävlingar har vi fortsatt att använda tältet som sattes upp för
Clay Open. Det har varit en trevlig inramning och samlingspunkt under tävlingarna.
Resultat för ute KM:
HSA -

Christian Maravelias

HSB -

Martin Rydell

DSA -

Rebecca Gustafson

HD -

Stefan Engstrand och Anders Engstrand

DD -

Charlotta Arnborger och Elisabeth Kruth

MD -

Åsa Hedin och Jens Miöen

Juniorklassernas resultat finns på hemsidan.
1.3.3

SLTK:s representationslag damer och herrar

Klubben har under spelåret 2010/11 haft sju lag representerade i allsvenska inomhusserien, Damer, Damer 40, Damer 50, Herrar, Herrar 45, Flickor 15 och Pojkar 15.
Herrlaget , Herrar 45, P 15 lagen vann sina serier.
I de allsvenska utomhusserierna har vi haft fem lag som representerat SLTK.
I Svenska juniorcupen för 18-åringar deltog både ett pojklag och ett flicklag.
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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 sedvanligt underhåll utförts. Restaurang Thai Break har fått ny
ägare och utökade öppettider.
1.4.2

Tillbyggnad av tennishallen

Under året har klubben stått i kontinuerlig kontakt med Nacka kommun för att driva
föreningens intresse att få utöka med två tennisbanor i anslutning till den fd fotbollsplanen. Tanken är att tillbyggnaden ska ligga på nuvarande fotbollsplan och länkas
ihop med tennishallen vid entrén.
Nacka kommun har under året antagit en alltmer positiv hållning och ett avtal slöts
under våren med SLTK om att påbörja en ändring av detaljplanen för att möjliggöra
en byggnation. I några remissvar i ärendet, internt inom kommunen, framhölls vissa
problem, som bristen på parkeringsplatser och den ansträngda trafiksituationen till
följd av ishallen och den nya förskolan. Det såg dock ut som att detta skulle gå att
lösa. Så i januari 2012 fick SLTK ett förhandsbesked från kommunen att en utbyggnad inte är önskvärd med tanke på den nya inriktning som finns för Samskolan. Det
nya är att skolan framöver kommer att vara en F-9 skola. Elevantalet kommer att bli
större än tidigare samtidigt som fler yngre barn kommer att röra sig i området. I och
med detta ökar kravet ytterligare på att den befintliga bollplanen behålls. Läget är låst
tills vidare.
1.4.3

Grusbanorna

På grusbanorna har sedvanligt underhåll utförts. Standarden på grusbanorna har allmänt ansetts vara mycket hög. Klubben för en diskussion med kommunen om dragningen av den återstående delen av strandpromenaden. Det liggande förslaget innebär att kommunen iordningställer, och allmänheten får tillträde till, gångvägen mellan
strandkanten och bana ett och två. Därefter viker den allmänna gångvägen av och går
längs vattnet, rundar bana tre för att ansluta till befintlig promenadväg.
1.5

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

Klubbens IT-miljö

Under 2011 har det inte gjorts några större förändringar eller investeringar utan vi
har istället fokuserat på att upprätthålla en stabil IT-miljö.
1.5.2

Hemsidan

Klubbens hemsida har genomgått viss uppdatering men behov finns att öka uppdateringsfrekvensen. SLTK:s blogg har därför publicerats på förstasidan och det är tränarna som sköter uppdateringen.
1.5.3

Nyhetsbrev
För att snabbt få tillgång till relevant och viktig information från klubben är det möjligt att på klubbens hemsida (förstasidan) registrera sin e-mailadress. Nyhetsbrevet
distribueras per e-mail till alla medlemmar som har lämnat sin e-mailadress till klubben.

2.

Styrelsen

2.1

Styrelsens sammansättning

Vid årsmötet den 29 mars 2011, där 20 medlemmar deltog (varav sju medlemmar
som inte hade förtroendeuppdrag eller var anställda) omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, för en tvåårsperiod Eva Bratell medan Anders Arnborger, Stefan
Engstrand, Håkan Olsson, Peter Widmark, Stig Lagerqvist och Stefan Ossmyr 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 klubbutvecklaren Kurt Jangbåge som då representerar övriga tränare.
Styrelsen försöker i mesta möjliga mån verka genom delegering till respektive kommitté. Varje kommitté består av representanter från klubbens medlemmar samt representant ur tränar kåren. Alla kommittéer har under året haft egna, ofta protokollförda, möten.
3.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Harald Nordensson och Patrik Hedelin.
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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 ansvariga
för tävlingsgruppen Marios Dimakos och Johan Kareld. Dessutom har klubben haft
timtränare som hjälpt till med seniorträning, Michael Rheindorf, Simon Herlitz,
Michael Sjögren och Jessica Widmark och därutöver några duktiga juniortränare.
Av våra tränare har Kenneth Markdalen, Per Sandh och Jérôme Guillem heltidstjänst
medan Marios Dimakos och Johan Kareld delar på en heltidstjänst.
Per Sandh har under året haft huvudansvaret för seniorträningen och han har tillsammans med Kenneth Markdalen ansvarat för utvecklingsgruppen, medan Kenneth
har ansvarat för tennisskolan och klubbens hemsida. Jérôme Guillem har ansvarat för
barnen som tränar i sporthallen och administrerat klubbens lägerverksamhet för juniorer. Marios Dimakos och Johan Kareld har gemensamt arbetat med tävlings- och
elitgrupperna och för resorna till Junior-SM.
Vår klubbutvecklare Kurt Jangbåge har innehaft en heltidstjänst där han i huvudsakarbetat 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 ett begränsat antal timmar
såsom tränare och med klubbens tävlingar samt varit ansvarig för utomhusanläggningen.
Vår kanslist Eva Åkerlind innehar en tjänst på 100 % 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 (1 150 år 2010) registrerade
medlemmar, varav 550 seniorer och 550 juniorer.
Klubbens hedersmedlemmar var vid utgången av år 2011 Åke Bouvin, Jan-Victor
Ekstedt, Sven Hansson, Micaela Lavonius, Per Lundbergh, Hans Olof Malmlund,
Erna Möller, Torbjörn Nilsson, Hans Törnqvist, Gunvor Westelius och Harald Nordenson.
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Infordran av medlemslån om 3 500 kr från alla seniormedlemmar som fyllt 27 år har
fortgått. Under året har medlemslån om 316 000 kr inbetalats.
Elkostnaderna har ökat till 358 000 kr (327 000 kr 2010) p g a kalla vintrar med höga
elpriser. Fr.o.m. 2012 har vi ett nytt elavtal med Boo Energi som kommer ge lägre årliga elkostnader. För att se över vilka ytterligare energibesparingar som kan genomföras så kommer en energideklaration av Tennishallen att beställas under 2012. De två
senaste vintrarna har varit snörika och taket till tennishallen har även 2011 behövt
skottas vilket medfört en kostnad på 45 000 kr.
Under året har investeringar gjorts i ny hemsida och en ny version av det administrativa system Visma. Kostnaden för detta var knappt 70 000 kr och togs som en direkt
kostnad.
Under julhelgen 2010/2011 så lades det ny Plexipave på banorna i hallen. Kostnaden
på 325 000 kr togs som en investering.
Avskrivningar på ombyggnad tillämpas i enlighet med tidigare policy.
Klubben hade vid utgången av år 2011 fastighetslån med kommunal borgen på drygt
1 200 000 kr.
Totalt har amorteringar på banklån skett med knappt 250 000 kr.
Räntor har erlagts med knappt 90 000 kr.
Klubbens verksamhet fortsätter växa. Klubbens intäkter uppgick till kr 5 321 000 (5
132 000 kr år 2010). Rörelsekostnaderna uppgick till 1 432 000 kr (1 329 000 kr) och
personalkostnaderna till 3 737 000 kr (3 393 000 kr).
Årets resultat är en förlust på -338 380 kr (-94 915 kr år 2010) efter avskrivningar och
finansiella poster.
Klubbens ekonomiska förhållanden under år 2011 framgår av den reviderade årsredovisningen.
---------------

