
 

  

     

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 

 

Styrelsen för Saltsjöbadens Lawntennisklubb lämnar här sin verksamhetsberättelse för år 2013. 

 

1. Tennisverksamheten 

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

1.1 Juniorkommittén  

Juniorkommitténs medlemmar har under 2013 varit Stefan Engstrand (ordf), Jonas 
Björkman, Stefan Oldmark, Christopher Bjercke samt tränarna representerade av 
Anders Rosén. 

1.1.1 Tennisskolan 

2013 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. 

Tennisskolan har under år 2013 haft drygt 470 deltagare i åldern 6–18 år. Fördelning-
en 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 utvecklings- 
och tävlingsgruppen ingår nu ca 50 juniorer som tränar 2–6 timmar/vecka. Den de-
len har utökats för att klubben nu vill ha en förbättrad tävlingsverksamhet, vilket har 
gett tydliga resultat.  

På väntelistan till juniorspel står för närvarande ca 370 elever i kö. Sedan flera år till-
baka 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, sex 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 
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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 ar-
rangemang som tränings- och tävlingsläger. Att vi under året haft framgångar i täv-
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 
2013. 

Elliot Altman  Semi  Bålsta TK-Föreningsprodukter Cup MASTERS 

    Vinst SLTK-SLTK Clay Open Junior 2013 P11 
   Final  Älta TK-Älta Old&Young Cup 2013 P11  

   Final  Gefle TK-Scandic Gefle Open 2013 PD12  

Max Björkman  Semi  Norrköpings TK-Mirum Galleria J Open P10 

   Semi  Lidingö TK-Lidingöspelen 2013 P10 

   Semi Trollbäckens TK-Trollbäcksspelen P10  

Maya Carlsson  Semi  Åkersberga TK-Åkersberga sommarspel F16  

   Semi  Båstad-Malens TS-Båstad T Corem Open F16B 

   Semi  Varbergs Sommarturnering F16 

Lovisa Engstrand Kvart  Regionsmästerskapen 2013 F16 

Camilla Hamzo  Semi  SLTK-Saltsjöbadsspelen 2013 F17 

Elsa Jansson  Semi Åkersberga TK-Åkersberga sommarspel F18 

Hanna Karlström Final Bålsta TK-Logiwaste Open F13 

   Semi Yonex Open 2013 F13 

   Semi Mc Donalds Cup 2013 F13 

Fredrik Liljenberg Semi Danske Bank Junior Trophy 2013 P18 

Albert Regnell    Semi  EIF Tennis Junior Open P14 

   Kvart  Båstadtennis Corem Open P14c 

Sebastian Ståhl  Final  Zeta Hellas Open P12 

   Semi Scandic Gefle Open 2013 P12 

Jacob Wolf  Semi  Bålsta TK-Fundo Open P10 

   Semi  Västerhaningespelen 2013 P10 

   Vinst  Älta Old&Young Cuå 2013 P10 
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1.2 Seniorkommittén  

Seniorkommittén har under året bestått av Peter Kimber (Ordf). De aktiviteter som 
framstått som de kanske mest påtagliga är att det anordnas återkommande seniorre-
sor med aktiv träning. Två riktigt bra resor har genomförts under året under ledning 
av Jerome Guillem tillsammans med Anders Rosén.  

Jerome och Anders är båda mycket entusiastiska tränare och ledare som lyckats skapa 
en trevlig atmosfär och bra sammanhållning i grupperna. Seniorkommittén har fått 
en kontinuitet i hanteringen av arrangemangen som är ekonomiskt hållbara för klub-
ben. Vårt kommande resmål är nu i slutet av maj 2014 och vi är redan fullbokade 
med en väntelista.  

Peter Kimber som ensam aktör inom seniorkommittén har utvecklat och skrivit en 
artikel om tennisstrategi tillsammans med Anders Rosén med vilken målsättningen är 
att hitta andra angreppssätt för att förbättra den seniora slentrianmässiga tränings- 
och spelformen. Hitintills har det givit positiv feedback från ett antal seniorer i klub-
ben som bekräftat att det är viktigt att få en dimension till, i utvecklingen av spel och 
träning. Nya artiklar kommer att skrivas som belyser hur spelstrategin förändras ge-
nom de olika åldersklasserna. 

1.2.1 Divisionsspel 

Divisionsspelet består av både herrar och damer med en indelning av sex divisioner 
med vardera tolv till fjorton deltagare där varje division disponerar fyra till fem ban-
timmar i veckan. Vi uppdaterar regelsammansättning fortfarande då det kommer in 
nya situationer som inte täckts av nuvarande regelverk. Det är en process där vår 
ambition är att bli så heltäckande som möjligt eftersom nivån på divisionsspelet blir 
bättre och mer utmanande för klubben. 

1.2.2 Gruppspel och privata kontraktstider 
 

Sign-in träningen på tisdagar kl 19-21 har fortsatt under året och varit mycket upp-
skattad av många medlemmar. 
 
Vuxenträningen har varit omfattande som vanligt och bedrivs mest på vardagar mel-
lan kl 07.00-12.00. Tränare under året har varit Jerome Guillem, Kenneth Markdalen, 
Per Sandh, Michael Sjögren och Michael Rheindorf.  
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1.3 Tävlingskommittén  

Tävlingskommittén bestod under 2013 av Stig Lagerqvist (ordf) samt Kurt Jangbåge. 
Följande tävlingar har genomförts under året i SLTKs regi. 

1.3.1 Utomhustävlingar 

SLTK mot Älgö 2013 

Den årliga Älgö-Saltsjöbads matchen spelades på Älgö i augusti men krockade i år 
något med Pro Am tävlingen som spelades på Saltisbanorna varför inte alla önskade 
spelare kunde ställa upp. Trots allt lyckades Saltsjöbaden vinna. 2014 ser vi fram 
emot ett speciellt arrangemang då tävlingen firar 80! år. 

Utomhus KM 2013 

Utomhus KM arrangerades i sedvanlig ordning i maj men ett ovanligt stort startfält.  

Här är samtliga klubbmästare i Senior- och Juniorklasserna.  

Seniorklasser     Juniorklasser  
 HSA Erik Ahrén Moonga    P8  Viktor Göthman 

HSB Oskar Malmsjö    P10 Max Björkman 
DSA Isabelle Björkman    P12 Sebastian Ståhl 
HD  Anders Engstrand/Stefan Engstrand  P14 Sebastian Ståhl 
MD  Peter Rejler/Isabelle Björkman   P16 Albert Regnell 
      F10 Minna Olsson 
      F12 Catja Malmqvist 
      F14 Linnea Engstrand 

 SLTK Clay Open 2013 

Vi hade ett rekordstort startfält med 204 juniorer. Det bjöds på mycket bra tennis på 
våra banor som var i bättre skick än någonsin. 

SLTK Clay Open Junior är nu en etablerad och mycket omtyckt grustävling. Faktum 
är att SLTK Clay Open Junior nu är en av Sveriges största tävlingar. Något vi kan 
vara stolta över! 

	    

1.3.2 Inomhustävlingar 

Saltsjöbadsspelen 

Saltsjöbadsspelen hade 333 deltagare och är en av Stockholms största juniortävlingar 
som har fått ett stort erkännande av spelare och åhörare. 
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Swingers Cup  

I november arrangerades för fjärde året i rad Swingers Cup i tennishallen. Denna 
mixed dubbel tävling har verkligen en härligt lojal och engagerad skara deltagare. På 
allmän begäran tittar vi nu på att köra även Swingers Cup utomhus. 

Inomhus KM 2013 

Årets inne KM bjöd på många fina matcher med många bra prestationer.  

Här är samtliga klubbmästare i Senior- och Juniorklasserna.  

 
Seniorklasser                                                             Juniorklasser 
HSA Peter Rejler                                                     P8     Theodor Pielen 
HSB Karl Frostensson                                             P10    Max Björkman 
DSA Lovisa Engstrand                                            P12A Sebastian Ståhl 
DSB Elin Tornberg            P12B  Emil Windahl 
HD  Fredrik Liljenberg/Oskar Malmsjö                  P14A Adrian Olsson 
DD  Elsa Jansson/Lovisa Engstrand                       P14B  Joakim Cewers Bredberg 
 MD Stefan Engstrand/Olivia Engstrand                P16    Adrian Olsson 
                                                                                F10    Maja Karlström 
                                                                                F12    Rebecka Oldmark 
                                                                                F17    Olivia Engstrand 
                                                                                 

1.3.3 SLTK:s representationslag 

Klubben har under spelåret 2012/2013 haft sju lag representerade i allsvenska inom-
husserien: Damer, Damer 40 lag 1 och 2, Flickor 15, Herrar, Herrar 45 och Pojkar 
15. 

I de allsvenska utomhusserierna 2013 har vi haft fyra lag som representerat SLTK: 
Damer, Herrar och Herrar 45 lag 1 och 2. 

                                                                        

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 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. 
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Styrelsen har beslutat att riktlinjerna för anläggningen i dess helhet skall vara hög 
med målsättning att vi över tiden håller anläggningen i toppskick. 

Under hösten har ett stort antal aktiviteter genomförts i och utanför tennishallen, 
t.ex. ommålning av träfasaden, slyrensning runt hela tennishallen, byte av flag-
gor/flaggstångsknoppar, ny sopmaskin för tennisbanorna, energideklaration har ut-
förts, nya domarstolar, mindre vattenskada i korridoren har åtgärdats, brand i elcen-
tral har gjort att vi bytt ut en del av huvudsäkringarna, sparkskada samt ommålning 
av väggarna i herrarnas omklädningsrum har utförts och i herrbastun har kakel bytts 
ut. 

Det förtjänar även att nämnas att snöskottning av tennishallens tak har skett med tät 
regelbundenhet. 

Därutöver har underhåll och drift skötts enligt förvaltningsplan. 

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. 

Till våren införskaffades en ny vält, nya domarstolar och byte av flag-
gor/flaggstångsknoppar. 

Därutöver har underhåll och drift skötts enligt förvaltningsplan. 

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.), Kurt 
Jangbåge, Eva Åkerlind och Pia Bratt. 

1.5.1 Tidboknings- och inpasseringssystemet 

Vi har under året haft en del problem med vårt inpasseringssystem bland annat orsa-
kat av strömavbrott. Vi har säkrat strömförsörjningen genom att införskaffa batteri-
backuper till dessa servrar. 

Med anledning av dessa problem samt önskemål om bättre möjligheter att betala on-
line har vi inlett en utredning om att byta ut systemet för inpassering och tidbokning. 
Vi har dock valt att låta ärendet vila tills vidare då vi bland annat inväntar en ny sty-
relse för klubben. 
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1.5.2 Klubbens IT-miljö och IT-stöd 

Under 2013 har vi gjort några mindre investeringar i hårdvara till de anställda. Vi har 
fokuserat på att upprätthålla en stabil IT-miljö till så låg kostnad som möjligt.  

Vi använder oss av Saltisdata AB för drift och support för de anställda. 

1.5.3 Hemsidan 

Inga större uppdateringar har genomförts kring hemsidan (eller systemet som hante-
rar hemsidan). Behov/önskemål finns dock att förnya och fräscha upp utseende och 
struktur på hemsidan. 

SLTK:s hemsida och blogg uppdateras av de anställda tränarna och kansliet. 

1.5.4 Nyhetsbrev 

Förutom löpande information som skickas från klubben skickas även ett mer omfat-
tande nyhetsbrev till medlemmarna. Detta görs ca två gånger per termin. Nyhetsbre-
vet distribueras per e-mail till alla medlemmar som registrerat sin e-postadress hos 
klubben. 

2. Styrelsen  

2.1 Styrelsens sammansättning 

Vid årsmötet den 21 mars 2013, där 15 medlemmar deltog, omvaldes Peter Widmark, 
Jan Stenkvist och Peter Kimber för en två årsperiod, Anders Arnborger, Stefan 
Engstrand, Håkan Olsson och Stig Lagerqvist har alla ett år kvar av sina tvååriga för-
ordnanden.  

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 enig-
het. Klubbens kanslist Eva Åkerlind tjänstgör som styrelsens sekreterare och proto-
kollförare. 

Enligt den etablerade ordningen inleds varje styrelsemöte med en informell dialog 
med klubbutvecklaren Kurt Jangbåge som då representerar övriga tränare. Vidare så 
presenterar klubbens kassör alltid en sammanfattning kring klubbens ekonomiska 
ställning. Därefter så redogör respektive kommitté ordförande de ärenden som be-
retts i respektive kommitté. 

Styrelsen försöker i mesta möjliga mån verka genom delegering till respektive kom-
mitté. Varje kommitté består av representanter från klubbens medlemmar samt re-
presentant ur tränarkåren. Alla kommittéer har under året haft egna, ofta protokoll-
förda möten. 
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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. 

5. Föreningens anställda, kansli m.m.  

Under verksamhetsåret har klubben haft en anställd klubbutvecklare, Kurt Jangbåge, 
en anställd chefstränare, Anders Rosén samt tre heltidsanställda tränare, Kenneth 
Markdalen, Per Sand och Jerome Guillem. Utöver heltidsanställda tränare så har Jo-
han Kareld, Marios Dimakos (t.o.m. maj), Michael Sjögren, Simon Herlitz (t.o.m. juli) 
och Michael Rheindorf verkat som 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. 

På kansliet arbetar Pia Bratt och Eva Åkerlind som tillsammans utgör ca 1 1/4 hel-
tidstjänst. Lena Sjöberg kvarstår som extern redovisningskonsult och finns tillgänglig 
som stöd vid arbetet med årsredovisningen. 
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6. Medlemmar, avgifter och resultat m.m.  

Klubben hade vid utgången av verksamhetsåret 1 040 (1 080 år 2012) registrerade 
medlemmar, varav 500 seniorer och 540 juniorer.  

Klubbens hedersmedlemmar var vid utgången av år 2013 Åke Bouvin, Jan-Victor 
Ekstedt, Sven Hansson, Micaela Lavonius, Hans Olof Malmlund, Erna Möller, Tor-
björn Nilsson, Hans Törnqvist, Gunvor Westelius, Inge Schmid och Harald Norden-
son. 

Klubbens intäkter uppgick till 5 806 000 kr (5 815 000 kr år 2012). Rörelsekostnader-
na uppgick till 1 361 000 kr (1 239 000 kr) och personalkostnaderna till 4 220 000 kr 
(3 962 000 kr). Del av personalkostnadsökningen beror på löneökning samt att klub-
ben i år infört redovisning av semesterlöneskuld. 

Elkostnaderna har ökat till 370 000 kr (296 000 kr 2012). Ökningen jämfört med 
2012 har sin förklaring i en felperiodisering på ca 38 000 kr som belastat 2013 i stället 
för 2012, elförbrukningen 2012 och 2013 var i stort sätt densamma. Under året gjor-
des också en energideklaration på Tennishallen som kan resultera i energibespa-
ringsåtgärder för genomförande under 2014. 

Avskrivningar på ombyggnad tillämpas i enlighet med tidigare policy. 

Klubben hade vid utgången av år 2013 fastighetslån med kommunal borgen på     
742 000 kr. Totalt har 246 000 kr amorterats under 2013. 

Räntor har erlagts med 60 000 kr. 

Årets rörelseresultat är en vinst på 225 632 kr, (613 840 kr), nettoresultat efter av-
skrivningar och finansiella poster -238 263 kr (135 810 kr år 2012). 

Klubbens ekonomiska förhållanden under år 2013 framgår av den reviderade årsre-
dovisningen. 

 

 

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

 


