VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012

Styrelsen för Saltsjöbadens Lawntennisklubb lämnar här sin verksamhetsberättelse för år 2012.

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,
Stefan Oldmark, Christopher Bjercke samt tränarna representerade av Anders Rosén.
1.1.1

Tennisskolan

2012 har varit ett år fyllt av aktiviteter och utveckling.
Under våren lades grunden till den omarbetning av grupper och åldersindelning med
målsättningen att förtydliga och förenkla den struktur vi arbetar efter. Vi har börjat
jobba med minitennisnät för de yngre och de som behöver slipa på sin teknik inför
steget mot vanliga bollar.
Vidare är vi mycket nöjda med att ha lyckats rekrytera Anders Rosén som chefstränare i SLTK. Anders har lång erfarenhet som tävlande under 80-talet och framförallt
lång erfarenhet av olika tränarroller i tennissverige, exempelvis så har han arbetat för
Tennisförbundet och då som landslagskapten för Sveriges juniorkillar 93-94, han har
varit ansvarig för Uppsala elitgymnasiums tennis, chefstränare i Sollentuna och
Tumba TK. Anders har varit en fantastisk tillgång och vi ser fram emot att fortsätta
utvecklingen av SLTK:s tennisskola tillsammans med Anders och hans tränarteam.
Tennisskolan har under år 2012 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 290 elever i kö. Dessutom är det
192 barn som är sex år eller yngre på väntelistan. Sedan flera år tillbaka tar klubben
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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, sex 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 tävlingarna 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
2012.
Camilla Hamzo:

Cecilia Ossmyr:

Adrian Olsson:

Fredrik Liljenberg:

Vinst

Tumbaspelen

F 16

Final

Babolat Saltsjöbadsspelen F 18

Semi

ELTK Cup

F 16

Final

Huddinge open

F 16

Semi

Gustavsbergstrofén

DS B

Final

NPTK Open

F 16

Semi

SLTK Clay Open

F 17

Semi

Inför JSM Cup

F 16

Semi

Nordea Nordic Cup

F 16

Semi

Solnaspelen

F 16

Vinst

Solnadubbeln

PD 12

Semi

Black Hill Open

P 13

Semi

Regionsmästerskapen

PD 12

Final

Lidingöspelen

PD 12

Vinst

Scandic Gefle Open

P 12

Semi

NPTK jr Trophy

P 18

Semi

Åkersberga sommarspel

P 18

Semi

Sollentunaspelen

P 18

Vinst

Farsta Babolat Cup

HS
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Lovisa Engstrand:

Final

Tyresöspelen

F 16

Albert Regnell:

Final

SLTK Clay Open

P 13

Andrea Arnborger:

Semi

Mc Donalds Cup

F 13

Semi

Mc Donalds Cup

F 14

Vinst

GCC Open

P 16

Semi

GCC Open

P 18

Felix Lindahl:

Vinst

Nordea Nordic Cup

P 13

Amel Salam:

Semi

Spårvägen / Enskede Cup F 18

Catja Malmqvist:

Final

Älta Old & Young Cup

F 10

Luna Lindegren:

Semi

Älta Old & Young Cup

F 10

Axel Brenner:

1.1.2

Aktiviteter som har genomförts under året

I samband med vår nya chefstränares ankomst samt vår nya plan anordnades två informationskvällar, en för vuxna och en för våra juniorer. Det var en fantastisk uppslutning och under juniorernas kväll var det många roliga aktiviteter ledda av våra
tränare. Informationskvällar med tennis och aktiviter för våra juniorer kommer att
vara ett återkommande evenemang under 2013.
2012 sjösattes ett helt nytt upplägg som döpts till ” Fadder – Sparring partner –
Mentor upplägg” där SLTK:s juniorkommitté arbetat fram ett nytänk inom svensk
tennis. Mycket positiva kommentarer från tränare, spelare och vår första elitspelare
( Johanna Skoglund, http://sltk.se/fadder-sparring-partner-mentor-upplagg). Vi
hoppas att detta skall vara ett återkommande inslag i SLTK:s tennisskola där vi vill
inspirera och stimulera ett stort tennisintresse.
Juniorkommittén har varit drivande i att skapa liv på SLTK:s hemsidas Blogg. Där
har det blivit en kraftigt ökad aktivitet och det kommer vi att fortsätta utveckla under
2013. Att använda hemsidans blogg är ett bra verktyg för att sprida information,
skapa klubbanda samt göra hemsidan attraktiv för eventuella sponsorer. Via tränarnas Iphones har man idag ett verktyg som kan användas i tennisskolan, både till att
filma juniorerna samt att blogga.
För andra året har SLTK haft ansvaret för parkeringen under Stockholm Open. Något som genererat en bra inkomst för klubben och som vi hoppas kunna fortsätta
med framöver. Avsikten är att förutom att stärka klubbens ekonomi även kunna göra
mindre investeringar som kommer klubbens juniorer till nytta.
Juniorkommittén har under året provat nya bollar, efter att länge använt Babolat, har
vi provat hållbarhet och känsla i Tretorns olika bollar. Vi har jobbat mycket med att
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hitta en för klubben attraktiv lösning då kostnaden för bollar utgör en stor del av
tennisskolans kostnadsbas, vid sidan av personal.
1.2

Seniorkommittén

Seniorkommittén har primärt haft en begränsad verksamhet under året främst pga att
kommittén endast har bestått av en person. Utav de aktiviteter som framstått som de
kanske mest påtagliga är att det nu anordnas återkommande seniorresor med aktiv
träning. Två riktigt bra resor har genomförts under året under ledning av Jerome
Guillem. Jerome är en mycket entusiastisk tränare och ledare som lyckats skapa en
trevlig atmosfär och bra sammanhållning i grupperna. Seniorkommittén ser fram
emot en kontinuitet i hanteringen av arrangemanget med förbättrade rutiner och med
nya spännande resmål. Vidare har seniorkommittén börjat undersöka hur vi skall
kunna hantera trivselspelen på ett effektivare sätt, begränsningen till förbättring ligger
i att bokningssystemet inte riktigt hänger med idag. Detta medför att vi inte är redo
idag för att förbättra hanteringen av trivselspel och gruppspel då det blir för mycket
manuellt arbete för kansliet att hantera.
1.2.1

Divisionsspel

Det nya för i år är att divisionsspelet idag består av både herrar och damer med en
indelning av sex divisioner med vardera tolv deltagare där varje division disponerar
fyra bantimmar i veckan. Vi har numera en enhetlig och uppdaterad regelsammansättning som gäller för alla divisioner, dvs vi har ingen elit-division idag med särregler
utan alla sex divisioner följer exakt samma regler och spelform.
Intresset är fortfarande stort och kölistan består, dock med ett fåtal väntande på kölistan. Det mest intressanta för i år är att fler ungdomar, 18 år och lite äldre, söker sig
till divisionsspelet vilket ger en positiv prägel på divisionsspelet. Damdivisionsspelet
leds och utvecklas av Madeleine Casén som huvudansvarig och Herr/Dam divisionsspelet leds av Jesper Strandberg.
1.2.2

.

Sign-In spel

Sign-In spel är klubbens tränarledda spontanspel med så kallade ”drills” på tisdagar kl
19-21. Det innebär att tränaren anpassar upplägg efter antalet spelare som anmält sig
på plats innan spel. Under 2012 har intresset fortsatt att vara stort och det har varit i
snitt ca 14 spelare per timme. Tränare under året har varit Jerome Guillem, Kenneth
Markdalen och Per Sandh.
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1.3

Tävlingskommittén
Tävlingskommittén bestod under 2012 av Stig Lagerqvist (ordf) samt Kurt Jangbåge.
Följande tävlingar har genomförts under året i SLTKs regi.

1.3.1

Utomhustävlingar
SLTK mot Älgö 2012

SLTK slog Älgö efter en jämn och spännande drabbning. Till slut skrevs siffrorna till
5-3. Matchen spelades på Älgö.
Matchresultat:
P-O Lindqvist - Christian Maravelias 6-7 4-6
Barbara Johnson/Viveka Terling - Åsa Hedin/Lotta Leuckfeldt 4-6 3-6
Erik Dahlin - Henrik Rydén 0-6 2-6
Magnus & Sofia Segerfors - Stig Lagerqvist/Annika Wijkström 6-3 6-3
Peter Säll/Tomas Johnson - Christer Gardell/Fredrik Trägårdh 7-5 6-7 2-6
Johan Lund/Robert Boström - Johan Brenner/Magnus Lindahl 7-6 7-6
Arne Liljemark/Madde Casén - Håkan Ohlsson/Christina Gardell 6-3 6-2
Joachim Marmstedt/Magnus Nilsson - Tomas Köhlberg/Rikard Stenström 2-6 2-6

Utomhus KM 2012

Årets ute KM bjöd på många fina matcher med många bra prestationer.
Här är samtliga klubbmästare i Senior- och Juniorklasserna.
Seniorklasser
HSA Christian Maravelias
HSB Mathias Löthborn
DSA Kelly Kritikos
HD Anders Rosén/Jonas Boding
DD Annika Wijkström/Ingrid Gärtner
MD Niklas Nilsson/Josefin Böhm

Juniorklasser
P10 Elliot Altman
P12 Sebastian Ståhl
P14 Adrian Olsson
P16 Adrian von Koch
P18 Oskar Malmsjö
F10 Catja Malmqvist
F12 Hanna Karlström
F14 Linnea Engstrand
F18A Linnea Engstrand
F18B Linnea Engstrand

SLTK Clay Open 2012

Vi hade ett rekordstort startfält med över 200 juniorer och nästan 100 seniorer. Det
bjöds på mycket bra tennis på våra banor som var i bättre skick än någonsin.
Likt tidigare år hade vi byggt upp ett trevligt Café med mat på plats.
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Årets upplaga erbjöd även Tennisfashion på plats med deras TourBuss, en buss som
vanligtvis bara åker runt på de professionella tennistävlingarna i Sverige – men i år
hade de lagt om sitt schema och kom alltså till oss med Nike, Tretorn och Prince
produkter. De satte upp storbilds-TV med Nintendo Wii tennis och arrangerade minitennis tävlingar för de yngre.
Utöver detta så erbjöd vi också under tre dagar en av Sveriges bästa Naprapater inom
idrottsskador och rehab. Allt detta erbjöds till ett kraftigt rabatterat pris – och alla
pengar gick oavkortat till Barncancerfonden. Snyggt!
SLTK Clay Open är nu en etablerad och mycket omtyckt grustävling. Faktum är att
SLTK Clay Open nu är en av Sveriges största tävlingar. Något vi kan vara stolta över!

	
  

Veteranklasser
HS35 Kalle Flygt, Upsala TK
HS45 Martin Persson, Saltsjö-Duvnäs TK
HD35 Fredrik Perman/Martin Lager, Gustavsbergs TK
Juniorklasser
PS11 Alvin Sunding, Saltsjö Duvnäs TK
PS13 Filip Tensing, SALK
PS15 Robert Vladareanu, Lidingö TK
PS17 Marcus Widgren, Trollbäckens TK
FS11 Svetlana Teterina, Spårvägens TK
FS13 Nelle Ingham, Spårvägens TK
FS15 Maja Lundell, Mälarhöjdens IK
FS17 Louise Brunetti, TSK Malmen

1.3.2

Inomhustävlingar
Swingers Cup

För tredje året spelades den mycket populära Mixed Dubbel turneringen Swingers
Cup. Under sex timmar spelades massor med korta MD matcher med flera olika parkonstellationer. Vinnare i huvudturneringen blev: Ulf Andersson/Lina Bjurwill som
finalslog Francesca Bäckmalm/Tomas Jonsson.
Inomhus KM 2012

Årets inne KM bjöd på många fina matcher med många bra prestationer.
Här är samtliga klubbmästare i Senior- och Juniorklasserna.

7

Seniorklasser
HSA Fredrik Liljenberg
HSB Oskar Malmsjö
DSA Kelly Kritikos
HD Magnus Lindahl/Johan Brenner
DD Lovisa Engstrand/Camilla Hamzo
MD Stig Lagerqvist/Annika Malmqvist

1.4

Juniorklasser
P10 Arvid Brenner
P12A Hampus Wikjkström
P12B Ludvig Aggerborg
P14 A Adrian Olsson
P14B Tom Eriksson
P16 Adrian Olsson
P18 Philip Hall
F10 Rebecca Oldmark
F12 Amanda Engstrand
F14 Linnea Engstrand
F18A Cecilia Ossmyr
F18B Linnea Engstrand

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 Janne Stenkvist (ordf.),
Kurt Jangbåge, Per Petré och Mikael Windahl.
1.4.1

Tennishallen

Anläggningskommittén startade sitt arbete med en genomgång av tennishallen och
dess utemiljö vilket resulterade i en förvaltningsplan.
Styrelsen har beslutat att riktlinjerna för anläggningen i dess helhet skall vara hög
med målsättning att vi över tiden håller anläggningen i toppskick.
Under vintern drabbades damernas omklädningsrum av en vattenskada. Detta resulterade i en omfattande renovering av damernas omklädningsrum och toalett.
Under hösten har ett stort antal aktiviteter genomförts i tennishallen, t ex underhåll
av banorna, upprustning av bastu, komplettering av plattsättning utanför entrén.
Under året har byte av lysrör och don genomförts på samtliga banor i tennishallen.
Det förtjänar även att nämnas att snöskottning av tennishallens tak har skett med tät
regelbundenhet.
1.4.2

Grusbanorna

Anläggningskommittén startade sitt arbete med en genomgång av utebanorna och
dess omklädningsrum, vilket resulterade i en förvaltningsplan.
Styrelsen har beslutat att riktlinjerna för utomhusanläggningen skall vara hög med
målsättning att vi över tiden håller anläggningen i toppskick.
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Till hösten införskaffades plank och marksten för att placera ut på linjerna under vinterhalvåret. Ny gräsklippare och trimmer har införskaffats.
Standarden på grusbanorna har allmänt ansetts vara mycket hög.

1.5

IT-kommittén

IT-kommittén ansvarar för klubbens IT-miljö, hemsida och kommunikationen med
medlemmarna.
IT-kommittén har under året bestått av medlemmarna Håkan Olsson (ordf.) och
Kurt Jangbåge.
1.5.1

Klubbens IT-miljö och IT-stöd

Under 2012 har vi inte gjort några större förändringar eller investeringar utan vi har
istället fokuserat på att upprätthålla en stabil IT-miljö. Klubbens anställda tränare,
Eva och Pia är delaktiga i arbetet med att uppdatera, informera samt att upprätthålla
en relevant nivå på medlemsinformationen.
Saltisdata är ansvariga för drift och support för de anställda.
1.5.2

Hemsidan

Hemsidan har genomgått viss uppdatering men behov finns att förnya utseendet.
SLTK:s hemsida och blogg uppdateras av de anställda tränarna och kansliet. En ny
redaktion för hemsidan är planerad att utses under 2013.
1.5.3

Nyhetsbrev

Förutom den löpande informationen som skickas från klubben skickas även ett mer
omfattande nyhetsbrev till medlemmarna. Detta görs c a två gånger per termin. Nyhetsbrevet distribueras per e-mail till alla medlemmar som registrerat sin e-postadress
hos klubben.
2.

Styrelsen

2.1

Styrelsens sammansättning

Vid årsmötet den 29 mars 2012, där 17 medlemmar deltog, omvaldes i enlighet med
valberedningens förslag, för en två årsperiod, Anders Arnborger, Stefan Engstrand,
Håkan Olsson, Peter Widmark och Stig Lagerqvist. Till nya styrelseledamöter valdes
Jan Stenkvist och Peter Kimber som valdes in i styrelsen på två år.
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2.2

Styrelsens arbete

2.2.1

Styrelsemöten och kommittémöten

Styrelsen har under året haft tre 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 tränarkåren. Alla kommittéer har under året haft egna, ofta protokollförda möten.
3.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Eva Bratell och Stefan Ossmyr.

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.
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5.

Föreningens anställda, kansli m.m.
Under verksamhetsåret har klubben haft en anställd klubbutvecklare, Kurt Jangbåge,
samt tre heltidsanställda tränare, Kenneth Markdalen, Per Sand och Jerome Guillem.
Utöver heltidsanställda tränare så är Johan Kareld, Marios Dimakos, Michael Sjögren,
Simon Herlitz och Michael Rheindorf timanställda och ger klubben viss elasticitet när
behovet av tränarledda timmar ökar eller minskar. Därutöver så förekommer det att
några duktiga juniorer kallas in till tennisskolan vid behov.
Som nämnts ovan så har klubben rekryterat in Anders Rosén som ny chefstränare
och då med fokus på tennisskolan och våra juniorer. Anders implementerar sedan
hösten 2012 med stöd av styrelse och juniorkommittén en ny plan med syfte att förbättra kvalitén för spelare på alla nivåer. Nyordningen förväntas vara fullt installerad
under hösten 2013 och kommer därefter att utvärderas och vid behov revideras.
Då verksamheten under de senaste åren kontinuerligt har växt och då med medföljande ökad belastning på administrativ kapacitet så har kansliet under året förstärkts
med Pia Bratt.
Pia och Eva utgör tillsammans ca1,5 heltidstjänst och skapar möjlighet för elasticitet
när belastningen i verksamheten ökar/minskar. Anställningen utav Pia har medfört
minskat behov av externa redovisningskonsulter. Lena Sjöberg kvarstår dock som
stöd vid arbetet med årsredovisningen.
Klubben har tecknat avtal med Michael Rheindorf angående uthyrning av Tennisshopen samt för försäljning utav sponsorplatser/media inom ramen för klubbens
verksamhet. Utredning avseende sponsorerbjudande pågår och förväntas vara klart
under våren med avsikt att försäljning skall kunna påbörjas inför hösten 2013. Sponsringen förväntas kunna ge klubben årliga intäkter om ca 300 000-500 000 kr.

6.

Medlemmar, avgifter och resultat m.m.
Klubben hade vid utgången av verksamhetsåret 1 080 (1 100 år 2011) registrerade
medlemmar, varav 520 seniorer och 560 juniorer.
Klubbens hedersmedlemmar var vid utgången av år 2012 Åke Bouvin, Jan-Victor
Ekstedt, Sven Hansson, Micaela Lavonius, Hans Olof Malmlund, Erna Möller, Torbjörn Nilsson, Hans Törnqvist, Gunvor Westelius och Harald Nordenson.
Det ekonomiska arbetet har under året präglats av återhållsamhet pga de negativa resultaten 2010 och 2011. För att återigen kunna visa ett positivt ekonomiskt resultat
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antog styrelsen en åtgärdsplan för 2012. Denna plan har gett effekt och resultatet för
året visar återigen en vinst efter finansiella intäkter och kostnader.
Klubbens verksamhet fortsätter växa. Klubbens intäkter uppgick till 5 815 000 kr
(5 321 000 kr år 2011). Rörelsekostnaderna uppgick till 1 239 000 kr (1 432 000 kr)
och personalkostnaderna till 3 962 000 kr (3 737 000 kr).
Elkostnaderna har minskat till 296 000 kr (393 000 kr 2011) pga av en lite mildare
vinter och ett nytt elavtal. För att se över vilka ytterligare energibesparingar som kan
genomföras så kommer en energideklaration av Tennishallen att beställas under
2013.
Avskrivningar på ombyggnad tillämpas i enlighet med tidigare policy.
Klubben hade vid utgången av år 2012 fastighetslån med kommunal borgen på
989 000 kr. Totalt har 246 000 kr amorterats under 2012.
En checkräkningskredit på 350 000 kr har tecknats med Swedbank som en extra säkerhet för klubbens ojämna intäktsflöde över året.
Räntor har erlagts med 75 000 kr.
Årets resultat är en vinst på 135 810 kr (-338 380 kr år 2011) efter avskrivningar och
finansiella poster.
Klubbens ekonomiska förhållanden under år 2012 framgår av den reviderade årsredovisningen.

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

