VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010
Styrelsen för Saltsjöbadens Lawntennisklubb lämnar här sin verksamhetsberättelse för år 2010.
1.

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

1.1

Juniorkommittén

Juniorkommitténs medlemmar under 2010 har varit Stefan Engstrand (ordf.), Cecilia
Hall, Lars Lindberg, Stefan Oldmark och Mia Engstrand samt tränarna representerade av Per Sandh, Johan Kareld och Kenneth Markdalen.
1.1.1

Tennisskolan

Under året har klubben jobbat med att fortsätta utvecklingen mot en modern tennisskola med både bredd och spets. En ny tränare har anställts, Johan Kareld, som
med en lång tränar- och tävlingsbakgrund har varit och förhoppningsvis kommer att
vara en värdefull utökning av tränarkåren.
Ett annat tema vi har arbetat med är att få en mer tydlig ansvarsfördelning i tennisskolan. Vi har gjort ett par olika åtgärder och kommer under innevarande år fortsätta att arbeta med det temat.
1. Vi har delat upp tränaransvaret för olika grupper mer tydligt
2. Skapat en tävlings-/elitgrupp
3. Delat upp tränarnas ansvar per barn och haft individuella coachsamtal
Att jobba med bredd och spets i tennisskolan samtidigt som vi har stort tryck på våra
banor är en utmaning. Vi har för närvarande c a 480 deltagare i tennisskolan, c a 20
fler än föregående år, samtidigt har vi c a 35 juniorer i utvecklings-, tävlings- och elitgrupperna som tränar mellan 2-7 timmar i veckan. På väntelistan står för närvarande
c a 50 elever i kö och ytterligare 110 barn som är under sex år.
Vi vill att klubben ska kunna erbjuda spel för de juniorer som söker sig till SLTK,
samtidigt vill vi inte att klubben ska bli av med juniorer som har tävlingsambitioner
och vill satsa mer på sin tennis. Vi tycker att vi är på rätt väg, men ser samtidigt att

2

arbetet kommer att fortsätta ytterligare under 2011. Arbetet kretsar mycket kring bantider och fördelning av tränarnas timmar.
Vidare har vi utrustat våra tränare med I-phones som ett redskap i träningen, med video- och kamerafunktioner, ett arbetsredskap som tränarna ska använda både på banan, under läger och matchbevakning samt se till att vi rapporterar frekvent om tennisskolan på vår nya hemsida.
Våra juniorer har haft stora framgångar under året, aldrig har vi haft en så aktivt tävlande juniorsektion med bra resultat i seriespel och tävlingar, både bland våra pojkar
och flickor. Kul att se att tränarnas arbete visar sig i juniorernas resultat i tävlingarna.
1.2

Seniorkommittén

Seniorkommitténs medlemmar har under året varit Stefan Ossmyr (ordf.), Peter
Kimber (divisionsspelsansvarig herrar), Lotta Leuckfeld (divisionsspelsansvarig damer) samt Per Petré och Mikael Windahl som assisterat i samband med SLTK Clay
Open och Swingers Cup. Per Petré har dessutom under december månad axlat rollen
som blivande trivselgruppsansvarig. Ansvarig tränare knuten till Seniorkommittén
har varit Per Sandh.
1.2.1

Divisionsspel

Det är fortfarande stort intresse för herrarnas divisionsspel och kölistan fylls på kontinuerligt. Det mest utmärkande för det gångna året är att det har nog aldrig fördelats
så många platser i divisionerna tidigare, c a tio spelare har tilldelats plats. Dock har
det varit utmanande då skadefrekvensen har ökat bland spelarna som påverkat speladministrationen och hanteringen av skadesituationerna, d v s hur länge skall en
skada räknas som speluppehåll. Majoriteten av de nya spelarna vill primärt hoppa in
där spelnivån inte är så hög vilket har medfört att vi har en brist på duktiga spelare,
som lett till att fördelningen i vissa fall har blivit ojämn och att vissa ortodoxa rockader har gjorts i divisionerna. Vi har hanterat detta med full öppenhet för att undvika
missnöjesspridning av platsfördelningen.
Vad gäller damernas gruppspel så har trycket inte varit lika påfallande stort. Det
gångna året har dock tre divisioner med fem spelare i varje division spelat. Lotta
Leuckfeld har ansvarat för division 1, Madeleine Casén för division 2 och Lena Lofalk för division 3.
1.2.2

Gruppspel och privata kontraktstider

Ca 50 timmar i veckan abonneras av klubbens trivselgrupper som består av ett 100tal medlemmar som kontinuerligt spelar dubbeltennis i olika konstellationer.
Eftersom det är viktigt att tillgången till attraktiva speltider för seniorerna fördelas
rättvist och transparent har styrelsen beslutat att kontraktstiderna för trivselgrupper
fortsättningsvis ska innehas av klubben och administreras av kansliet och att deltagarna i respektive grupp ska anslås i hallen.
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Samtidigt har styrelsen beslutat att även fortsättningsvis behålla uppsagda eller upphörda privata kontraktstider för att på så sätt öka tillgången på strötider för alla
klubbmedlemmar.
1.2.3

Vuxenträning

Klubben har under år 2010 erbjudit seniorträning under vardagsförmiddagarna mellan 07.00–13.00 samt kvällstid mellan 19.00-22.00 måndagar, onsdagar och torsdagar.
Under året har vi haft c a 70 lektioner/vecka under ledning av våra heltidsanställda
och timanställda tränare. C a 130 seniorer spelar regelbundet med tränarna.
Under senhösten gjordes på försök så kallade ”sign-in-drills” enligt amerikansk modell. Denna spelform kan ha många spelare på banan samtidigt och upplägget anpassas efter antalet spelare som anmält sig på plats senast 15 minuter före start. Utvärdering av medlemsintresset läggs nu som grund för ett eventuellt införande av denna
spelform som ett löpande erbjudande till medlemmarna.
De mycket uppskattade intensivträningsveckorna på våra fina utomhusbanor genomfördes som vanligt under ett par veckor i slutet av maj/början av juni.
1.3

Tävlingskommittén

Tävlingskommitténs medlemmar har under året varit Stig Lagerqvist (ordf.),
Christian Maravelias, Annika Wijkström och Kurt Jangbåge.
Följande tävlingar har genomförts i klubbens regi under år 2010 (resultat för respektive tävling finns på hemsidan). Kockos Cup och Skinktvisten spelades ej under
2010.
1.3.1

Inomhustävlingar

Inomhus-KM
Inomhus-KM 2010/11 för seniorer har flyttats från november månad till januari.
Årets upplaga bestod av 6 klasser; HSA, HSB, HD, DS, DD samt MD. Totalt 111
deltagare.
Inomhus-KM för juniorer spelades under februari månad med ett deltagande av 98
juniorer.
Swingers cup
Den 20 november var det premiär för en ny mixeddubbel tävling kallad Swingers
Cup. 32 herrar och damer träffades och spelade under en lördagseftermiddag några
intensiva kortsetsmatcher. Med ett finurligt upplagt spelsystem fick alla byta partners
flera gånger under dagen. Tävlingen avslutades med middag i hallen. Kurt och hans
gäng hade dukat upp en Thai buffé i tennishallens entréhall.
1.3.2

Utomhustävlingar

Saltsjöbadsspelen
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Saltsjöbadsspelen är en öppen tävling för juniorer som hade c a 160 deltagare från
klubbar främst i Mälardalsområdet. Vi kunde glädja oss åt många fina prestationer
från alla våra Saltsjöbadsspelare.
SLTK Clay Open
SLTK Clay Open, 23-30 maj, är en ny tävling som initierats av Stefan Engstrand och
Christer Gardell och arrangerats i klubbens regi. Tävlingen bestod av klasserna HS35,
HS45 och HD35. Tävlingen lockade några av Sveriges främsta spelare som gjorde
upp om prispengar på 50 000 kr. Detta gör SLTK Clay Open till en av Sveriges
största utomhusturneringar sett i prispengar. Under tävlingsveckan erbjuds många
uppskattade aktiviteter kring utomhusbanorna som servering, tennisshop, rackettester och föredrag av bl a Jonas Björkman.
Älgö-matchen
Älgö-matchen är en trivseltävling där SLTK och Älgö TK spelar mot varandra. Tomas Köhlberg är SLTK:s lagkapten samt spelsamordnare. 2010 spelades tävlingen på
Älgö, som också vann en mycket jämn match mellan klubbarna.
Utomhus-KM för seniorer och juniorer
Ute-KM spelades i månadsskiftet augusti/september med totalt 16 klasser och 191
deltagare. Nytt för årets upplaga var domare i finalerna. Se hemsidan för resultat.
Under samtliga utomhustävlingar har vi fortsatt att använda tältet som sattes upp för
Clay Open. Det har varit en trevlig inramning och samlingspunkt under tävlingarna.
1.3.3

SLTK:s representationslag damer och herrar

SLTK har under 2009/2010 haft sju lag representerade i allsvenska tennisserien och
ett juniorlag i distriktsserien. Lagen var representerade i följande klasser: Damer,
Damer 40, Damer 50, Herrar, Herrar 45, Flickor 15 och Pojkar 15. Av de sju lagen
som vi hade representerade i allsvenska tennisserien så lyckades fyra av lagen vinna
sin serie, ett lag hamnade på andra plats och der två kvarvarande hamnade lite längre
ner i sin serie.
I de allsvenska utomhusserierna har vi haft fyra lag som representerat SLTK. Lagen
var representerade i följande klasser: Damer, Herrar, Herrar 45 Lag 1 och Herrar 45
Lag 2. Här slutade två av lagen på andra plats och de övriga två lagen hamnade lite
längre ner i sin serie.
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 Eva Bratell (ordf.), Kurt
Jangbåge och Per Sandh.
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1.4.1

Tennishallen

I tennishallen har sedvanligt underhåll genomförts såsom maskinskurning av banorna.
Lysrören har bytts ut på samtliga tennisbanor.
Omdragning/målning av våra fyra tennisbanor gjordes under jullovet till stor belåtenhet för våra medlemmar. Nätstolparna byttes ut och nya nät sattes upp på banorna.
1.4.2

Tillbyggnad av tennishallen

Under året har klubben stått i fortsatt kontakt med Nacka kommun för att bevaka
föreningens intresse att få utöka med två tennisbanor i anslutning till ishockeyhallen.
Tanken är att tillbyggnaden ska ligga på nuvarande fotbollsplanen och länkas ihop
med tennishallen vid entrén.
1.4.3

Grusbanorna

På grusbanorna har sedvanligt underhåll utförts. Nya nät sattes upp på banorna.
Standarden på grusbanorna har allmänt ansetts vara mycket hög.
I samband med Clay Open inhandlades ett stort partytält som ska kunna användas
vid klubbens aktiviteter på utebanorna framöver.
1.5

IT-kommittén

IT-kommittén ansvarar för klubbens hemsida och all kommunikation med medlemmarna.
IT-kommittén har under året bestått av medlemmarna Håkan Olsson (ordf.), Peter
Widmark, Lisa Wickström, Kurt Jangbåge och Kenneth Markdalen.
1.5.1

Byte av administrationsprogram - Visma

Vi har bytt administrationsprogram från Visma Administration till Visma Förening, i
syfte att förenkla våra rutiner runt våra medlemslån. Peter Widmark har, tillsammans
med Lena Sjöberg (vår redovisningskonsult) och Eva Åkerlind, hållit i arbetet med
att implementera det nya systemet.
Installationen är slutförd och det löper på väl.
1.5.2

Nytt system för att skicka våra nyhetsbrev

Vi har installerat ett nytt system för att skicka ut nyhetsbrevet. I det gamla systemet
tog det upp till fem veckor att skapa och skicka nyhetsbreven. Det nya systemet förenklar processen/skapandet av nyhetsbreven, framförallt för Kenneth och Kurt, som
numer hanterar systemet på egen hand.
Det nya systemet är produktionssatt.
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1.5.3

Hemsidan

Vi har implementerat ett nytt system för hantering av vår hemsida. Syftet är en förbättrad hemsida med utökad funktionalitet. Det nya systemet kommer bland annat
att ha stöd för att tränarna ska kunna blogga och ta bilder via sina telefoner och datorer. Vi använder samma systemleverantör som tidigare, Mindroute.
Den nya hemsidan är installerad.
2.

Styrelsen

2.1

Styrelsens sammansättning

Vid årsmötet den 24 mars 2010, där 22 medlemmar deltog (varav åtta medlemmar
som inte hade förtroendeuppdrag eller var anställda) valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ny ordförande styrelseledamoten Anders Arnborger och till ny
vice ordförande Stefan Engstrand. Till nya styrelseledamöter valdes Stefan Ossmyr
och Stig Lagerqvist. Håkan Olsson och Peter Widmark omvaldes för en tvåårsperiod
och Eva Bratell har ett år kvar av sitt tvååriga förordnade.
2.2

Styrelsens arbete

2.2.1

Styrelsemöten och kommittémöten

Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten. Arbetet inom styrelsen har
drivits i en anda av samförstånd. Ingen fråga har behandlats som inte lösts i full enighet. Klubbens kanslist Eva Åkerlind tjänstgör som styrelsens sekreterare och protokollförare.
Enligt den etablerade ordningen inleds varje styrelsemöte med en informell dialog
med de tränare som har möjlighet att närvara (direkt efter tennisskolans sista timme).
Alla kommittéer har under året haft egna, ofta protokollförda, möten.
3.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Harald Nordenson och Patrik Hedelin.

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,
fyra anställda tränare, nämligen juniorverksamhetens ansvarige Kenneth Markdalen,
seniortennisansvarige Per Sandh, sporthallansvarige Jérôme Guillem och Marios Di-
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makos. Den första september anställdes som tränare även Johan Kareld. Dessutom
har klubben haft tre timtränare som hjälpt till med seniorträning, Simon Herlitz och
Michael Sjögren och sedan i maj även Michael Rheindorf. Därutöver har klubben
även haft några duktiga juniortränare.
Av våra tränare har Kenneth Markdalen, Per Sandh och Jérôme Guillem heltidstjänst
medan Marios Dimakos och Johan Kareld arbetar 50 %.
Per Sandh har under året haft huvudansvaret för seniorverksamheten medan Kenneth Markdalen har ansvarat för juniorverksamheten och klubbens hemsida. Jérôme
Guillem har ansvarat för barnen som tränar i sporthallen, varit ansvarig för klubbens
sommarläger för juniorer och administrerat klubbens utlandsläger för juniorer. Marios Dimakos och Johan Kareld har ansvarat för elit- och tävlingsgrupperna.
Alla tränare har gemensamt arbetat med tävlings- och utvecklingsgrupperna. Marios
Dimakos har tillsammans med Johan Kareld varit ansvarig för resorna till Junior-SM.
Alla tränarna deltar i juniorernas tennisskola medan Marios Dimakos fr o m hösten,
och Johan Kareld inte är involverade i vuxenträningen.
Vår klubbutvecklare Kurt Jangbåge innehar en tjänst på 100% där han arbetat med
klubbutveckling och medlemsnytta. Det har bl.a. handlat om personalfrågor, om vidareutveckling och vidareutbildning av de anställda, om researcharbete i ”hur vi förändrar klubben till nytta för klubbens medlemmar” och andra frågor för att öka medlemsnyttan. Han har därutöver arbetat med klubbens tävlingar samt varit ansvarig för
utomhusanläggningen och även en del instruktionstimmar i tennisskolan.
Vår kanslist Eva Åkerlind innehar sedan september en tjänst på 100% där hon tar
hand om våra medlemmar på allra bästa sätt.
Klubben har fortsatt anlitat bokföringskonsulten Lena Sjöberg som utgjort ett värdefullt stöd åt Eva Åkerlind.
6.

Medlemmar, avgifter och resultat m.m.
Klubben hade vid utgången av verksamhetsåret 1 150 (1 150 år 2009) registrerade
medlemmar, varav 550 seniorer och 600 juniorer.
Klubbens hedersmedlemmar var vid utgången av år 2010 Åke Bouvin, Jan-Victor
Ekstedt, Sven Hansson, Micaela Lavonius, Per Lundbergh, Hans Olof Malmlund,
Erna Möller, Torbjörn Nilsson, Hans Törnqvist, Gunvor Westelius och Harald Nordenson.
Enligt tidigare beslut så har klubben börjat infordra medlemslån om 3 500 kr från alla
seniormedlemmar som fyllt 27 år. Under året har medlemslån om 617 000 kr inbetalats och 27 000 kr har återbetalats. Vid utgången av verksamhetsåret var medlemslånen totalt drygt 2 100 000 kr.
Vintern 2010 var jämförelsevis kall och snörik, vilket resulterade i ovanligt höga elräkningar samt extraordinära skottningsinsatser.
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Avskrivningar på ombyggnad tillämpas i enlighet med tidigare policy.
Klubben hade vid årets ingång två banklån med kommunal borgen, nämligen ett
Spintab-lån på drygt 300 000 kr och ett Swedbank-lån på knappt 1 200 000 kr.
Totalt har amorteringar på banklån skett med knappt 250 000 kr.
Räntor har erlagts med drygt 68 000 kr.
Klubbens verksamhet växer, fler och fler aktiviteter arrangeras i klubbens regi, vilket
gjort att både rörelseintäkterna och personalkostnaderna ökat. Klubbens intäkter
uppgick till kr 5 545 000 (5 232 000 kr år 2009). Rörelsekostnaderna uppgick till
1 748 000 kr (1 808 000 kr) och personalkostnaderna till 3 393 000 kr (2 903 000 kr).
Årets resultat är en förlust på -94 915 kr (31 883 kr år 2009) efter avskrivningar och
finansiella poster.
Klubbens ekonomiska förhållanden under år 2010 framgår av den reviderade årsredovisningen.

