VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

Styrelsen för Saltsjöbadens Lawntennisklubb lämnar här sin verksamhetsberättelse för år 2018.

1.

Tennisverksamheten
Under den här rubriken redovisar styrelsen klubbens tennisverksamhet.

1.1.

Juniortennis

1.1.1

Tennisskolan
Tennisskolan har under år 2018 haft c:a 480 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 varje tisdag och torsdag sign in-träning för juniorer i åldrarna
9-15 år så att alla som ville kunde 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.
Dessutom har klubben arrangerat läger på sport-, påsk-, sommar- och höstlov
för alla åldrar, totalt 9 lägerveckor.
Klubben har fortsatt jobba med ”Tennismärken” i tennisskolan för att göra
träningen roligare och uppmuntra eleverna att träna på egen hand.
Fler små barn fick chansen att träna minst 2 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
fortsatt jobba med träningsupplägget för minitennisen där juniorerna ska klara
olika nivåer innan de är mogna för tennisskolan.

1.1.2

Tävlingssektionen juniorer
Tävlingssektionen har under 2018 utvecklats till en ny nivå där vi nu kan erbjuda
ett upplägg av hög klass vad gäller träningsupplägg, fysträning, matchbevakning
och kommunikation med föräldrar och spelare, tack vare våra nya tränare.
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Vi har fått mycket bra respons från föräldrarna och har under året haft ett rekordstort antal anmälningar till tävlingar av juniorerna. Vi har genomfört fler extraläger och träningar för tävlingsjuniorerna än tidigare år.
SLTKs tävlingsjuniorer tog under 2018 sammanlagt:
25 st. förstaplatser
21 st. andraplatser
42 st. tredjeplatser
Nedan redovisas några av de bästa resultaten som tävlingsjuniorerna gjort i år.
Felix Ljungström - Båstad Corem 12B - 1:a
Elsa Brenner - Regionsmästerskapen inne 14B - 1:a
Oscar Borgedahl - Junior-SM 12C - 1:a
Valdemar Bunge - Båstad Corem 12C - 1:a
Olof Borgedahl - Båstad Corem 12B - 3:a
Filippa Källeskog - Regionsmästerskapen ute 12A - 3:a
Sarah Oldmark - Båstad Corem 12B - 3:a
Carl Feiﬀ - Båstad Corem 12C - 3:a

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 12 grupper
med fem spelare i varje. Båda divisionerna har kört tre spelomgångar per termin.
Divisionsspelet har ändrat några tider för att göra plats för mer ströbokningar på
prime time. Ett stort tack till Rickardh Gärdström som varit ansvarig för organiseringen av divisionsspelet.

1.2.2

Seniorresor
En långhelg i maj åkte 20 spelare och fyra tränare till Båstad. Det blev en härlig
helg med mycket tennis, fint väder och bra boende på hotell Riviera.
Vi åkte även till Nynäshamn en helg i februari med 15 spelare. Det blev mycket
tennis och perfekt boende på Nynäs Havsbad.

1.2.3

Klubbresa
Årets mycket uppskattade klubbresa gick som vanligt i september till
Mouratoglou Tennis Academy i Nice med 104 personer inklusive personal. Ett
stort tack till Maria Bronett och Lena Wijkström för planeringen och genomförandet av resan.
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1.2.4

Sign in
Vi har utökat Sign in-spelet och nivåindelat så att alla ska få chans att spela
Sign-in på sin nivå. Vi har under 2018 haft 10 sign-in per vecka under höst och
vårsäsongen för seniorer.

1.2.5

Saltis Team Cup
Saltis Team Cup är en lagtävling som genomfördes under hösten 2018 på en
lördagseftermiddag. Många korta matcher med både dubbel och singel.

1.2.6

Seniorträning
Seniorträningen på morgnar och förmiddagar har haft ett bra år med start redan
kl 06.00 på vardagarna. De tillgängliga timmarna för seniorträning är i stort sett
fullbokade med några undantag.

1.3.

Tävlingar
Ansvariga för tävlingar under 2018 var Kurt Jangbåge samt Marcus Krebs tillsammans med Junior/Seniorverksamheten. Följande tävlingar har genomförts
under året i SLTKs regi.

1.3.1

Utomhustävlingar
SLTK mot Älgö

Den årliga Älgö-Saltsjöbadsmatchen spelades på SLTKs utebanor i augusti. I år
vann SLTK med 6-4 i en mycket spännande och välbesökt klubbmatch.
Utomhus KM 2018

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 Piotr Fernandez
HSB Mathias Thomsen
HSC David Holm
HS50 Peter Widmark
DSA Josefin Böhm
DSB Linda Appelberg

Juniorklasser
FS10 Linnea Källeskog
FS12 Alice Stenmo
PS8 Viggo Källeskog
PS10 Valdemar Bunge
PS12 Felix Ljungström
PS14 Tristan Pak

4

HD Jens Åkerlind / Fredrik Liljenberg
DD Maria Bronett/Lena Wijkström
MD Josefin Böhm/Niklas Nilsson
GDA Maida Börgel Fernandez/Piotr Fernandez
GDB Piotr Fernandez/ Messi Börgel Fernandez
PD/FD 14-16: Vincent Bjercke/Rasmus Kiw

PD/FD10 Valdemar Bunge/Axel Jönsson
PD11-13 Hugo Appelberg/Felix Ljungström
FD 11-13 Elsa Svanberg / Alice Stenmo

SLTK Clay Open 2018

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

1.3.2

Inomhustävlingar
Inomhus KM 2018

Årets inne-KM bjöd på många bramatcher med ett starkt deltagarfält.
Här är samtliga klubbmästare i Senior- och Juniorklasserna.
Seniorklasser
Juniorklasser
HSA Adrian Olsson
HSB Marcus Allbäck
PS11 Max Wijkström
HSC Alexander Letterhag
PS13 Felix Ljungström
DSA Filippa Källeskog
FS11 Anna-Victoire Hansson
DSB Anna Hegerin
PS15 Justin Pak
HD Erik Ahren-Moonga / Jens Åkerlind
DD Maria Bronett/Johanna Idman
MD Elsa Brenner / Anders Brenner
GDA Rickardh Gärdström /Tristan Pak
GDB Patrik Segerström / Filippa Segerström

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.

1.3.3

SLTK:s representationslag
Klubben har under spelåret 2017/2018 haft fem lag representerade i allsvenska
inomhusserien: Damer, Damer 40, Herrar, Herrar 35 och Herrar 45.
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I de allsvenska utomhusserierna 2018 har vi haft fyra lag som representerat
klubben: Damer, Herrar, Herrar 35 och Herrar 45.
Vi har också varit representerade i Rookieserien där yngre juniorer spelar klubbmatcher mot andra klubbars juniorer. SLTK vann rookieserien för tredje gången.

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, samt Jerk Looman (fr.o.m. december)

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 förbättringar och renoveringar genomförts i och utanför
tennishallen.
3 st. värmefläktar har under januari månad installerats på banorna, samt 1 i kafét
och 1 på kontoret, vilket markant ökat temperaturen och trivselfaktorn i hallen.
Under sommaren byttes även belysningen på banorna och i kringutrymmen till
energieﬀektiv, justerbar LED-belysning vilket ökat ljusstyrkan på banan trefaldigt.
Bana 1 har bilats ned, jämnats ut och delvis målats om då det upptäcktes en
buckla som utgjorde en skaderisk för spelare.
Några styrelsemedlemmar, medlemmar och personal driver aktivt hallutbyggnationsfrågan. Kontakter bedrivs aktivt med olika instanser i Nacka Kommun.
I första hand har vi bearbetat politiker och tjänstemän i kommunen för att hamna
rätt i beslutsprocessen. Tack vare vår lobbyverksamhet lämnades ett politikerinitiativ in på Nacka kommun om att utreda flytt av fotbollsplanen för att SLTK ska
få bygga ut hallen. 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.
En ommålning av hallens invändiga kortsidor samt förvaringsbox har gjorts.
Ett uppvärmningsgym med cyklar och enklare redskap har byggts på övervåningen.
Klubben har investerat i skåp för tävlingsspelare som är på klubben dagligen.
Skåpen hyrs ut till spelarna på årsbasis.
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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.
Kurt Jangbåge var ansvarig för driften och standarden på grusbanorna har
allmänt ansetts vara mycket hög.
Våra sommarjobbare gjorde även i år ett mycket bra och uppskattat arbete.
Öppettiderna i kafét vid utebanorna utökades till vardagkvällar 16-20 och helger
9-16 under maj, juni, augusti och september för att kunna erbjuda god service
till medlemmarna.

1.5.

IT & kommunikation
Ansvarig för IT & kommunikation är Stefan Oldmark tillsammans med Kurt Jangbåge.
Vi har inte gjort några ändringar eller infört några nya system under 2018.
Systemen vi använder är främst MATCHi och Fortnox, där vi fortsätter optimera
användningen av funktionerna.

1.6

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

1.7

•

Dentalakademin

•

Stella EOC

•

Inntech AB

•

Wilson

•

Fredells

•

ICA Saltsjöbaden

•

Profilmakarna

•

Puls & Träning Solsidan

•

Creandum

Event
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I oktober 2018 arrangerade vi ett heldagsevent vid namn Tennis Gathering.
Målet med Tennis Gathering är att stötta och samla in pengar till några av Sveriges stora löften inom tennis som är mellan 14-18 år. Sex av Sveriges bästa spelare i sin ålder var på plats i hallen. Maria Petrovic, Leo Borg, Klara Milicevic,
Isac Strömberg, Julia Lövqvist och Albin Jansson som genom Tennis Gathering
fick motta ett stipendium på 16.460kr var, totalt 98.760kr, till sin fortsatta satsning mot världstoppen.
Under eventet kunde man i SLTKs tennishall bland annat vara med om uppvisningsträning och match med juniorproﬀsen ledd av Mikael Tillström, prova-på
träning för alla besökare i olika format, racketprovningar, fystester för tennis och
föreläsningar med specialister inom elitcoaching, mental träning och fysträning.
Omkring 300 besökare tog tillfället i akt och besökte SLTK under dagen. Sponsorer och samarbetspartners till eventet var:

Svenska Tennisförbundet
Stockholms Tennisförbund
Good To Great
Dröse & Norberg
The World of Envy
AIMX
Creandum
Wilson
Imagine That
Tryst
Inntech
Fredells
Familjen Lennartsson

2.

Styrelsen

2.1.

Styrelsens sammansättning
Vid årsmötet den 20 mars 2018 deltog 28 medlemmar. Följande sammansättning av styrelsen beslutades på mötet: Stefan Engstrand (ordf), Peter Widmark,
Anna Byström, Anders Brenner, Stefan Oldmark, Johannes Lundblad, Åsa Hedin, Erik Dahlin och Stefan Oldmark.
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2.2.1

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten.

3.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Peter Kimber och Jonas Björkman.

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.
Klubben har haft fem heltidsanställda tränare, Per Sandh, Kenneth Markdalen,
Sergio Tilli, Marcus Krebs och Kristina Andlovic.
Därutöver har klubben haft en timanställd tränare: Michael Sjögren. Dessutom
har ett antal duktiga juniorer tränat barnen ute i bollhallen lördagar-söndagar.
Kurt Jangbåge, anläggningsansvarig, avslutade sin 16 år långa anställning på
SLTK i augusti.
Jerk Looman anställdes som ny anläggningsansvarig på 50% från och med december.
På kansliet har Eva Åkerlind och Pia Bratt arbetat som tillsammans utgör 1 1/4
heltidstjänst. Eva Åkerlind avslutade sin anställning vid årsskiftet.
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6.

Medlemmar, avgifter och resultat m.m.
Klubben hade vid utgången av verksamhetsåret 1 142 registrerade medlemmar,
varav 613 seniorer och 529 juniorer.
Klubbens hedersmedlemmar var vid utgången av år 2018 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 2018 uppgick till 8 337 tkr (8 217 tkr 2017). Rörelsekostnaderna uppgick till 7 962 tkr (7 679 tkr år 2017).
Personalkostnaderna ökade till 5 052 tkr (4 620 tkr år 2017) vilket beror på lönerevision 2018 samt att vi i högre grad nyttjat egen personal framför inhyrda tränare.
I enlighet med beslut på årsmötet 2015 så har 100 kr per betalande medlem,
totalt 108 tkr, utbetalats i stöd till Smash and Grab cafe under 2018.
Elkostnaderna har uppgick till 292 tkr (249 tkr år 2017).
Klubben hade vid utgången av år 2018 fastighetslån med kommunal borgen på
58 tkr. Totalt har 128 tkr amorterats under året. Räntor har erlagts med 5 tkr (6
tkr 2017).
Årets rörelseresultat är en vinst på 375 tkr (538 tkr 2017), nettoresultat efter avskrivningar och finansiella poster är -80 tkr (97 tkr 2017).
Efter investeringar på totalt 1 342 tkr under året är likviditeten fortfarande god,
kassan är på 1 664 tkr (2 670 tkr 2017).
Klubbens ekonomiska förhållanden under år 2018 framgår av den reviderade
årsredovisningen.
--------------

