VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Styrelsen för Saltsjöbadens Lawntennisklubb lämnar här sin verksamhetsberättelse för år 2019.

1.

Tennisverksamheten
Under den här rubriken redovisas klubbens tennisverksamhet.

1.1.

Juniortennis

1.1.1

Tennisskolan
Tennisskolan har under 2019 haft ca 500 deltagare i åldern 6–18 år, uppdelat i
rookie-, utvecklings- och tävlingsgrupp samt tennisskola och minitennis. Fördelningen av pojkar och flickor var i stort sett jämn.
SLTK arrangerade sign-in träning för juniorer en gång i veckan, för barn i åldrarna 9-15 år, för att möjliggöra mer träning utöver ordinarie tennistid. FightClub
som arrangerats på helgerna har gett juniorer ytterligare möjlighet att träna en
gång till 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.
Ett provspel arrangerades i början av juni där alla juniorer som ville få en plats i
klubbens tennisskola fick chansen att visa sitt intresse. Efter det togs ca 30 barn
in i tennishallen för ordinarie tennisträning.
Vi har erbjudit fler barn födda 2011-2012 träning 2 gånger i veckan jämfört med
tidigare år, för att höja kvalitén på träningen. Ambition är att få fler juniorer från
klubben att börja tävla utanför SLTKs regi.
Vi har utbildat och tillsatt ytterligare juniortränare till helgträningen och vi har
infört ett nytt träningsupplägg för minitennisen där juniorerna ska klara olika nivåer.
Läger anordnades på sport-, påsk-, sommar- och höstlov där man tränade tennis 4-5 timmar/dag.

1.1.2

Tävlingssektionen juniorer
Trots ett turbulent år på grund av en stor förändring bland tränare så blev 2019
ett fantastiskt år för tävlingssektionen. Utvecklingen av spelarna har varit mycket
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framgångsrik och många fina resultat har presterats. Vi har varit iväg på ett stort
antal tävlingar såsom: SALK Open, Junior RM, Junior SM i Göteborg, Båstad
Corem Cup och den omåttligt populära Scandic Gefle Open.
SLTK är nu stolt hemmaklubb åt hela fyra Team Stockholm-spelare (Team
Stockholm innefattas av Stockholms bästa juniorer i åldrarna 12-18 år) och två
av dessa spelare kvalade även in till JSM-slutspelet i Båstad. Två spelare som
stack ut lite extra under året var Filippa Källeskog som, i skrivande stund, är rankad som nummer två i Stockholm och 720 i Europa U14 och Elsa Brenner som
kvalade in till JSM-slutspelet i Båstad samt gick till kvartsfinal i Båstad Corem
(Nordens största utomhusturnering).
Även i lagsammanhang så gjorde SLTK mycket fina resultat då rookieserielaget
vann sin division och gick till slutspel för första gången i klubbens historia. Det
slutade med en tredjeplats.

SLTKs tävlingsjuniorer tog under 2019 sammanlagt:
27 st. förstaplatser
22 st. andraplatser
51 st. tredjeplatser

1.2.

Seniortennis

1.2.1

Divisionsspel
Vi har för närvarande två mycket aktiva och uppskattade divisioner.
Damdivisionen med 5 grupper med fyra spelare i varje och Mixdivisionen med 8
grupper med 6-7 spelare i varje.
Divisionsspelet har ändrat några tider för att göra plats för mer ströbokningar på
attraktiva tider. Ett stort tack till Rickardh Gärdström och Ulrika Nilsson som varit
ansvariga för organisering av divisionsspelen.

1.2.2

Seniorresor
Vi åkte till Nynäshamn en helg i februari med 12 spelare. Det blev mycket tennis
och perfekt boende på Nynäs Havsbad.
Vårresan gick till Kroatien i maj med ca 30 spelare och 4 tränare som var borta 5
dagar. Det blev en härlig resa med mycket tennis, fint väder och bra boende.
I början på november anordnades även en resa till Mallorca med 17 spelare och
2 tränare. Stort tack till Tina Mitic och Viktoria Sokolski som såg till att alla fick
en oförglömlig resa.
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1.2.3

Klubbresa
Årets mycket uppskattade klubbresa gick i september till Mouratoglu Academy i
Nice med 100 personer inklusive personal. Resan höll 5-årsjubileum på plats
med en fin fest sista kvällen för alla deltagare.

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. Vi har sänkt antalet till 6 spelare på dom flesta Signin och det har varit en positiv utveckling.

1.2.5

Höstslaget
Höstslaget är en lagtävling som genomfördes under hösten 2019 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 många
spelare som visat bra utveckling. De tillgängliga timmarna för seniorträning har
varit fullbokade med några få undantag för ströbokning av privatlektion. Tack till
tränarna för stort engagemang.

1.3.

Tävlingar
Ansvarig för tävlingar under 2019 var Marcus Krebs. Följande tävlingar har genomförts under året i SLTKs regi.

1.3.1

Utomhustävlingar
SLTK mot Älgö

Den årliga Älgö-Saltsjöbadsmatchen spelades på Älgö i augusti och slutade 6-4
i SLTKs favör efter mycket välspelade matcher. Vi tackar Älgö för ett fint arrangemang.
Utomhus KM 2019

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.
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Klasser
HSA Piotr Fernandez
HSB Magnus Hamberg
DSA Crystal Cheung
JS Olof Borgendahl

SLTK Clay Open 2019

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 2019
Årets inne-KM bjöd på många bra matcher med ett starkt deltagarfält.
Här är samtliga klubbmästare i Senior- och Juniorklasserna.

Seniorklasser

Juniorklasser

HSA Oskar Malmsjö

PS11 Valdemar Bunge

HSB Felix Ljungström

PS/FS14 Felix Ljungström

HSC Niclas Gillqvist
DSA Chrystal Cheung
HD Joachim Douglas / Magnus Hamberg
MD Hanne Brodin / Oskar Malmsjö

IF SO Maxitennistour
Årets Maxitennistävling spelades i mars månad. En tävling som färdigspelas på
3-4 timmar och vänder sig till barn 8-11 år. Tävlingen var mycket uppskattad av
både spelare och publik.

1.3.3

SLTK:s representationslag
Klubben har under spelåret 2019/2020 haft sex lag representerade i allsvenska
inomhusserien: Damer, Damer 40, Herrar, Herrar 35 och Herrar 45 Herrar 55.
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I de allsvenska utomhusserierna 2019 har vi haft fyra lag som representerat
klubben: Damer, Herrar 35 och Herrar 45 samt Herrar 55.
Vi har också varit representerade i Rookieserien där yngre juniorer spelar klubbmatcher mot andra klubbars juniorer.

1.4.

Anläggningen
Anläggningsansvarig är Jerk Looman som under året ansvarat för skötsel och
underhåll av tennishallen med de fyra inomhusbanorna. Likaså för utomhusanläggningen med tre grusbanor och tillhörande byggnader.

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.
Den huvudsakliga investeringen under året har varit ombyggnationen av caféet
och inköp av nya möbler. 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.
Jerk Looman 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.
Cafét vid utebanorna höll öppet på 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 och kommunikation är Stefan Oldmark.
Vi fortsätter att utveckla vår IT miljö och de lösningar vi använder med målet att
göra det enklare för våra medlemmar, minimera vår interna administration och
minska kostnaderna.
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Efter lång väntan fick vi fiber indraget och det ger oss ett snabbare och stabilare
internet. Vi har också skapat ett gästnätverk (WiFi) för våra medlemmar och
klubbens besökare.

1.6.

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

Stella EOC

•

Inntech AB

•

Wilson

•

Puls & Träning Solsidan

•

Creandum

•

Racketspecialisten

2.

Styrelsen

2.1.

Styrelsens sammansättning
Vid årsmötet den 27 mars 2019 deltog 21 medlemmar. Följande sammansättning av styrelsen beslutades på mötet: Johannes Lundblad (ordf), Peter Widmark, Maria Bronett, Anders Brenner, Stefan Oldmark, Erik Dahlin och Jacob
Steen.

2.2.1

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft fem 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.
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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 (föräldraledig). Dominique Lintzell har vikarierat för Kristina under hennes föräldraledighet.
Därutöver har klubben haft en timanställd tränare, Michael Sjögren.
Ett antal duktiga juniora tränare har tränat barnen på minitennisen på lördagar
och söndagar.
Jerk Looman är anläggningsansvarig på 50%.
På kansliet har Sofia Arvidsson och Malin Lidström tagit över efter Eva Åkerlind
och Pia Bratt. Tillsammans utgör dom 1,5 heltidstjänst.

6.

Medlemmar, avgifter och resultat m.m.
Klubben hade vid utgången av verksamhetsåret 1271 registrerade medlemmar,
varav 670 seniorer och 601 juniorer.
Klubbens hedersmedlemmar var vid utgången av år 2019; Jan-Victor Ekstedt,
Sven Hansson, Micaela Lavonius, Hans-Olof Malmlund, Erna Möller, Torbjörn
Nilsson, Hans Törnqvist, Inge Schmid, Harald Nordenson, Anders Arnborger,
Håkan Olsson och Stefan Engstrand.
Från med 2019 har vi valt att bokföra hela semesterskulden enligt god redovisningssed, dvs att även redovisa personalens intjänade semester för det kommande semesteråret som en skuld. I balansräkningen har 457 tkr tagits upp under Kortfristiga skulder och den har ingen påverkan på likviditeten. Däremot har
den en resultatpåverkan på 2019 års resultat vilket är missvisande eftersom
kostnaden ackumulerats under årens lopp ända sen klubben hade sina första
anställda. Därför har vi i Årsredovisningen valt att särredovisa förändringen i semesterlöneskulden för att lättare kunna jämföra årets resultat med tidigare års
resultat.
Klubbens intäkter 2019 uppgick till 9 324 tkr (8 337 tkr 2018). Rörelsekostnaderna uppgick till 8 935 tkr (7 962 tkr år 2018).
Personalkostnaderna ökade till 5 846 tkr (5 249 tkr år 2018) vilket beror på lönerevisionen 2019, ökade kostnader i samband med personalavgångar samt ett
större behov av tränare för att tillfredsställa efterfrågan på tennisträningstjänster.
I enlighet med beslut på årsmötet 2015 så har 100 kr per betalande medlem, totalt 106 tkr, utbetalats i stöd till Smash and Grab café under 2019.
Elkostnaderna uppgick till 314 tkr (291 tkr år 2018). Ökningen kan framför allt
hänföras till förändring av periodiseringen av elfakturorna.
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Klubben hade vid utgången av år 2019 fastighetslån med kommunal borgen på
0 tkr. Totalt har 58 tkr amorterats under året. Räntor har erlagts med 7 tkr (6 tkr
2018).
Innan beaktande av förändringen i semesterlöneskulden så är årets rörelseresultat en vinst på 389 tkr (375 tkr 2018). Inklusive förändringen i semesterskulden
så är rörelseresultatet -68 tkr och efter avskrivningar och finansiella poster är
nettoresultatet -408 tkr (-80 tkr 2018).
Efter investeringar på totalt 322 tkr under året är likviditeten fortfarande god,
kassan är på 1 625 tkr (1 664 tkr 2018).
Klubbens ekonomiska förhållanden under år 2019 framgår av den reviderade
årsredovisningen.

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

