VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016

Styrelsen för Saltsjöbadens Lawntennisklubb lämnar här sin verksamhetsberättelse för år 2016.

1.

Tennisverksamheten
Under den här rubriken redovisar styrelsen klubbens tennisverksamhet.

1.1

Juniortennis

1.1.1

Tennisskolan

Tennisskolan har under år 2016 haft c:a 470 deltagare i åldern 6–18 år. Fördelningen av
pojkar och flickor var i stort sett helt jämn. Klubben har under höstterminen förlängt
träningspassen för juniorerna som spelar mellan 14.00-16.00, från 45 min till 60 min, vilket har gjort att kvaliteten har höjts. Det medförde att klubben inte hade utrymme att ta
in nya barn i klubben under hösten 2016.
SLTK arrangerade en sign in-träning för juniorer i åldrarna 9-15 år så att alla som vill kan
träna åtminstone två tillfällen/vecka. Detta har skett varje torsdag kl. 17-18.
Klubben anordnade extraträningar på fredagskvällar såsom tjejkvällar, ”pizzatennis” och
matchträningar vilket har gjort att juniorerna kunnat spela många timmar utöver sina
ordinarie träningar.
SLTK arrangerade tävlingsresor till Båstad i juni och till Gävle i december.
Vi har utbildat och tillsatt ytterligare juniortränare till helgträningen.

1.2

Seniortennis

1.2.1

Divisionsspel

Vi har för närvarande två mycket aktiva och uppskattade divisioner. Damdivisionen med
sex grupper med fyra spelare i varje och Mixdivisionen med 16 grupper med fem spelare
i varje. Båda divisionerna kör tre spelomgångar per termin. Nytt i Mixdivisionen är att
två spelare flyttas upp och två flyttas ned vid ny spelomgång och vi har infört en nivåindelning A, B och C för att nya spelare (eller tidigare skadade) ska komma in på rätt nivå.
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1.2.2

Seniorresa

En långhelg i maj åkte 24 spelare och fyra tränare till Båstad. Det blev en härlig helg med
mycket tennis, fint väder och bra boende på hotell Skansen.
1.2.3

Klubbresa

Årets mycket uppskattade klubbresa gick i september till Mouratoglu Academy i Nice
med 96 personer och all personal inklusive kansli och anläggning.
1.2.4

I oktober anordnade SLTK en kombinerad medlemsfest/90-årsfest. Det blev en oförglömlig kväll med mat och dryck, show och dans med Dröse & Norberg och 170 medlemmar fanns på plats.

1.2.5

Sign in

Vi har utökat Sign in-spelet och nivåindelat så att alla ska få chans att spela Sign in på sin
nivå.
1.2.6

Akademicupen

Akademicupen är en lagtävling som genomfördes under hösten 2016 på en lördagseftermiddag. Många korta matcher med både dubbel och singel.
1.2.7

Seniorträning

Seniorträningen på morgnar och förmiddagar har fortsatt att växa, mycket tack vare
våra engagerade och duktiga tränare.
1.2.8

Seniorutveckling

Vi har genomfört två omgångar intensivkurser för seniorer, den första under våren på
utebanorna och den andra på kvällstid under hösten med fyra herrar och fyra damer i
varje kurs.

1.3

Tävlingar
Ansvariga för tävlingar under 2016 var Kurt Jangbåge tillsammans med Junior/Seniorverksamheten. Följande tävlingar har genomförts under året i SLTKs regi.

1.3.1

Utomhustävlingar
SLTK mot Älgö 2016

Den årliga Älgö-Saltsjöbadsmatchen spelades på Älgö i augusti. I år vann Älgö med 6-4.

3

Utomhus KM 2016

Utomhus KM arrangerades de sista två veckorna i augusti. Då vi spelade juniorernas och
seniorernas KM samtidigt blev det ett roligt KM med ett stort deltagarantal.
Här är samtliga klubbmästare i Senior- och Juniorklasserna.
Seniorklasser
HSA Alexander Zana
HSB Mattias Löthborn
HSC Jens Bäckmalm
HS50 Magnus Jonsson
DSA Jessica Widmark
DSB Hanna Brenner
HD Oskar Boding/Johan Brenner
DD Jessica Widmark/Amanda Ahrén Moonga
MD Josefin Böhm/Niklas Nilsson
GDA Axel Maravelias/Christian Maravelias
GDB Axel Lindgren/Lars Lindgren

Juniorklasser
F8 Dis Marmstedt
F10 Sarah Oldmark
F12 Elsa Brenner
F14 Minna Olsson
P8 Valdemar Bunge
P10 Olle Borgedahl
P12 Theodor Pielen
P14 Constantin Nassiell Forsberg
FD 10-13 Elsa Brenner/
Charlotte Wachtmeister
PD 10-13 Theo Pielen/
Fred af Petersens

SLTK Clay Open 2016

Årets SLTK Clay Open spelades under två veckor i maj/juni och det var drygt 200 deltagare. Det bjöds på mycket bra tennis på vår fina utomhusanläggning.

1.3.2

Inomhustävlingar
Inomhus KM 2016

Årets inne KM bjöd på många fina matcher med ett starkt deltagarfält.
Här är samtliga klubbmästare i Senior- och Juniorklasserna.
Seniorklasser
HSA Peter Rejler
HSB Sebastian Ståhl
HSC Per Kjellander
HS50 Peter Widmark
DSA Lotta Leuckfeld
DSB Anna Spennare
HD Philip Olsson/Fredrik Liljenberg
DD Andrea Arnborger/Lotta Arnborger
MD Anna Spennare/Oskar Boding
GD Max Björkman/Jonas Björkman
GD Mid Sarah Oldmark/Stefan Oldmark

Juniorklasser
P8 Valdemar Bunge
P10 Olle Borgedahl
P12A Fred af Petersens
P12B William Wastensson
P14A Jacob Wolf
P14B David Nilsson
F8 Dis Marmstedt
F10 Sarah Oldmark
F12B Clara Widjeskog
F14B Anna Nyman
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IF SO Maxitennistour

Årets Maxitennistävling spelades i mars månad. En tävling som färdigspelas på 2-3 timmar och vänder sig till barn 9-10 år. Tävlingen var mycket uppskattad av både spelare
och publik.
Nyårssmällen

På Nyårsdagens förmiddag var det dags för Nyårsmällen. Efter många bra och spännande matcher stod Filippa och Kristoffer Källeskog som vinnare i Midbollsklassen. I
hårdbollsklassen vann Axel och Lars Lindgren.
Påsksmashen

Tävlingen där tävlingsledningen placerar ihop lagen för att de skall bli så jämna som möjligt. I hårdbollsklassen segrade Filip Marklund/Per Kjellander. I Midbollsklassen vann Olle
Borgedahl/Ludwig Bengtsson.
Luciaspelen

Årets Luciaspel spelades med många roliga matcher. En generationstävling i Davis Cupform. Korta matcher såg till att alla fick spela många matcher och Smash n´grab stod för
lussefika. Slutsegrare blev Axel och Lars Lindgren.

1.3.3

SLTK:s representationslag

Klubben har under spelåret 2015/2016 haft sex lag representerade i allsvenska inomhusserien: Damer 40, Herrar 35 och Herrar 45.
I de allsvenska utomhusserierna 2016 har vi haft tre lag som representerat klubben:
D40, Herrar, Herrar 35 och Herrar 45.
Vi har också varit representerade i Rookieserien och i Minirookieserien där yngre juniorer spelar klubbmatcher mot andra klubbars juniorer.
1.4

Anläggningskommittén
Anläggningskommittén ansvarar för skötseln och underhållet av tennishallen med de
fyra inomhusbanorna. Likaså för utomhusanläggningen med tre grusbanor och tillhörande byggnader.
Anläggningsansvariga har under året varit Stefan Engstrand (ordf.) och Kurt Jangbåge.
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1.4.1

Tennishallen

Styrelsen har beslutat att riktlinjerna för anläggningen i dess helhet skall vara hög med
målsättning att vi över tiden håller anläggningen i toppskick.
Under året har ett antal aktiviteter genomförts i och utanför tennishallen, t.ex. har en
mindre översyn av hallens tak gjorts där vi bl.a. har gjort ett antal lagningar/tätningar av
taket. Damernas omklädningsrum har målats, tapetseras och nya speglar har satts upp.
Korridoren mellan omklädningsrummen, trapphuset till övervåningen och läktaren har
ommålats. Ventilationen på kontoret har byggts om för ett bättre luftflöde på kontoret
som även påverkar hallen positivt. Sly och träd har rensats runt hallen. Nya sponsorskyltar för våra sponsorer har tillkommit då vi fått in flertalet nya sponsorer.
SLTK har 2016 återstartat frågan med hallutbyggnad med full fart. Kontakter med olika
instanser i Nacka Kommun, arkitekter och byggherrar har inletts. I första hand har vi bearbetat politiker och tjänstemän i kommunen för att hamna rätt i beslutsprocessen. Vår
ambition är att så snabbt som möjligt (trots lång kommunal behandlingstid) få till 2-3
nya tennisbanor med servicedelar och om möjligt 1-2 padelbanor.
Därutöver har underhåll och drift skötts enligt förvaltningsplan.
1.4.2

Grusbanorna

Styrelsen har beslutat att riktlinjerna för utomhusanläggningen skall vara hög med målsättning att vi över tiden håller anläggningen i toppskick.
Under sommaren har omklädningsrummen inomhus målats om.
Under senhösten/vintern togs träden bort som av olika anledningar försvårat
spel/skötsel av anläggningen.
Våra sommarjobbare gjorde även i år ett mycket bra och uppskattat arbete.
Standarden på grusbanorna har allmänt ansetts vara mycket hög.

1.5

IT & kommunikation
Ansvarig för IT & kommunikation är Stefan Oldmark tillsammans med Kurt Jangbåge.
Den största förändringen under 2016 var att vi bytte ekonomisystem från Visma Förening till Fortnox. Främsta anledningen till bytet var att Visma Förening inte finns som
molntjänst vilket innebar att klubben hade stora kostnader för drift och underhåll av installationen hos en extern part, vilket var dyrt och osmidigt. Med Fortnox får vi en modern, molnbaserad, lösning där vi har större kontroll och tillgänglighet, till en lägre kostnad. Dessutom har MATCHi, vårt bokningssystem, byggt en integration med Fortnox vilket gör administration av medlemsregister, avgifter och fakturering enklare.
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I takt med att MATCHi, vårt medlems- och bokningssystem, fortsätter att utvecklas testar och implementerar vi nya funktioner.
•

MATCHi är nu vårt primära medlemssystem (i.o.m. övergången till Fortnox) där
vi även hanterar alla medlemsfakturering

•

Sign-in bokas och betalas i systemet vilket drastiskt minskar administration av
listor och fakturering

1.6

•

Vi tar emot anmälningar och hanterar betalning i en ny anmälningsfunktion
(t.ex. klubbresor, läger, etc)

•

Anmälan till tennisskolan och minitennis görs i systemet

•

Träningsplaneraren, ett verktyg för tränarna för hantering och schemaläggning
av tennisskolan, är inbyggt.

Sponsorer och samarbeten
De sponsorer/samarbetspartners som klubben har arbetat med under året är
•

Dentalakademin

•

EOC Partners

•

Inntech AB

•

Max Mathiessen AB

•

Urban Deli

•

Wilson

•

Vitamin Well

•

Fredells

•

ICA Saltsjöbaden

•

Profilmakarna
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2.

Styrelsen

2.1

Styrelsens sammansättning
Vid årsmötet den 22 mars 2016 deltog 44 medlemmar. Stefan Engstrand och Peter
Widmark hade ett år kvar i styrelsen. Jonas Björkman, Anna Byström, Anders Brenner
och Stefan Oldmark omvaldes på två år. Wendela Regnell, Christopher Bjercke och Peter
Kimber avgick.
Johannes Lundblad och Erik Dahlin valdes in som nya i styrelsen på ett år.

2.2.1

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten.

3.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Wendela Regnell och Peter Kimber.

4.

Föreningens revisorer
Föreningens revisorer har under året varit Lotta Leuckfeld och Annica Malmqvist med
suppleanterna Arne Arvidsson och Richard Malmsjö.

5.

Medlemsrådet och Spingruppen
Medlemsrådet har verkat för att på ett strukturerat sätt föra fram och ta till vara på
medlemmarnas åsikter, feedback och förslag till förbättringar. Medlemsrådet har varit
bryggan mellan medlemmarna och styrelsen och ska kontinuerligt informera styrelsen
om synpunkter och förslag. Medlemsrådet ska ta till vara på olika åldersgruppers intressen och önskemål, därför består även medlemsrådet av olika åldersgrupper. Målet har
varit att medlemsrådet ska aktivera och engagera SLTKs medlemmar. Ansvarig: Elin Kiw.
Spingruppen, som Jessica Altman har ansvarat för, har verkat för ökad trivsel, klubbkänsla och kvalitet i samband med olika aktiviteter, exempelvis tävlingar, medlemsfest
och likartade arrangemang. Spingruppen har även varit delaktiga i att de gemensamma
utrymmena ser representativa ut, såväl uppe i tennishallen som vid utebanorna. Spingruppen har också haft den löpande kontakten med Smash´n Grab. Emma Brasen, som
har varit en del av Spingruppen, har varit ansvarig för den årliga medlemsresan.
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6.

Föreningens anställda, kansli m.m.
Under verksamhetsåret har klubben haft en anställd sportchef, Frej Johnson. Anders
Rosén slutade som chefstränare i augusti och som ny huvudtränare (fr.o.m. oktober) anställdes Johan Möller.
Klubben har haft tre heltidsanställda tränare, Per Sandh, Kenneth Markdalen och Sergio
Tilli. Kurt Jangbåge är heltidsanställd och ansvarig för anläggning och tävlingar.
Därutöver har klubben haft timtränarna Michael ”Ville” Vilhjalmsson (fr o m augusti),
och Michael Sjögren. Michael Rheindorf har arbetat som inhyrd tränare. Dessutom har
ett antal duktiga ungdomar tränat barnen ute i bollhallen lördagar-söndagar.
På kansliet har Eva Åkerlind och Pia Bratt arbetat som tillsammans utgör 1 1/4 heltidstjänst.

7.

Medlemmar, avgifter och resultat m.m.
Klubben hade vid utgången av verksamhetsåret 1 126 (1 070 år 2015) registrerade medlemmar, varav 508 seniorer och 618 juniorer.
Klubbens hedersmedlemmar var vid utgången av år 2016 Jan-Victor Ekstedt, Sven Hansson, Micaela Lavonius, Hans Olof Malmlund, Erna Möller, Torbjörn Nilsson, Hans Törnqvist, Inge Schmid, Harald Nordenson, Anders Arnborger och Håkan Olsson.
Klubbens intäkter 2016 uppgick till 7 915 tkr (6 963 tkr 2015). Rörelsekostnaderna uppgick till 7 223 tkr (6 235 tkr år 2015).
Personalkostnaderna ökade till 4 767 tkr (4 126 tkr år 2015) som bl a beror på genomförd lönerevision och att verksamheten vuxit.
I enlighet med beslut på förrförra årsmötet så har 100 kr per betalande medlem, totalt
104 tkr, utbetalats i stöd till Smash and Grab cafe.
Elkostnaderna har ökat något till 268 tkr (248 tkr år 2015) vilket beror på högre eltariffer
jmf 2015.
Avskrivningar på ombyggnad tillämpas i enlighet med tidigare policy.
Klubben hade vid utgången av år 2016 fastighetslån med kommunal borgen på 286 tkr.
Totalt har 134 tkr amorterats under året. Räntor har erlagts med 5 tkr (19 tkr 2015).
Årets rörelseresultat är en vinst på 691 tkr (727 tkr 2015), nettoresultat efter avskrivningar och finansiella poster 252 tkr (273 tkr 2015). Trots att kostnaderna ökat så har re-
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sultatet nästan kunnat bibehållas från 2015 vilket främst beror på ett effektivare utnyttjande av klubbens resurser i form av banor och personal.
Klubbens ekonomiska förhållanden under år 2016 framgår av den reviderade årsredovisningen.
--------------

