VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

Styrelsen för Saltsjöbadens Lawntennisklubb lämnar här sin verksamhetsberättelse för år 2017.

1.

Tennisverksamheten
Under den här rubriken redovisar styrelsen klubbens tennisverksamhet.

1.1

Juniortennis

1.1.1

Tennisskolan

Tennisskolan har under år 2017 haft c:a 527 deltagare i åldern 6–18 år uppdelat i rookiegrupp, utvecklingsgrupp, tävlingsgrupp, tennisskola och minitennis. Fördelningen av pojkar och flickor var i stort sett jämn.
SLTK arrangerade sign in-träning för juniorer i åldrarna 9-15 år så att alla som vill kan
träna två till tre gånger i veckan.
Klubben anordnade extraträningar på fredagskvällar såsom tjejkvällar, ”pizzatennis” och
matchträningar vilket har gjort att juniorerna kunnat spela många timmar utöver sina
ordinarie träningar.
Träningsmatch mot TSK Malmen i samband med Stockholm Open.
SLTK arrangerade tävlingsresor till Skåne i juni, junior-SM i Göteborg och Gävle i november. Antalet tävlingsspelande juniorer har ökat under året.
Klubben införde ”Tennismärken” i tennisskolan för att göra träningen roligare och uppmuntra eleverna att träna på egen hand.
Fler små barn fick chansen att träna minst två ggr/vecka i s k ”rookiegrupper” för att få
fler att börja tävla tidigare.
Vi har utbildat och tillsatt ytterligare juniortränare till helgträningen och vi har infört ett
nytt träningsupplägg för minitennisen där juniorerna ska klara olika nivåer.
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1.2

Seniortennis

1.2.1

Divisionsspel

Vi har för närvarande två mycket aktiva och uppskattade divisioner. Damdivisionen med
sju grupper med fyra spelare i varje och Mixdivisionen med 12 grupper med fem spelare
i varje. Mixdivisionen kör tre spelomgångar per termin och damdivisionen kör 3 omgångar på hösten och fyra omgångar på våren.
1.2.2

Seniorresa

En långhelg i maj åkte c a 20 spelare och fyra tränare till Båstad. Det blev en härlig helg
med mycket tennis, fint väder och bra boende på hotell Skansen.
Vi åkte även till Gävle en helg i februari med c a 15 spelare. Det blev mycket tennis och
perfekt boende på Högbobruks hotell.
1.2.3

Klubbresa

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

Sign in

Vi har utökat Sign in-spelet ytterligare och nivåindelat så att alla ska få chans att spela
Sign in på sin nivå.
1.2.5

Saltis Team Cup

Saltis Team Cup är en lagtävling som genomfördes under hösten 2017 på en lördagseftermiddag. Många korta matcher med både dubbel och singel.
1.2.6

Seniorträning

Seniorträningen på morgnar och förmiddagar har haft en tuff säsong med mycket sjukdom bland personalen.

1.3

Tävlingar
Ansvariga för tävlingar under 2017 var Kurt Jangbåge tillsammans med Junior/seniorverksamheten. Följande tävlingar har genomförts under året i SLTKs regi.

1.3.1

Utomhustävlingar
SLTK mot Älgö 2017

Den årliga Älgö-Saltsjöbadsmatchen spelades på Älgö i augusti och slutade oavgjort 4-4.
Tack Älgö för ett fint arrangemang.
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Utomhus KM 2017

Utomhus KM arrangerades mellan den 18-27 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

Juniorklasser

HSA Niklas Nilsson
HSB Kristoffer Källeskog
HSC Peter Levén
HS50 Peter Kimber
DSA Filippa Källeskog
HD Oskar Boding/Anders Brenner
DD Maria Bronett/Åsa Hedin
MD Josefin Böhm/Niklas Nilsson
GDB Axel Hegerin Jönsson/Per Jönsson

F10 Linnea Källeskog
F12 Amanda Wallerstedt
F14 Sarah Oldmark
P8 Adam Wallerstedt
P10 Valdemar Bunge
P12 Felix Ljungström
P14 Felix Ljungström
FD 11-13 Elsa Brenner/
Charlotte Wachtmeister
FD 14-16 Fredrika Idman/
Anna Nyman
PD 8-10 Oscar Borgedahl/
Axel Hegerin Jönsson
PD 11-13 Viktor Göthman/
Fred af Petersens

SLTK Clay Open 2017

Årets SLTK Clay Open spelades mellan den 19-27 maj och det var drygt 90 deltagare.
Deltagarantalet i år var lägre p.g.a. att vi minskat antalet klasser. Det bjöds på mycket
bra tennis på vår fina utomhusanläggning. SLTK hade många juniorer med som gjorde
goda resultat: Filippa Källeskog vann FS11 och gick till semifinal i FS13B. Felix Ljungström
gick till final i PS13B. Olof Borgedahl gick till kvartsfinal i PS11.
1.3.2

Inomhustävlingar
Inomhus KM 2017

Årets inne KM bjöd på många fina matcher med ett starkt deltagarfält. Här är samtliga
klubbmästare i Senior- och Juniorklasserna.

4

Seniorklasser
HSA Stefan Petersson
HSB Björn Nyman
HSC Rickardh Gärdström
HS50 Magnus Jonsson
DSA Jessica Widmark
DSB Jolande Svensson
HD Erik Dahlin/Peter Säll
DD Lovisa Engstrand/Jessica Widmark
MD Jessica Widmark/Peter Widmark
GD Axel Maravelias/Christian Maravelias
GD Maxi Axel Hegerin Jönsson/Per Jönsson

Utveckling/Tävling
FS Filippa Källeskog
P11 Felix Ljungström
P13 Axel Maravelias
P15 Hugo Söderberg

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 och många av våra
juniorer spelade fin tennis.

Nyårssmällen

På Nyårsdagens förmiddag var det dags för Nyårsmällen. Efter många bra och spännande matcher stod Filippa Källeskog/Johannes Lundblad som segrare.

Påsksmashen

Årets vinnare i dubelturneringen Påsksmashen blev Maria Bronett i par med Kristoffer
Källeskog. En tävling där tävlingsledningen placerar ihop lagen för att det skall bli så
jämnt som möjligt.

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 i hårdboll blev Axel Hegerin Jönsson/Per Jönsson. I Maxiboll segrade Carl Feiff/Mattias Feiff.

1.3.3

SLTK:s representationslag

Klubben har under spelåret 2016/2017 haft fyra lag representerade i allsvenska inomhusserien: Damer 40, Herrar, Herrar 35 och Herrar 45. Bäst gick det för Herrarna som
vann sin division.
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I de allsvenska utomhusserierna 2017 har vi haft fem lag som representerat klubben:
Damer, D40, Herrar, Herrar 35 och Herrar 45. Bäst gick det för Damlaget, D40 och Herrlaget som vann sina respektive serier och går uppåt i seriesystemet.
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.

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
häng/stuprännor reparerats och anpassats för att minska vattenutflödet intill hallen.
Herrarnas omklädningsrum har målats, tapetseras och nya speglar har satts upp. Bastulaven i herrarnas bastu har bytts ut. Nya nödutgångsskyltar har installerats med LEDbelysning. Hjärtstartare har installerats och personalen har utbildats för den aktuella
hjärtstartaren. Nya bollväggar har kommit på plats. En genomgång av hallens banbelysning har gjorts där trasiga lysrör och don har bytts ut. Sly och träd har rensats runt hallen. Nya sponsorskyltar för våra sponsorer har tillkommit då vi fått in nya sponsorer. Vi
har under hösten 2017 tagit beslut om att åtgärda värme/ventilation i tennishallen. Installationen görs under januari 2018.
Hallutbyggnadsarbetet fortgår med kommunen i vår ambition att bygga ut hallen med
två-tre tennisbanor.
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 säsongen byttes samtliga tennisbanelinjer ut. Ett nytt trädäck byggdes runt
klubbhuset och nya sittmöbler införskaffades. Klockor installerades vid varje bana. Potthål vid parkeringen fylldes igen.
Våra sommarjobbare gjorde även i år ett mycket bra och uppskattat arbete.
Standarden på grusbanorna har allmänt ansetts vara mycket hög.
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1.5

IT & kommunikation
Ansvariga för IT och kommunikation är Stefan Oldmark tillsammans med Kurt Jangbåge.
Under 2017 införde Svenska Tennisförbundet ett nytt tävlingsprogram för alla sanktionerade tävlingar i Sverige, Tournament Planner (TP). TP används av bland andra Internationella Tennisförbundet (ITF) och Tennis Europe. SLTK personal har utbildats av SVTF för
att kunna administrera tävlingar som genomförs hos oss.
Inga andra större förändringar har gjorts i klubbens IT miljö under 2017. Vi fortsätter att
utveckla användningen av MATCHI, vårt medlems- och bokningssystem, vartefter nya
funktioner blir tillgängliga. Fokus under 2017 har varit att i allt större utsträckning hantera anmälningar och betalningar i MATCHi för att minska den administration som fakturahantering innebär. Vi har infört köfunktionen i MATCHi som innebär att du kan stå på
kö till tider då du vill spela och får ett mail/SMS om tider ledigställs.

1.6

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

Dentalakademin

•

Stella EOC

•

Inntech AB

•

Max Mathiessen AB

•

Urban Deli

•

Wilson

•

Vitamin Well

•

Fredells

•

ICA Saltsjöbaden

•

Profilmakarna

•

Puls och träning Solsidan

2.

Styrelsen

2.1

Styrelsens sammansättning
Vid årsmötet den 22 mars 2017 deltog 25 medlemmar. Stefan Engstrand omvaldes som
ordförande på ett år. Peter Widmark och Johannes Lundblad omvaldes på tre år och Erik
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Dahlin omvaldes på två år. Anna Byström, Anders Brenner och Stefan Oldmark hade ett
år kvar. Jonas Björkman avgick.
Åsa Hedin valdes in som ny i styrelsen på ett år.
2.2.1

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten.

3.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Jonas Björkman 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.

Föreningens anställda, kansli m.m.
Under verksamhetsåret har klubben haft en anställd sportchef, Frej Johnson. Johan Möller slutade som tränare den 31 mars och Kristina Andlovic anställdes i augusti.
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 och Michael Sjögren. Michael Rheindorf har arbetat som inhyrd tränare t o m mars. Adrian Olsson och
Sebastian Ståhl samt ett antal duktiga ungdomar har tränat barnen ute i bollhallen lördagar-söndagar.
På kansliet har Eva Åkerlind och Pia Bratt arbetat som tillsammans utgör 1 1/4 heltidstjänst.
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6.

Medlemmar, avgifter och resultat m.m.
Klubben hade vid utgången av verksamhetsåret 1 115 (1 126 år 2016) registrerade medlemmar, varav 558 seniorer och 557 juniorer.
Klubbens hedersmedlemmar var vid utgången av år 2017 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 2017 uppgick till 7 637 tkr (7 915 tkr 2016). Rörelsekostnaderna uppgick till 7 099 tkr (7 223 tkr år 2016).
Tennisskolan har belastats med kostnader för inhyrda tränare på c a 400 tkr, därav den
stora intäktsminskningen. Den reella intäktsminskningen jmf med 2016 är ca 100 tkr.
Personalkostnaderna minskade något till 4 620 tkr (4 767 tkr år 2016) vilket beror på att
vi i ökande omfattning engagerat fakturerande tennistränare.
I enlighet med beslut på årsmötet 2015 så har 100 kr per betalande medlem utbetalats i
stöd till Smash and Grab cafe under 2017.
Elkostnaderna har minskat till 249 tkr (268 tkr år 2016).
Avskrivningar på ombyggnad tillämpas i enlighet med tidigare policy.
Klubben hade vid utgången av år 2017 fastighetslån med kommunal borgen på 187 tkr.
Totalt har 99 tkr amorterats under året. Räntor har erlagts med 6 tkr (5 tkr 2016).
Årets rörelseresultat är en vinst på 538 tkr (691 tkr 2016), nettoresultat efter avskrivningar och finansiella poster är 97 tkr (252 tkr 2016).
Klubbens ekonomiska förhållanden under år 2017 framgår av den reviderade årsredovisningen.
--------------

