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Svensk Tennis Norr 2013 

Svensk Tennis Norr 

1. Föredragningslista 

§1. Upprop och fastställande av röstlängd. 

§2. Fastställande av föredragningslista för mötet 

§3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

§4. Val av ordförande för mötet 

§5. Val av sekreterare för mötet 

§6. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två 

rösträknare 

§7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gånga verksamhet 

och räkenskapsåret samt revisorernas berättelse 

§8. Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 

§9. Behandling av styrelsens förslag gällande årsavgift till regionen för 2015 

§10. Behandling av inkomna motioner 

§11. Fastställande av budget för 2014 

§12. Beslut om antal ledamöter i regionstyrelsen 

§13. Val av ordförande i regionen tillika ordförande i regionstyrelsen för en tid av ett år 

§14. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter. I tur att avgå: 

 Jan Engberg  Söderhamn  

 Lisa Lindström  Örnsköldsvik 

 Anders Johansson Sundsvall 

 Jörgen Nordin  Örnsköldsvik 

§15. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant 

§16. Val av ordförande och två övriga i ledamöter i valberedningen för en tid av ett år  

§17. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SF-mötet, fyra ombud varav 

två ifrån regionstyrelsen och två ifrån klubbar i regionen 

§18. Val av deltagare till SDF-möten i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, 

Jämtland/Härjedalen och Hälsingland  

§19. Avtackning 

§20. Regionmötets avslutande 
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2. STYRELSENS FÖRSLAG 

 

Medlemsavgifter 

Styrelsen föreslår årsmötet att: 

Avgiften för år 2015 blir 50: -/medlem 
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3. Röstlängd 2014 

 

SVENSK TENNIS NORR (Antal Medlemmar per 31/12) 

 RÖSTLÄNGD 2014       

 SVENSK TENNIS NORR Antal Medlemmar per 31/12    

   2009 2010 2011 2012 2013  

         
1 8001 Alfta TS 108 108 117 131 156  

2 8002 Bollnäs TK 129 152 134 108 111  

3 8005 Hudiksvalls TK 154 154 183 175 180  

4 8006 Ljusdals TK 139 160 143 106 91  

5 8007 Söderhamns TS 95 105 202 226 154  

6 9001 Östersund-Frösö 
TK 

237 321 305 311 315  

7 9012 Strömsunds TK 71 66 70 72 96  

8 9015 Åre Sport o 
Tennisklubb 

57 57 73 73 97  

9 10007 Sköns TK 99 123 123 141 141  

10 10008 Sundsvalls TK 223 372 382 394 383  

11 10009 Timrå TK 104 39 39 39 39  

12 11002 Bodens TK 37 37 37 37 30  

13 11013 Gammelgårdens 
IF 

15 15 7 12 12  

14 11015 Gällivare TK 203 183 166 166 164  

15 11004 Haparanda TK 10 10 10 10 10  

16 11029 IK Lina Luleå 25 25 24 24 24  

17 11006 Kiruna TK 20 20 42 30 30  

18 11007 Luleå TK 544 489 429 512 452  

19 11016 Pajala TK 56 56 27 27 27 saknar 
org.nr 

20 11009 Piteå TK 185 201 222 223 311  

21 11025 SCA:s Korpklubb 9 4 4 4 4  

22 11010 Älvsby TK 78 64 64 60 65  

23 11027 Överkalix IF, 
tennissektionen 

7 7 7 6 6  

24 19017 Holmsunds TK 54 54 54 13 13  

25 19019 Hörnefors TK 5 5 5 5 5 saknar 
org.nr 
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26 19038 Malå TK 0 0 6 6 6 ej 
betalt 
2013 

27 19005 Norrmjöle TK 28 27 27 32 30  

28 19001 Rönnskärs TK 22 22 22 22 22 ej 
betalt 
2013 

29 19002 Skellefteå TK 168 168 168 106 115  

30 19004 Sävar TK 9 9 9 9 9 ej 
betalt 
på två 
år 

31 19008 Umeå TK 298 284 307 297 334  

32 19011 Vilhelmina TK 12 9 9 9 9  

33 19036 Vindelns TK 34 34 11 11 11  

 22005 Junsele IF Tennis 7 7 7 7 0 begärt 
utträde 

34 22007 Kramfors Tennis 70 70 70 70 123  

35 22001 Norrfällsvikens 
TK 

4 5 5 5 11  

36 22026 Stubbsands TK 6 5 5 5 5  

37 22012 Tennisgymnasiet 
Kramfors 

5 5 5 5 5 saknar 
org.nr 

38 22006 VåRö TK 122 123 122 131 132  

39 22008 Öviks TK 365 416 442 466 482  

  TOTAL 3814 4011 4138 4086 4210  

Föreningar i röd text har inte betalat sin årsavgift 2013, har begärt utträde eller saknar 

organisationsnummer. De har därför ingen rösträtt. 
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4. Styrelse och kommittéer 2013 

 

Styrelse 

 

 

Ordförande   

Jan Engberg, Söderhamn 

 

Vice ordförande 

Jörgen Nordin, Örnsköldsvik 

 

Kassör 

Lisa Lindström, Örnsköldsvik 

 

Ledamöter 

Anders Johansson, Sundsvall 

Jonny Lindahl-Richtmann, Umeå 

Stefan Ekström, Skellefteå 

Roger Andersson, Luleå 

 

Revisorer 

Rikard Grundin Örnsköldsvik 

Suppl. Joakim Grundin, Örnsköldsvik 

 

 

Valberedning 

Mikael Westergård (Ordförande) 

Bo Jonsson 

Jan Lindman  

 

 

Blockansvariga 

Simon Elfving, Tävling 

Jens Nilsson, Sport  

Bertil Sundman, Verksamhetsansvari
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5. Verksamhetsberättelse - Klubb 

 

IFSO Tour 2013 

IF SO tour i Region Norr har 

under 2013 totalt sett haft en 

liten minskning av tävlingar. 

Glädjande nog fortsätter många 

större klubbar med två tävlingar 

per termin, dessvärre är det få av 

de lite mindre klubbarna som 

anmält intresse att anordna If SO 

tour tävling.  

Vårt mål med If SO tour är att så 

många barn som möjligt ska få 

möjlighet att tävla tidigt i tennis 

och på ett roligt och odramatiskt sätt få upptäcka vad roligt det är med match och tävling 

och därmed också så småningom vilja tävla i regionens större tävlingar. Ett långsiktigt 

resultat blir förhoppningsvis att vi får fler spelare och en stor bredd på våra större tävlingar 

och man undviker därmed att ”möta samma spelare hela tiden” och ”klubbmöten” tidigt i 

tävlingarna.  

För att detta ska fungera så är en av förutsättningar att mindre klubbar vill anordna tävlingar 

så barnen i dessa klubbar kommer igång med tävlandet och bäst är förstås att börja tryggt på 

hemmaplan.  

Vårterminen i siffror 

VT2013 planerade tävlingar 17st – genomförda 15st – anmälningar totalt 405st 

(VT2012 22 tävlingar) 

Höstterminen i siffror 

HT2013 planerade tävlingar 16st – genomförda 17st – anmälningar totalt 462st 

(HT2012 16 tävlingar) 

Både under höst- och vårterminen har antalet deltagare på våra tävlingar som vanligt varit 

väldigt ojämnt och det av självklara orsaker som t.ex. antalet banor. Bland dom klubbar som 

ligger i toppen bland deltagarantal ser vi Sundsvalls TK med 50st deltagare under 

vårterminen och Öviks TK med 52st under hösten.   
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Nyheter under 2013 

Nyheterna för 2013 var en höjning av anmälningsavgiften med 20: -/klass för att bland annat 

kunna fortsätta att erbjuda Grand Slam läger i slutet av terminerna.  Det innebar att 

avgifterna blev 100: - minitennis och 120: - miditennis och maxitennis.  

Grand slam läger 

Under våren planerades det två Grand Slam läger, men tyvärr blev det bara ett (i Sköns TK) 

pga. för få deltagare. Även efter höstens 

termin var planerna att erbjuda tre läger i 

Sköns TK, Piteå TK och Östersunds TK 

men även här fick vi ställa in pga. för få 

deltagare. 

Utmaningar för 2014 blir att öka antalet 

tävlingar i Norrland bland både små och 

stora klubbar och gemensamt för oss 

tränare och ansvariga fortsätta jobba på 

att få våra hemmaspelare att våga ta 

steget och åka iväg på tävling hos andra 

klubbar. 

Medlemsregistrering 

IdrottOnline 

En av årets stora utmaningar var att se till att alla klubbar förde in sina befintliga 

medlemsregister i IdrottOnline. Detta efter nya direktiv från RF. Fullständigt personnummer 

krävdes på alla medlemmar och många klubbar har slitit hårt för att fixa detta. Fördelen för 

alla klubbar som genomfört registreringen är att man har fått ett uppdaterat 

medlemsregister och aktuella kontaktuppgifter till sina medlemmar. Styrelsen i regionen har 

fördelat ansvaret internt och på 

bästa sätt hjälpt och stöttat 

klubbarna för att klara av detta. Vi 

insåg tidigt utmaningen i det hela 

och har under året legat på de 

klubbar som inte kommit in med 

sina register. 

Då vi i tid tog tag i detta och med 

ett enastående jobb av våra 

klubbar, fick vi totalt in 94 procent 

av regionens alla medlemmar! 
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Med den siffran var vi den region som procentuellt fick in flest medlemmar av alla regioner.  

Undertecknad vill rikta ett stort tack till alla klubbar!  

Medlemsantal i regionen 

När vi summerar 2013 ser vi en ökning av antalet medlemmar på drygt tre procent. Totalt 

har regionen 4210 medlemmar och det är 124 fler än under 2012. Piteå är årets raket och 

har under 2013 fått 88 nya medlemmar vilket innebär en ökning på 40 procent! Många 

klubbar har under året jobbat mycket med familjemedlemskap och det kan vara en 

förklaring till ökningen. Förhoppningsvis får vi sen en fortsatt ökning under 2014.    

 

Bertil Sundman 

Verksamhetsansvarig Svensk Tennis Norr 
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6. Verksamhetsberättelse - Sport 

 

SEB 

Under år 2013 har regionen haft 12 SEB 

läger inom regionen 

Arrangörsplatserna var 

 15-17/2 Sundsvall 18 spelare och 

2 ledare 

 15-17/2 Umeå 13 spelare och 4 

ledare 

 22-24/2 Luleå 15 spelare och 2 

ledare 

 15-17/3 Östersund 14 spelare 

och 2 ledare 

 10-12/5 Kramfors 11 spelare och 2 ledare 

 31/5-2/6 Övik 11 spelare och 2 ledare 

 25-27/10 Piteå 8 spelare och 1 ledare 

 25-27/10 Övik 6 spelare och 2 ledare 

 25-27/10 Hudiksvall 9 spelare och 2 ledare 

 29/11-1/12 Skellefteå 8 spelare och 1 ledare 

 29/11-1/12 och 6-8/12 Sundsvall 9 spelare och 1 ledare  

 20-22/12 Övik 9 spelare och 2 ledare 

SEB-lägren är av stor vikt för vår 

region. Det skapar naturliga 

samlingsplatser för våra spelare och 

ger oss chansen att utveckla den 

sportsliga verksamheten på ett 

ypperligt sätt. Under hösten valde vi 

att ge lägren en liten annan 

inriktning och istället för att 

klubbarna tog ut spelarna till lägren, 

var det regionen i samarbete med 

klubbarna som tog ut spelarna. Vi 

har även haft färre spelare/läger 

under hösten för att höja kvaliteten.  



Svensk Tennis Norr 

5   

   

Klubbstöd 

 30/8-1/9 Övik läger 8 spelare och 1 ledare 

 30/8-1/9 Piteå läger 8 spelare och 1 ledare 

 6-8/9 Övik läger 22 spelare och 3 ledare 

11 spelare fick chansen att bli tilldelade ekonomiskt stöd: 

Ellen Selander Östersund/Frösö TK, Elvira Edström Sundsvalls TK, Julia Keranovic Vårö TK, 

Alva Norgren Övik TK, Nikita Such Piteå TK, Ebba Källberg Hudiksvalls TK, Hjalmar Ekström 

Skellefteå TK, Ludvig Kylefors Luleå TK, Linus Lövgren Kramfors Tennis, Adam Sundkvist Luleå 

TK och Felix Östlund Ljusdal TK 

Aktiviteter som gjordes: 

Mental träning, fysträning, privattimmar, extra sparring, lägerverksamheter och 

reseersättning för extra träning. Inom dessa områden har spelare/klubb utfört sina 

aktiviteter för att få ta del av stödet. 

Dessa spelare gjorde alla sitt gymnasieval under hösten och tanken med satsningen var att 

skapa ett ytterligare intresse och stimulans för att välja Umeå Tennisgymnasium.  

Resor 

5-15/4 JSM inne Göteborg. 10 spelare och 2 ledare.   

Roligast med denna tävling, var utan tvekan bronsmedaljen som William Anth-Forsberg tog i 

PD16 tillsammans med Kristian Prior (TSK Malmen). Killarna spelade fantastisk dubbel fram 

till semifinalen. Offensivt spel och modern dubbel med mycket inbrytningar, I-formation och 

serve/retur-

kombinationer gav 

utdelning. Tyvärr 

gjorde killarna sin 

sämsta match i 

semifinalen. Nu gäller 

det att leverera alla 

matcher, men killarna 

ska ändå vara mycket 

nöjda med sin insats.  

Noterbart är att 

William nådde en 1/8-

final i singel där han 

fick ge sig mot slutsegraren Mikael Ymer.  
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9-18/8 JSM ute Karlskrona/Växjö. 14 spelare och 2 ledare.  

SM ute spelades på två olika orter. Bäst lyckades spelarna i Växjö där William Anth-Forsberg 

och Asia Chaabi tog sig till 1/8-final i respektive 

klass.  

Gemensam resa Regionstävling Flickor 12 

12-15/9 i Rönninge 

Spelare som deltog från Svensk Tennis Norr: Asia 

Chaabi Hudiksvalls TK, Othilia Brodin Umeå TK, 

Elsa Hammarlund Ljusdals TK, Anna Klasson 

Sundsvalls TK, Cassandra Annergren Sköns TK och 

Tova Norgren Öviks TK 

Ledare som deltog från Svensk Tennis Norr: Anna 

Nyman  

Resultat för Svensk Tennis Norr: Tennis Norr – 

Tennis Stockholm 0-6, Tennis Norr – Tennis Mitt 

1-5, Tennis Norr – Tennis Öst 3-3 

 

Gemensam resa Pirres Pokal Pojkar 14 19-22/9 i Smedslätten 

Spelare som deltog från Svensk Tennis Norr: David Olofsson Umeå TK, Emil Hydling Vårö TK, 

Nils Ekeståhl Umeå TK, Viktor 

Enström Luleå TK, Joakim 

Blomberg Sundsvalls TK, Anton 

Feuk Engström Umeå TK 

Ledare som deltog från Svensk 

Tennis Norr: Richie Koria  

Resultat för Svensk Tennis Norr: 

Tennis Norr – Tennis Stockholm 

lag 1 0-6, Tennis Norr – Tennis 

Göteborg 0-6, Tennis Norr – 

Tennis Mitt 1-5  

26/12-6/1 Next Generation On 

Tour till SALK Open. 15 spelare och 2 ledare:  

Många spelare tog chansen att delta på denna resa och fick med sig fina erfarenheter för 

framtiden. Resultatmässigt blandade vi och gav en del. Genomgående för många spelare är 

den nervositet som kommer smygandes inför viktiga matcher. Detta ska vara årets 
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höjdpunkt och då vill man prestera sin bästa tennis – inte tvärtom.  

En som presterade sin bästa tennis var Arvid Noren, Piteå. Han spelade lysande tennis med 

fina tempoväxlingar och rörde sig bra. Detta ledde hela vägen till en final i 18-årsklassen 

(ITF). Där började han utomjordiskt bra och vann första set enkelt. Tyvärr räckte bensinen 

inte riktigt hela vägen och Arvid fick se sig besegrad i en tresetare. 

Utbildning 

2013 var ett givande år med tanke på 

mängden möten, seminarier, workshops och 

läger som syftar till att höja nivån på Tennis 

Norrs tränare.  

Som vanligt är den största delen av våra 

coacher som deltar i dessa kurser mestadels 

tonåringar som just börjat som tränare, samt 

föräldrar och vuxna som har liten eller ingen 

erfarenhet av tennis innan men är en tillgång 

för sina klubbar.  

Coaches Camp  

Under 2013 startade vi en ny helg-workshop 

som kallades ”Coaches Camp”, för att öka de 

"kontakttimmar" mellan vår 

utbildningsansvarige, Richie Koria, och de 

tränare som håller på att förbättra sina 

tenniskunskaper. Coaches Camp finansierades genom ett bidrag från SvTF och möjliggjordes 

av intresserade klubbar som beslutat att vara värd för detta läger.  

8 Coaches Camp arrangerades under 2013: 1 i Sundsvall, 1 i Umeå, 2 i Alfta, 3 i Kiruna och 1 i 

Luleå.  

I Alfta TK och Kiruna TK hade vi special-läger, eftersom dessa klubbar inte har en 

huvudtränare. Under dessa anpassade helger har vi fokuserat på att utveckla varje klubb 

utifrån deras specifika situation.  

Teman som vi täckte: träningsplanering, rekrytering, vuxenkurser, juniorkurser, Play & Stay, 

If SO Tour-turneringar, coaching stilar, teknik samt klubbens utveckling på kort och lång sikt. 

Plattformen och GTU1  

2 Plattformen-kurser och 2 GTU-kurser planerades, men bara 1 av varje skedde. Totalt 

deltog dock lika många som under tidigare år.  
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Utbildningskonferens Bosön 2013  

Tennis Norr är representerade i SVTF senaste tillskott av tränarutbildningar. Richie deltog i 

en vecka lång konferens tillsammans med 25 andra som tränare som jobbade tillsammans 

för att utveckla utbildningen.  

GTU2 och 2014 

GTU 2 är vårt nästa mål. Efter att ha haft flera deltagare i TGU1-kurser är vi nu redo att 

erbjuda GTU2-kurser för våra tränare, i samarbete med en annan region. 

Tennisgymnasium  

Tennisgymnasiet på Dragonskolan i Umeå påbörjade under 2013 sitt andra verksamhetsår. 

Nya elever är Elin Gustafsson och Anna Rummel, båda från Sundsvalls TK. 

Elever som har lämnat verksamheten är Hanna Elfving, Umeå TK som nu spelar collegetennis 

i Texas, samt Arvid Norén, Piteå TK som blev antagen på riksidrottsgymnasiet i Båstad. Båda 

hade en väldigt positiv utveckling under året i Umeå och vi önskar dem stort lycka till! 

Huvudtränare under 2013 var Niklas Fjeldstad. Övriga tränare i verksamheten var Bertil 

Sundman från regionen, Johnny Richtmann Lindahl från Umeå TK samt Malin Johansson, 

som har hjälpt till med fysträningen. 

Gemensamma tävlingsresor samt matchbevakning genomfördes i samband med tävlingar i 

Östersund, Sundsvall, och Örnsköldsvik. Den delen av verksamheten bedrivs i nära 

samarbete med regionen. 

En höjdpunkt under året var träningslägret i Spanien som genomfördes i samverkan med 

regionen samt Umeå TK. Ledare var Bertil Sundman, Patrik Hedin och Markus Hahlin. 

En viktig nyhet inför läsåret 2013-2014 är att Dragonskolan omorganiseras så att samtliga 

idrottselever tillhör en och samma skolenhet – Dragonskolans Elitidrottsgymnasium. Det 

innebär att alla våra tenniselevers klasskamrater idrottar på en hög nivå och vi tror att det är 

en väldigt positiv förändring. Dessutom ökar möjligheterna att skapa ett idrottsvänligt 

schema. På skolan finns NIU-verksamheter (nationellt godkänd idrottsutbildning) för tennis, 

badminton, golf, ishockey, fotboll och basket, samt RIG-verksamheter 

(riksidrottsgymnasium) för innebandy och friidrott.  

På resultatsidan utmärkte tennisgymnasiet sig på inne-RM i Umeå. Arvid spelade hem två 

titlar på herrsidan och Hanna vann både Damsingel och Damdubbel. Arvid och Hannas 

framgångar under våren gick inte obemärkt förbi utan uppfattades från både Båstad och 

andra sidan Atlanten. Arvids framgångar innebar att han uppvaktades och sedermera 

flyttade till Riksidrottsgymnasiet i Båstad. Detta visade sig vara helt rätt för Arvids del som 

fortsatte sin utveckling under höstterminen och krönte det med att i slutet av året spela ITF-
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final i SALK.  Hannas framgångar under sin sista tid på tennisgymnasiet ledde till ett 

collegekontrakt i USA. För övrigt kan nämnas att under hösten segrade Jessica i två av de tre 

klasser som hon ställde upp i i Öviks Cupen och Moa vann Damsingel A i Höstlovscupen.  

Senast 1/12 var det dags att söka till tennisgymnasierna runt om i landet. Under november 

månad erbjöd tennisgymnasiet i Umeå provspel. Syftet var att ge eventuellt blivande elever 

(födda 1998) en uppfattning om hur verksamheten ser ut så att de på basis av detta kan göra 

ett framtida gymnasieval. Nio stycken elever kom på provspel, tio stycken lämnade in sin 

ansökan om att få börja på tennisgymnasiet i Umeå läsåret 2014-2015. Av dessa sökte nio 

stycken tennisgymnasiet i första hand. Av totalt nio stycken NIU-gymnasier med 

tennisinriktning rankades Umeå som fyra i landet med bara storstäderna Stockholm, 

Göteborg och Malmö framför sig.  

I slutet av verksamhetsåret, 2013, tillkännagav Niklas Fjeldstad att han skulle avsluta sitt 

uppdrag på tennisgymnasiet vid Dragonskolan i Umeå. En rekryteringsprocess tog vid och ny 

huvudansvarig blev Johnny Richtmann Lindahl. 

 

Jens Nilsson  

Sportblocksansvarig Svensk Tennis Norr  
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7. Verksamhetsberättelse - Tävling 

 

Utbildning av tävlingsledare 

Svagt intresse från klubbar att genomföra utbildning under året och inga utbildningar 

genomfördes. 

Seriespel 

Inget seriespel inom regionen har genomförts under 2013. Tävlingsblocket tittar på att 

omarbeta seriespelet för att göra det mera attraktivt.  

Norrlands Masters 

Efter en omarbetning av touren så bestod tävlingen av 11 deltävlingar.  

 Lulecupen 2013 (B)  

 Svensk Tennis Norr 

Indoor RM 2013 (A)  

 UPP Hälsinge Open (B)  

 Next Jet Open 2013 (B)  

 Mattsborgen Cup 2013 

(A)  

 Skellefteå Bil Trophy 

2013 (A)  

 Svensk Tennis Norr 

Outdoor RM 2013 (A)  

 Öviks Cupen 2013 (A)  

 Dina Cupen 2013 (B)  

 Tallbackaserven  

 Lucia Cupen 2013 (B) 

För Norrlands Master 2013 

arrangerades inget slutspel i 

vanlig mening utan ett öppet 

slutspel ”Norrlands Masters – 

Övik” arrangerades i januari. 

Sammanställning av resultat 
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finns på tävlingssidorna hos tennisförbundet. I finalspelet i Övik segrade följande spelare. 

Segrare singel 

FS 11 Tilde Strömqvist Sundsvalls TK 

FS 13 Elsa Hammarlund Ljusdals TK 

FS 15 Elin Nordin  Öviks TK 

FS 17 Alva Norgren  Öviks TK 

PS 11 Joel Selander  Östersund-Frösö TK 

PS 13 Andre Alp Persson Umeå TK 

PS 15 David Olofsson Umeå TK 

PS 17 Ludvig Kylefors Luleå TK 

Poängsegrare i Norrlands Master 

FS 10 Sara Olofsson Umeå TK 

FS 12 Anna Klasson  Sundsvalls TK 

FS 14 Elin Nordin   Öviks TK  

FS 16 Ellen Selander Östersund-Frösö TK 

PS 10 Theodor Frölander Sundsvall TK 

PS 12 Viggo Gröndahl Öviks TK 

PS 14 David Olofsson Umeå TK 

PS16 Adam Sundqvist Luleå TK 

Internationellt 

ITF 18 

Under 2013 arrangerades 3 stycken ITF 18-års tävlingar i Region Norr, alla i Kramfors. 

Tennis Europé 14 och 16 

Under 2013 arrangerades inga Tennis Europé tävlingar i regionen. 

Regionsmästerskap 

Fullständiga resultat kan läsas på hemsidan www.tennisnorr.se eller på www.tentour.se. 

Regionsmästerskap 21-24 mars 2013 (Umeå) 

Regionsmästerskapen avgjordes i Umeå, med spel på 2 hallar i Umeå. 139 deltagare och 245 

matcher under tävlingen. Detta är en ökning med 7 % i deltagarantal och 4% fler matcher än 

under 2012. Totalt hade 15 klubbar representanter i tävlingen. 

Mest framgångsrika blev hemma klubben Umeå TK spelare med 9 klassegrar följd av Piteå TK 

med 5 klassegrar. Totalt 8 klubbar hade representanter som segrare under tävlingen. 

Regionsmästerskap 31 juli - 4 aug 2013 (Sundsvall) 
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Regionsmästerskapen utomhus avgjordes i Sundsvalls avgjorts med spel på Sundsvall TKs sex 

grusbanor. 97 deltagare och 183 matcher under tävlingen och 163 tävlingsstarter. Detta är 

en minskning med ca 30 % av tävlingsstarter jämfört med 2012. Totalt hade 16 klubbar 

representanter i tävlingen. 

Mest framgångsrika blev Öviks TK med 5 klassegrar följd av Umeå TK med 3 klassegrar. 

Totalt 5 klubbar hade representanter som segrare under tävlingen. 

Svenska Tennisförbundets tävlingar 

Kalle Anka Cup 

Efter 2 uttagnings tävlingar 

med 65 deltagare första helgen 

i Övik och 51 deltagare i Luleå 

andra helgen. Under 2012 var 

deltagare 109, detta innebär att 

antalet deltagare ökat med 6 %. 

Ledare i Båstad var Bertil 

Sundman och Richie Koria. 

Segare i regionens 

uttagningstävlingar och 

representanter i Båstad var: 

 PS15 Hjalmar Ekström 

(Skellefteå TK) och Ludvig Kylefors (Luleå TK)  

 PS13 Filip Burström (Skellefteå TK) och Benjamin Larsson (Luleå TK) 

 PS11 Pontus Klang-Lidholt, (Söderhamns TS) och Charlie Such (Piteå TK) 

 FS15 Elvira Edström (Sundsvalls TK) och Ellen Selander (Östersund-Frösö TK) 

 FS13 Asia Chaabi (Hudiksvalls TK) och Julia Lindman (Piteå TK) 

 FS11 Elsa Hammarlund (Ljusdals TK) och Tova Norgren (Öviks TK)  

Investor Cup 

Region Norr deltog med 6 spelare till Regionstävlingen Flickor 12. Ledare för laget var Anna 

Nyman, Hudiksvall. Se kapitel 6 – Sport för ytterligare information. 

Pirres Pokal 

Region Norr deltog med 6 spelare i Smedslätten under Pirres Pokal 2013. Ledare för laget var 

Ritchie Koria, Sundsvall. Se kapitel 6 – Sport för ytterligare information. 
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Administrativt 

Tävlingssamordning och sanktioner 

Framförhållningen att söka sanktioner har blivit bättre, och möjliggör en effektiv samordning 

mellan regions olika tävlingar, läger, resor och klubb aktiviteter. Under 2013 har vi testat ett 

nytt koncept med lokala tävlingskategorier för att möjliggöra differentiering av 

tävlingsavgifter och tävlingstyper. 

Seriespel 

Regionen administrerar själv de regionala seriespelen, inget seriespel genomfördes under 

hösten 2013 

Möte med tävlingsgruppen i SvTF 

Regionen deltog på det centralt arrangerade tävlingsmötet under hösten 2013.  

 

Simon Elfving  

Tävlingsansvarig Svensk Tennis Norr 
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8. Styrelsens berättelse 

Styrelsens huvuduppdrag under verksamhetsåret 2013 har varit:  

Att utifrån våra resurser, på bästa sätt och på alla nivåer, utveckla samt stärka tennisen 

inom regionen.  

En bra grund för att uppnå dessa mål är duktiga tränare och starka klubbar. Därför har 

regionen under året genomfört ett antal tränarutbildningar, klubbkontakter för att öka och 

förbättra samarbete mellan region och klubb men även mellan klubbarna. 

Under verksamhetsåret har 12 stycken styrelsemöten ägt rum:  

 16/1 Telefonmöte 

 27/2 Telefonmöte   

 23/3 Årsmöte Umeå  

 26/3 Telefonmöte 

(konstituerande)  

 26/3 Telefonmöte 

 16/4 Telefonmöte 

 18/5 Örnsköldsvik 

 18/6 Telefonmöte 

 19/8 Umeå  

 23/9 Telefonmöte 

 28/10 Telefonmöte 

 4/12 Telefonmöte 

Styrelse och block har genom ett 

stort engagemang, påverkat och 

bidragit till en positiv förändring vid 

Tennisgymnasiet i Umeå. Det har bl.a. bidragit till anställningen av den nya chefstränaren 

Jonny Lindahl-Richtmann, vilket vi ser som mycket positivt. Jonny har en hög ambition att 

förbättra verksamheten, det tillsammans med hans tränarkompetens borgar för en 

kvalitetshöjning. 

De tre blockansvariga, Bertil Sundman 

(Verksamhetsansvarig), Jens Nilsson 

(Sport) och Simon Elfving (Tävling), har 

haft en fortsatt 10 % anställning även 

under 2013. Detta för att säkerställa 

det omfattande arbete som pågår och 

krävs för att uppnå fortsatt bra 
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resultat. Diskussioner att anställa en 

organisatör på 50 % har förts, men fallit 

pga. kostnadsskäl. Tack Bertil, Jens och 

Simon för all tid ni lägger ned.  

Aktiviteter som SEB-läger, Play & Stay, 

tävlingsresor och träningsläger har 

arrangerats av regionen – se blockens 

rapporter. 

Styrelsen vill avsluta med att tacka alla 

klubbar som ställt upp som arrangörer vid 

regionens tävlingar samt alla som hjälpt 

Tennis norr med olika arbetsinsatser. Ett särskilt tack vill vi rikta till Anna Nyman, Hudiksvall, 

för sitt gedigna arbete runt If SO Tour.  

 

För Styrelsen i Tennis Norr 

Ordf. Jan Engberg 
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9. VERKSAMHETSPLAN SVENSK TENNIS NORR 

Vår uppgift är att med stöd av svenska tennisförbundet bedriva tennisverksamheten på 

regional nivå. Vi ska vara det naturliga bollplanket för regionens klubbar. Vi har tillsammans 

med klubbarna huvudansvaret för att identifiera och utveckla nya tennistalanger. 

MÅL 

Öka andelen spelare på topp 50  

 Fortsätta regionens inriktning mot utveckling av elittävlingsspelare med 

implementering av klubbstöd för spelare upp till 14 år. 

 Fortsätta försäkra hög kvalitet på SEB lägren med större inriktning på elitspelare 

 Öka antalet deltagare från regionen på större tävlingar som exempelvis SM 

Att fortsätta utveckla tävlingsverksamheten i regionen – för alla åldrar 

och på alla nivåer 

 Samordning av nationella tävlingar inom regionen 

 Upprätthålla och öka statusen på Norrlands Master 

 Fortsätta att utvidga tävlingsformatet IF SO Tour 

 Tävlingarna i regionen ska vara välorganiserade och välkomnande 

Öka antalet utbildade tränare och tävlingsfunktionärer 

 Utveckla utbildningsverksamheten i samarbete med SvTF 

 Arrangemang av klubbesök och tränarsymposier 

 Stimulera ett lokalt samarbete och utbyte mellan klubbtränare 

Fortsätta med implementeringen av Play & Stay i regionen 

 Genomföra uppföljningsträffar med de föreningar som deltog i regionens symposier 

inom ramen av P & S projektet 

 Fortsätta förstärka kopplingen mellan Play & Stay som träningsmetod och IF SO Tour. 

Öka medlemsantalet med 1 % / år 

Vi eftersträvar en hög aktivitetsnivå i hela regionen och på alla nivåer inom 

tennisverksamheten.  
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10. Ekonomisk redogörelse för 2013 

 

Vinden har vänt! För första gången sedan regionen bildades, slutar vi året på svarta siffror. 

Styrelsen gav undertecknad och verksamhetsansvarig uppdraget att lägga en nollbudget och 

med hård kostnadskontroll har vi lyckats hålla den. Resultatet för året landar på 29,000 

kronor.  

Intäkterna för 2013 uppgår till 889,000 kronor och kostnaderna till 862,000 kronor. Jämfört 

med 2012 har intäkterna minskat en del. Den största förklaringen till årets plusresultat hittar 

vi i minskade kostnader – 215,000 kronor.  

Den största anledningen till att vi i år gått plus är att budgeten har följts upp på ett helt 

annat sätt än tidigare. Verksamhetsansvarig och kassör har med jämna mellanrum stämt av 

kostnader och intäkter i betydligt större utsträckning än tidigare. Dessa har också ersatt 

redovisningsfirman som vi tidigare anlitade och tillsammans med Annette Hedberg skött den 

löpande redovisningen. Vi har på detta sätt sparat pengar, samtidigt som vi har haft bättre 

koll på konteringen, utgifterna och intäkterna.  

Viktigt i sammanhanget är att regionen under året INTE har haft mindre verksamhet än 

tidigare år – snarare tvärtom. Vi fortsätter i högsta grad att vara en levande region och med 

åren har vi lärt oss att hantera de 

problem som kommer med 

framförallt långa avstånd. Tävling, 

Sport och Klubb fortsätter att vara 

aktiva inom många områden. Inom 

klubblocket har verksamhetsansvarig 

haft ett stort ansvar för den 

ekonomiska biten, med positiva 

effekter.  

Med 2013 i tankarna, går Tennis Norr 

stärkta in i 2014 och ser med 

tillförsikt på framtiden.  

 

Lisa Lindström 

Kassör Tennis Norr 
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11. Budget 2014 

 

Intäkter (Tkr) Budget 
2014 

Utfall 
2013 

 Kostnader (Tkr) Budget 
2014 

Utfall 
2013 

Medlemsavgifter/S
DF 

236 200  Administration 128 120 

Svensk Tennis 
bidrag 

241 208  Marknadskostnad 15 15 

Tävlingsblock 54 23  Tävlingsblock 79 64 

Sportblock 140 177  Sportblock 379 331 

Klubb-block 47 45  Klubb-block 119 94 

SEB-Läger 240 237   SEB-Läger 240 237 

Summa intäkter 958 890  Summa 
kostnader 

960 861 

    Finansiell intäkt: 2 2 

    Bruttoresultat: 0 29 

    Eget kapital: 365 365 
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12. Balansräkning och resultaträkning 2013 
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13. Revisionsberättelse 2013 

Till föreningsstämman i Svensk Tennis Norr, org.nr 802439-9662 

Rapport om årsbokslutet 

Jag har reviderat årsbokslutet för Svensk Tennis Norr för år 
2013.  

Styrelsens ansvar för årsbokslutet 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut 
och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer 
är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsbokslutet på grundval av min 
revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i [det 
förenklade] årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur föreningen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsbokslutet. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Uttalande 

Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar samt stadgar 

Utöver min revision av årsbokslutet har jag även reviderat 
styrelsens förvaltning för Svensk Tennis Norr för år 2013. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om 
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver 
min revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen 
eller om det finns skäl för entledigande. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Uttalande 

Styrelseledamöterna har enligt min bedömning inte handlat i 
strid med föreningens stadgar. 

 

Örnsköldsvik den 22 mars 2014 

 

 

Rikard Grundin 
Auktoriserad revisor 

 

 

 


