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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   
 verksamhets- och räkenskapsåret samt revisorernas berättelse  

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 

§ 9 Behandling av styrelsens förslag gällande årsavgift till regionen för 2014  

§ 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  

Jonny Richtmann-Lindahl Umeå  

   Caroline Danielsson      Kramfors  

Roger Andersson Luleå 

Joacim Klang  Söderhamn 

§ 15   Val på ett år av en revisor och en revisorsuppleant   

§ 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 Avtackning 

§ 19  Regionmötets avslutande 
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2 Styrelsens förslag 
 

Medlemsavgifter 

Styrelsen föreslår årsmötet att: 

Avgiften för år 2016 blir 50: -/medlem 
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3 Röstlängd 
 

 
RÖSTLÄNGD 2015

SVENSK TENNIS NORR Antal Medlemmar per 31/12 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anm.

1 8001 Alfta TS 108 108 117 131 156 165

2 11002 Bodens TK 37 37 37 37 30 33

3 8002 Bollnäs TK 129 152 134 108 111 111

4 11013 Gammelgårdens IF 15 15 7 12 12 12

5 11015 Gällivare TK 203 183 166 166 164 164

6 11004 Haparanda TK 10 10 10 10 10 10

7 19017 Holmsunds TK 54 54 54 13 13 13

8 8005 Hudiksvalls TK 154 154 183 175 180 199

9 11006 Kiruna TK 20 20 42 30 30 39

10 22007 Kramfors Tennis 70 70 70 70 123 123

11 8006 Ljusdals TK 139 160 143 106 91 83

12 11007 Luleå TK 544 489 429 512 452 491

13 19038 Malå TK 0 0 6 6 6 6

14 22001 Norrfällsvikens TK 4 5 5 5 11 11

15 19005 Norrmjöle TK 28 27 27 32 30 30

16 11016 Pajala TK 56 56 27 27 27 13 saknar org.nr

17 11009 Piteå TK 185 201 222 223 311 201

18 19001 Rönnskärs TK 22 22 22 22 22 22 ej betalt 2013

19 11025 SCA:s Korpklubb 9 4 4 4 4 4

20 19002 Skellefteå TK 168 168 168 106 115 163

21 10007 Sköns TK 99 123 123 141 141 141

22 9012 Strömsunds TK 71 66 70 72 96 58

23 22026 Stubbsands TK 6 5 5 5 5 5

24 10008 Sundsvalls TK 223 372 382 394 383 490

25 8007 Söderhamns TS 95 105 202 226 154 148

26 22012 Tennisgymnasiet Kramfors 5 5 5 5 5 5 saknar org.nr, ej betalt

27 10009 Timrå TK 104 39 39 39 39 39 ej betalt 2014

28 19008 Umeå TK 298 284 307 297 334 328

29 19011 Vilhelmina TK 12 9 9 9 9 9 saknar org.nr

30 19036 Vindelns TK 34 34 11 11 11 11

31 22006 VåRö TK 122 123 122 131 132 132

32 9015 Åre Sport o Tennisklubb 57 57 73 73 97 97

33 11010 Älvsby TK 78 64 64 60 65 44

34 9001 Östersund-Frösö TK 237 321 305 311 315 309

35 11027 Överkalix IF, tennissektion 7 7 7 6 6 5

36 22008 Öviks TK 365 416 442 466 482 482

TOTAL 3768 3965 4138 4041 4172 4196

Föreningar i röd text har inte betalat sin årsavgift 2013 eller 2014 , eller 

saknar organisationsnummer. De har därför ingen rösträtt.
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4 Styrelse och block 2014 
 

Styrelse 

Ordförande 

Jan Engberg, Söderhamn 

Vice Ordförande 

Jörgen Nordin, Örnsköldsvik 

Kassör 

Lisa Lindström, Örnsköldsvik  

Ledamöter 

Caroline Danielsson, Kramfors 

Jonny Richtmann-Lindahl, Umeå 

Joacim Klang, Söderhamn  

Roger Andersson, Luleå 

 

Revisorer 

Rikard Grundin, Örnsköldsvik 

Suppl. Joakim Grundin, Örnsköldsvik 

 

Valberedning 

Mikael Westergård, Umeå (Ordförande) 

Bo Jonsson, Hudiksvall 

Jan Sandström, Umeå 

 

Block 

Bertil Sundman, Verksamhetsansvarig 

Jens Nilsson, Sportansvarig 

Simon Elfving, Tävlingsansvarig  
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5 Verksamhetsberättelse – Klubb  
 

If SO Tour 2014 

Under vårterminen hade vi rekordmånga deltävlingar i If  SO-touren – 20 st tävlingar och 11 

arrangerande klubbar.  Från Söderhamn längst söderut till Luleå i norr och de flesta klubbar 

hade två tävlingar var. 

Till sommaren arrangerades en sommartour och där var 5 klubbar med och anmälde sitt 

intresse för att hålla en deltävling. Trots att alla tävlingar inte genomfördes pga för få 

deltagare så var det ett positivt tecken att Norrlands klubbar vill arrangera tävlingar även 

under sommaren.  

Till höstterminen blev det ett tunnare tävlingsschema. 14 tävlingar under hösten som dels 

berodde på att några klubbar som haft flera deltävlingar under våren bara hade en och dels 

att andra klubbar som varit med under våren valde att inte ha någon tävling alls.  

Sammanfattningsvis så rullade If SO-touren på som vanligt och det har varken skett någon 

större ökning eller minskning utan antal deltävlingar är ungefär lika som under föregående 

år. Under 2014 har deltagarantalet varit ungefär som tidigare år, men i många tävlingar är 

det nästan bara hemmaspelare. En gemensam utmaning för hela norrland, som många 

klubbar redan jobbar med, men som vi alla kan bli bättre på, är att få våra spelare att inte 

bara tävla på hemmaplan utan även tävla i grannklubbarna. 
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Medlemsantalet i regionen 

När vi summerar 2014 ser vi en ökning av antalet medlemmar. Sett över en femårsperiod har 

regionen fått 428 nya medlemmar och totalt är vi nu 4196 stycken. Största klubb är Luleå TK 

som har 491 betalande medlemmar, Sundsvall ligger strax efter på 490. Roligt där är att de 

ökat från 383 till 490 under 2014 – bra jobbat! 

Det är av stor vikt att vi fortsätter att växa. En, av många anledningar, är att centrala medel 

från SvTF fördelas efter antal medlemmar. Självklart är det också ett friskhetstecken för 

tennisen i norrland att vi har en positiv medlemstrend.  

Förändringar i organisationen 

Under slutet av året togs beslut om att göra vissa förändringar inom tävlingsblocket och 

utbildningsområdet. Av ekonomiska anledningar avslutades Simon Elfvings anställning och 

ett samarbete inleddes med Tennis Stockholm, som under 2015 kommer sköta vår 

sanktionshantering.  

Richie Koria lämnade tyvärr regionen, då han fick jobb som tränare i Ekerö. Ny 

utbildningsansvarig blev Hans Jansson, Öviks Tennisklubb.  

Klubbkonferens 

  

I mitten av januari arrangerades en av de största konferenserna som regionen anordnat 

sedan starten 2008. Den hölls i Övik under två dagar och hade ett 50-tal besökare. Både 

tränare och styrelsefolk var inbjudna och mycket glädjande var uppslutningen stor från alla 

delar av regionen. Joachim ”Pim-Pim” Johansson spelade uppvisningsmatch mot Magnus 

Öhrvall och Pim-Pim berättade sedan lite om sin karriär och avslutningsvis fick deltagarna 
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chansen att ställa frågor till honom. Närvarande var också Stefan Dahlbo, SvTF:s ordförande, 

som informerade om förbundets verksamhet och framtidsplaner.  

Srdan ”Sigge” Mladenovic, Tennis Stockholm, besökte oss och höll i både en praktisk och 

teoretisk del runt Play&Stay. Avslutningsvis berättade han om sina studiebesök i Serbien och 

Frankrike och vad vi kan lära från dessa framgångsrika tennisnationer. Rullstolstennis stod 

också på programmet. Jens Nilsson höll i den delen och till sin hjälp hade han Peter 

Wikström (guld i Paralympics i London) och Anders Hård (Quadlandslaget).  

För styrelsedelen av deltagarna var SISU med och en Workshop om ”Framtidens 

Idrottsförening” genomfördes. En föreläsning om hur tennisen kan bli bättre på att nyttja 

SISU bjöds det också på.  

 

 

Klubbesök  

Under sommaren och hösten genomfördes besök i totalt 13 klubbar. Syftet var att få en 

bättre bild av hur klubbarna jobbar, informera om regionens aktiviteter och planer, samt 

inventera hur det ser ut i klubbarna. Besöken mynnade ut i en projektide, ”Tennisklubben 

växer”, som kommer genomföras under 2015 och jobbar för att stärka upp svaga klubbar 

inom regionen.   

Möten med SvTF 

Verksamhetsansvarige har under året deltagit i tre möten med SvTF och 

verksamhetsansvariga från övriga regioner.  

Tennis Xpress 

Bertil Sundman fick under hösten chansen att jobba med ett projekt för Svenska 

Tennisförbundet, Tennis Xpress. Det är ett nytt koncept för vuxentennis, där man använder 

sig mer av Play&Stay-metodiken. Pilotkurser genomfördes i Övik, Piteå och Sundsvall. Både 

projektansvarig, tränare och kursdeltagare var mycket nöjda med upplägget och under 2015 

kommer ett material att tas fram och spridas nationellt.  

 

Bertil Sundman 

Verksamhetsansvarig Svensk Tennis Norr  
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6 Verksamhetsberättelse – Sport 
 

SEB-Läger 

Under året har vi arrangerat 10 SEB-Läger och 4 SEB Clinics.  

14-16/2 Östersund, 8 deltagare och 3 ledare 

15-16/2 Kramfors(Clinic), 15 deltagare och 2 ledare 

15-16/2 Luleå(Clinic), 8 deltagare och 2 ledare 

14-16/2 Piteå, 10 deltagare och 2 ledare 

21-23/2 Söderhamn, 7 deltagare och 2 ledare 

21-23/2 Övik, 8 deltagare och 2 ledare 

28-30/3 Umeå, 16 deltagare och 4 ledare 

6-7/9 Övik(Clinic), 14 deltagare och 2 ledare 

10-12/10 Hudiksvall, 8 deltagare och 2 ledare 

10-12/10 Luleå, 12 deltagare och 2 ledare 

25-26/10 Piteå(Clinic), 11 deltagare och 2 ledare 

7-9/11 Umeå, 11 deltagare och 3 ledare 

5-7/12 Sundsvall, 8 deltagare och 3 ledare 

12-14/12 Skellefteå, 10 deltagare och 2 ledare 
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Lägren har genomförts på ett mycket proffsig sätt och vi vill rikta ett tack till alla som hjälpt 

till som ledare. Tyvärr blir 2015 sista året med SEB-Läger, då avtalet med Tennisförbundet 

inte har förlängts. Vi hoppas självklart på en ny sponsor, så vi kan fortsätta med liknande 

lägerverksamhet.  

 

Läger 

Nytt för året var Breddläger för spelare i åldrarna 8-15 år. Dessa skapades för att ge spelare 

som inte blev uttagna till SEB-Läger en chans att delta i lägerverksamhet. Två läger 

genomfördes och alla var mycket nöjda.  

Breddläger i Kramfors 7-9/11, 15 spelare och 2 ledare 

Breddläger i Kramfors 25-27/4, 10 spelare och 2 ledare 

Födda 04 läger 14-16/11 i Umeå, 8 spelare och 2 ledare 

Tränarsymposium 

2 st tränare skickades på symposiet 12 mars i Stockholm 

Tränarträff 

Tränarträff har hållits i Övik 31/8. På denna träff deltog chefstränarna och några 

hjälptränare. Gästade gjorde Sigge Mladenovic som teoretiskt och praktiskt utbildade runt 

Play & Stay. Vi diskuterade regionala frågor såsom tävlingar och utbildning.   
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Utbildning 

Plattformsutbildning 27-28/9 i Östersund, 11 deltagare och 1 ledare 

Plattformsutbildning  8-9/11 i Umeå, 11 deltagare och 1 ledare 

TGU 1 30-31/8 i Övik och 13-14/12 i Övik, 5 deltagare och 1 ledare 

Under året har Sigge Mladenovic gästat oss tre gånger och föreläst om Play & Stay. Första 

gången, under konferensen i Övik, var fokus röd boll. Andra gången besökte han Sundsvall 

och där låg fokus på orange boll. Sista besöket var grön boll och hur man skapar en helhet 

runt Play & Stay.  

 

 

 

Möten med SvTF 

Sportblocksmöte i Stockholm under Kungens Kanna/Drottningens Pris. Jens Nilsson och 

Bertil Sundman representerade Tennis Norr.  

Sportblocksmöte i Jönköping 7/11. Bertil Sundman representerade Tennis Norr.   

Utbildningsmöte i Båstad 6/7. Richie Koria och Bertil Sundman representerade Tennis Norr.  
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Klubbstöd/Idrottslyft och Gemensamma resor 

Gemensam resa JSM Inne i Göteborg 13-23/4 

Inga framstående resultat från regionens spelare.  

Gemensam resa Bulgarien 5-21/6 

 

 

 

Resultat som bör nämnas: Robert Rasmussen, Öviks TK, kvalfinal i en Futuretävling 

Gemensam resa Skummeslöv 22-29/6 

Resultat som bör nämnas: Jonas Lindbäck, Älvsby TK, final HSB 

Gemensam resa SEB Next Generation Cup i Båstad 22-27/6 

Resultat som bör nämnas: Viggo Gröndahl, Umeå TK, (PS11) och Asia Chaabi, Hudiksvalls TK, 

(FS13) slutade på en hedrande åttonde plats  

Gemensam resa Regionstävling F-12 i Smedslätten 18-21/9 

Tennis Norr representerades av Matilda Schulz, Maria Fernanda Morales, Tova Norgren, 

Cassandra Annergren, Tilde Strömquist och Ida Johansson. Ledare Richie Koria. Resultat i de 

tre lagmatcherna: Öst 3-3, Göteborg 0-6 och Stockholm 0-6.  

Gemensam resa Pirres Pokal i Falköping 11-14/9 



Svensk Tennis Norr 
 
 

12 
 

Från Tennis Norr deltog: Viggo Gröndahl, Pontus Klang-Lidholt, Andre Alp Persson, Joakim 

Blomberg, Benjamin Larsson och August Sandström. Resultat från lagmatcherna följer: 

Stockholm 0-6, Göteborg 0-6 och Väst 0-6 

Gemensam resa Scandic Gävle Open i Gävle 27-30/11 

Resultat som bör nämnas: Othilia Brodin, Umeå TK, slutsegrare FS14 och Alva Norgren, Öviks 

TK, slutsegrare FS16.  

Gemensam resa SALK Open 26/12-6/1 

Resultat som bör nämnas: Asia Chaabi, Hudiksvalls TK, kvartsfinal FS14. Tilde Strömquist och 

Emelie Westin, båda Sundsvalls TK, åttondelsfinal FS12.   
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Tennisgymnasium  

Aktiva och ledare under 2014 

Tennisgymnasiet vid Dragonskolan i Umeå gick, under 2014, in på sitt tredje verksamhetsår. 

Vid starten för höstterminen tillkom fyra nya elever; Adam Sundqvist (Luleå TK och 

sedermera Umeå TK), Daniel Olander (Hammarö TK och sedermera Umeå TK), Ludvig 

Kylefors (Luleå TK och sedermera Umeå TK) och Jonas Lindbäck (Älvsby TK). Under årets 

senare del så var det alltså första gången i tennisgymnasiets korta historia som det var fullt 

utbyggt med tre olika årskurser och totalt omfattade det då nio stycken elever. 

 

 

 

I början av året så övertog Johnny Richtmann Lindahl (som tidigare agerat sparring och 

”guest coach”) Niklas Fjeldstads tjänst på 50% som huvudansvarig för tennisgymnasiet. 

Johnny ansvarar i stort för planering, genomförande och utvärdering av träning samt 

planering, genomförande och utvärdering av tre stycken gymnasiegemensamma 

tävlingsresor/termin samt bevakande av ett antal tävlingar på hemmaplan. Till hösten, då 

fler elever tillkom, utökades Johnnys tjänst till att omfatta 80%, 

Runt Johnny finns ett nätverk med extratränare, fystränare, fysioterapeut och 

sparringpartners  i syfte att variera och optimera träningen samt hantera skador. Nätverket 

runt Johnny såg ut som följer:  
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Malin Johansson, aktiv på landslagsnivå i friidrott, var involverad i styrketräningen med fokus 

på lyftteknik. Ytterligare stöd kring fysträning har funnits genom friidrottstränarna Hans 

Källen, Jan Bäck, Niklas Lindskog, Fredrik Högg och Fredrik Åhman. 

Patrik Hedin, huvudansvarig tränare för Umeå Tennisklubb, assisterar på tennisträningen på 

tisdag eftermiddag och håller i tennisträningen på onsdag eftermiddag. 

Jimmy Bodin och Christoffer Fredriksson, läser 4:e året på tränarprogrammet vid Umeå 

Universitet, har jobbat med fysträning. 

Lars Andersson, legitimerad sjukgymnast vid Synergia Hälsa, tar hand om undersökning och 

rehabilitering vid uppkomna skador. 

Jakob Olofsson, Johan Nilsson, Lisa Lundberg och Othilia Brodin har vid olika tillfällen deltagit 

som sparringspelare.  

Träningsverksamheten  

När det gäller träningsverksamheten så erbjuds spelarna i de mest intensiva 

träningsperioderna upp till 13 timmars träning (fys och tennis) under vardagarna. 

Träningarna bedrivs såväl förmiddag som eftermiddag måndag-torsdag och fredag 

förmiddag. Vissa dagar och vissa perioder blir det ett pass på förmiddagen och dubbla pass 

på eftermiddagen. En hög grad av individualisering har uppnåtts, särskilt tydligt har detta 

varit på fysträningen, och detta genom goda ledarresurser (extra tydligt under 

höstterminen). Träningen periodiseras allmänt (grundträningsperiod, förberedande 

tävlingsperiod, tävlingsperiod och aktiv viloperiod) men med hänsyn till individualisering 

utifrån behov. Fystester, som testar av de fysiska delkapaciteterna; rörlighet, styrka, spänst, 

snabbhet, snabbhetsuthållighet och uthållighet, sker var 12:e vecka.  

Fystesterna finns dessutom filmade och åtkomliga via Tennis Norrs hemsida. Detta ger 

klubbar och yngre presumtiva tennisgymnasiespelare runt om i Tennis Norr möjlighet att 

veta vad som krävs dels för att komma in på tennisgymnasiet och dels för att ha chans att nå 

målet nationell elit (se kraven för att vara en atlet).  

Efter fystesterna följer individuella utvecklingssamtal i vilka vi går igenom den period som 

med precis avslutats. Eleven tar ett eget förberedande ansvar i denna process utifrån ett 

frågeformulär som till stora delar täcker in den verksamhet som bedrivits under den aktuella 

tidsperioden. Jag mäter genom såväl kvantitativ som kvalitativ metod utvecklingen under 

den aktuella och återkopplar detta under det aktuella utvecklingssamtalet. Flera elever har 

uttryckt att de känner sig motiverade av utvecklingssamtalet och redo att försöka göra ännu 

bättre ifrån sig till nästa samtal. 

Under såväl vår som höst har gemensamma tävlingsresor, till i tur och ordning Övik, Gävle, 

Sundsvall, Skummeslöv och Malmö. För övrigt har matchbevakning och coachning funnits vid 

samtliga tillfällen under årets tävlingar i Umeå och Övik.  

I slutet av året (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 1999) en uppfattning om hur verksamheten ser ut så att de 
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på basis av detta kan göra ett framtida gymnasieval. Sju stycken elever ansökte, fem stycken 

kom på provspel och fyra spelare förväntas under läsåret 2015-2016 börja sin 

gymnasieutbildning vid Dragonskolans Elitidrottsgymnasium med inriktning tennis. 

”Externa” samarbetspartners 

Att bli bra i tennis och utvecklas optimalt kräver inte bara att träning och tävling fungerar. 

Såväl kosten som återhämtningen är andra viktiga parametrar när det kommer till 

spelarutveckling. En hel del tid har lagts på utbildning kring dessa områden i samband med 

olika teoritillfällen, där tex vissa spelare (åk 3) genomfört en kostregistrering.  

Samtliga i åk 1 och åk 2 genomgår fysiologiska tester vid det forskningsprojekt som 

upprättats och är ett samarbete mellan ortopedkliniken vid Umeå Universitet, 

Idrottshögskolan vid Umeå Universitet, Idrottspsykologiska institutionen vid Umeå 

Universitet och Dragonskolans Elitidrottsgymnasium. Projektet som omfattar bland annat 

FMS-tester (functional movement screening) blodprovsanalyser, kroppsscanning mm ger 

mig som instruktör värdefulla data på individuell nivå och därmed ytterligare möjlighet att 

individualisera träningen.  

Det allra senaste är att är att Idrottspsykologiska institutionen numera leder undervisning via 

sina idrottspsykologistudenter. Detta sker i träffar i mindre grupper och denna del är bara i 

sin linda och fullt utvecklingsbar framöver men likväl har processen startats upp.  
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Resultat under året 

När man som i detta forum ska fatta sig kort under en rubrik såsom resultat får man göra ett 

urval. Regionens viktigaste tävling anses av de flesta vara RM, det är ju där regionens 

mästare ska koras. Därför väljer jag att i denna kortfattade summering fokusera på just inne 

respektive ute-RM.  

Junior- RM inomhus spelades i Luleå och där kunde tennisgymnasiet stoltsera med tre av 

fyra spelare framme i semifinal. Finalen blev en uppgörelse mellan två spelare som 

representerar tennisgymnasiet och i denna stod Moa Lindström som segrare mot Anna 

Rummel. Elin Gustafsson och Anna Rummel vann finalen i Flickdubbel 18.  

Senior-RM inne spelades i Piteå. Återigen ställdes Moa Lindström mot Anna Rummel i finalen 

med Moa som segrare.  

Tennisgymnasiet utmärkte sig även på ute-RM i Sundsvall. Moa Lindström spelade hem två 

titlar på damsidan, en i Damsingel och en i Damdubbel. Den sistnämnda vanns i par med 

tennisgymnasiets Jessica Nordin. Finalen i flicksingel 18 blev en ännu en gång en uppgörelse 

mellan Anna Rummel och Moa Lindström, denna gång stod Anna som segrare.  

 

Jens Nilsson 

Sportansvarig Svensk Tennis Norr  
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7 Verksamhetsberättelse – Tävling  
 

Utbildning av Tävlingsledare 

Då nya krav kom centralt från SvTF att alla klubbar som arrangerar nationella tävlingar ska ha 

minst en Förbundstävlingsledare, blev det fart på utbildningssidan. Två 

Förbundstävlingsledarutbildningar genomfördes, en i Sundsvall och en i Umeå. Kursledare 

under båda utbildningarna var Johan Carlsson, SvTF. Totalt genomgick 12 personer 

utbildningen och är nu certifierade. Ingen klubb som arrangerade tävling under 2013/2014 

saknar utbildad tävlingsledare – bra jobbat!  

En grundläggande Tävlingsledarutbildning hölls i Umeå där sju personer godkändes av 

kursledare Simon Elfving.  

Seriespel/Norrlands Masters 

Umeå TK spelade under hösten i Förbundsserien (herrar div 1 norra). Laget mötte tufft 

motstånd och slutade på sista plats i tabellen.  

Inget regionalt seriespel anordnades under 2014, men planer finns att starta ett under 

september 2015 alternativt januari 2016.  

Norrlands Masters spelades inte heller, men återuppstår under 2015. 

Internationella tävlingar 

Kramfors Tennis stod som värd för tre ITF-tävlingar (18 år) under året.  

Regionsmästerskap 

Inomhus arrangerade Piteå (Senior) och Luleå (Junior) RM tillsammans. Tyvärr sjönk 

deltagarantalet kraftigt från 2013. Lärdomen här är att det är viktigt att lägga regionens 

tävlingar (RM och SEB-uttagningar) på geografiskt centrala ställen. Annars får alltför många 

för långt att åka och väljer bort dessa tävlingar.  

Utomhus stod Sundsvall för arrangemanget och under fyra strålande sommardagar bjöds det 

på fin tennis på Baldershallens utomhusbanor.  

SEB Next Generation Cup  

Årets uttagningar spelades i Örnsköldsvik och Umeå under två helger i maj. Deltagarantalet 

var 63 spelare i Övik och 55 i Umeå, vilket är snarlikt tidigare år. Roligt var att 9-årsklasser 

arrangerades under båda helgerna, vilket inte har hänt tidigare. Kanske ger det en vink om 

att återväxten i regionen ser bra ut.  

Följande spelare vann respektive uttagning och kvalificerade sig till Sverigefinalen i Båstad: 

PS15: David Olofsson och Joakim Blomberg 

PS13: Andre Alp Persson och Hugo Filen 
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PS11: Viggo Gröndahl och Pontus Klang Lidholt 

FS15: Elin Nordin och Julia Lindman 

FS13: Asia Chaabi och Othilia Brodin 

FS11: Cassandra Annergren och Tilde Strömquist  

Noterbart är att Umeå TK var framgångsrika och fick skicka inte mindre än fem deltagare till 

Båstad – bra jobbat!  

Ledare i Båstad var Bertil Sundman och Jens Nilsson.  

Förändringar inom Tävlingsområdet  

I slutet av 2014 togs beslutet att under 2015 genomföra ett antal större förändringar av den 

svenska tävlingstennisen. Poolspel blir obligatoriskt för alla klasser 11 år och under, 12/13-

årstävlingar ska ha A-B-C-kategori och rankingen flyttas ett år upp till 14 år. Vår region ligger 

långt fram i dessa områden och omställningen kommer inte att bli alltför stor för oss. 

Poolspel är redan vanligt förekommande, nästintill standard i alla klubbar, i yngre åldrar och 

A-B-C-kategorier kommer göra det enklare för nybörjare att komma igång med 

tävlingstennis. Den rankinghets som finns på många ställen i Sverige upplevs inte lika stor i 

norr och även denna förändring kommer bli lätt att ta till oss.  

På det regionala planet genomfördes också förändringar då Simon Elfvings anställning 

avslutades och ett samarbete med Tennis Stockholm har inletts. Stockholm kommer under 

2015 ha hand om vår sanktionshantering och Simons övriga arbetsuppgifter kommer övertas 

av styrelse och övrig anställd personal.  

Centrala träffar med SvTF 

Under Stockholm Open deltog Simon Elfving och Bertil Sundman på en träff med förbundet 

då ovan nämnda förändringar gicks igenom.  

 

Styrelsen 

Svensk Tennis Norr    
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8 Styrelsens berättelse 
 

Styrelsens uppdrag för verksamhetsåret 2014 har i första hand varit: 

Att med utgångspunkt från våra resurser, på bästa sätt och på alla nivåer, stärka samt 

utveckla tennisen i vår region.  

Att aktivt verka för en sund ekonomi och ökade resurser, genom ett gott smarbete med RF, 

SvTF, SISU och kommuner. 

En grundförutsättning för att uppnå dessa mål är duktiga tränare, engagerade ledare och 

starka klubbar. Regionen har därför även året 2014 genomfört ett antal tränarutbildningar 

och klubbesök för att öka kompetens hos tränare och stärka samarbetet mellan region-klubb 

men även mellan klubbarna. 

Under verksamhetsåret har nio styrelsemöten ägt rum. 

28/1 Telefonmöte 

25/2 Telefonmöte 

22/3 Årsmöte Luleå 

17/5 Örnsköldsvik 

11/6 Telefonmöte 

25/9 Telefonmöte 

23/10 Telefonmöte  

20/11 Telefonmöte 

18/12 Telefonmöte  

Under året har två projekt genomförts i samarbete med SvTF.  

Ett uppdrag var att ta fram ett dokument om hur regionernas tennisgymnasier ska bedriva 

sin verksamhet, för att verksamheterna i större utsträckning ska likna varandra. Jonny 

Lindahl, styrelseledamot samt ansvarig för regionens TG i Umeå, genomförde uppdraget som 

kommer fortsätta under 2015.  

Ett annat var att Bertil Sundman fick chansen att jobba med Tennis Xpress. Det är ett 

koncept som sammanför vuxentennis med Play & Stay.  

De tre Blockansvariga Simon Elfving Tävling, Jens Nilsson Sport och Bertil Sundman 

Verksamhetsansvarig, har under 2014 haft en fortsatt 10 % ig anställning. En 

organisationsförändring för Tävlingsblocket har gjorts inför 2015 och Simon Elfvings tjänst 

upphörde 1/1-2015.  

En regionskonferens i Örnsköldsvik, med stort deltagande, genomfördes den 12-13 jan. 

Dragplåster var Joakim (Pim-Pim) Johansson, som spelade en uppvisningsmatch mot 

Piteåsonen Magnus Öhrvall. Flera intressanta föreläsningar och workshop hölls under 

helgen. Svenska tennisförbundets Ordf. Stefan Dahlbo gästade också konferensen.  
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Aktiviteter som SEB-läger, Play & Stay, tävlingsresor, träningsläger, RM ute och inne har som 

vanligt arrangerats av regionen, mer om detta kan ni läsa om i tidigare avsnitt.  

Roligt för regionen var att Öviks Tennisklubb tilldelades Mackes Trofé, under SvTF:s årsmöte 

i Båstad. Priset var ett uppmärksammande för klubbens framgångsrika ungdomsarbete 

under 2013 – grattis!   

 

 

 

Styrelsen vill till sist tacka alla klubbar som ställt upp som arrangörer för regionens tävlingar, 

samt alla andra medarbetare ute i klubbarna.  Stort tack till verksamhets- och 

blockansvariga. Ett speciellt tack till Simon Elfving och Richie Koria, utbildningsansvarig. Båda 

har varit med sedan regionens start, men lämnar nu organisationen.  

 

Jan Engberg 

Ordförande Svensk Tennis Norr  
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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.                   

               Fokusområden 

o Fortsätta regionens inriktning mot utveckling av elittävlingsspelare med 

implementering av klubbstöd för spelare upp till 14 år. 

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

elitspelare 

o Öka antalet deltagare från regionen på större tävlingar som exempelvis SM 

 Att fortsätta utveckla tävlingsverksamheten i regionen – för alla åldrar och på alla 

nivåer 

Fokusområden 

o Samordning av nationella tävlingar inom regionen 

o Upprätthålla och öka statusen på Norrlands Master 

o Fortsätta att utvidga tävlingsformatet IF SO Tour 

o Tävlingarna i regionen ska vara välorganiserade och välkomnande 

 Öka antalet utbildade tränare och tävlingsfunktionärer 

Fokusområden 

o Utveckla utbildningsverksamheten i samarbete med SvTF 

o Arrangemang av klubbesök och tränarsymposier 

o Stimulera ett lokalt samarbete och utbyte mellan klubbtränare 

 

Fortsätta med implementeringen av Play & Stay i regionen 

Fokusområden 
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o Genomföra uppföljningsträffar med de föreningar som deltog i regionens 

symposier inom ramen av P & S projektet 

o 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 2014 
 

Med ett positivt 2013 i ryggen, lades en budget för 2014, med målet att nå ett nollresultat. 

Detta har vi inte lyckats med då resultatet för 2014 landar på minus 47 000 kronor.  

Intäkterna för 2014 uppgår till 1 281 000 kronor och kostnaderna till 1 329 000 kronor.  

Budgeten har hållit bra, men under årets gång har vi medvetet valt att genomföra några 

aktiviteter (förläger inför SEB Båstad och förläger inför F-12-tävling) som ej var medräknade i 

budgeten. Dessa aktiviteter ansågs viktiga att genomföra för att stärka sammanhållningen 

för spelarna som deltog. Under 2015 ligger de inräknade i budgeten.  

Jonny Richtmann-Lindahl och Bertil Sundman fick under hösten en högre anställningsgrad av 

Tennis Norr, finansierad av SvTF. Tyvärr ledde detta till att vi eftertaxerades 

arbetsgivaravgifter på Jonny, som inte fanns med i budgeten.  

Intäktssidan är relativt oförändrad mot tidigare år och är till stor del finansierad av 

medlemsavgifter, SEB (riktade pengar till lägerverksamhet) och Idrottslyftet-pengar (i RR 

benämnd som ”Klubbstöd”).  

Önskvärt är att jobba in sponsorpengar till regionen, då detta skulle ge ett välbehövligt 

tillskott i kassan och ge oss större manöverutrymme.  

Innan vi fått några sponsorer är det dock stenhård kostnadskontroll som gäller under 2015 

och målet är att kunna nå ett nollresultat.  

 

Lisa Lindström 

Kassör Svensk Tennis Norr  
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11 Budget 

 

Budget 2015

Intäkter (Tkr) Budget Utfall Kostnader (Tkr) Budget Utfall

2015 2014 2015 2014

Medlemsavgifter/SDF 230 222 Administration 160 239

Svensk Tennis bidrag 230 241 Marknadskostnad 30 39

Tävlingsblock 52 49 Tävlingsblock 40 68

Sportblock 204 278 Sportblock 519 608

Klubb-block 103 245 Klubb-block 70 155

SEB-Läger 210 246 SEB-Läger 210 220

Summa intäkter 1 029 1 281 Summa kostnader 1 029 1 329

Finansiell intäkt: 1 1

Bruttoresultat: 0 -47

Eget kapital: 318 318  
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12 Balansräkning 
 

 

Balansräkning 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar

Kundfordringar 17 225 3 872

Övriga fordringar 8 762 63 138

Kassa och bank 394 822 389 981

Summa tillgångar 420 809 456 991

Eget kapital

Balanserade överskott 365 201 335 944

Årets överskott -47 526 29 257

Summa eget kapital 317 675 365 201

Obeskattade reserver

Skulder

Leverantörsskulder 22 794 13 841

Övriga skulder 80 340 77 949

Summa skulder 103 134 91 790

Summa eget kapital och skulder 420 809 456 991

2015-03-22

Jan Engberg Jörgen Nordin

Styrelseordförande

Roger Andersson Lisa Lindström

Joacim Klang Caroline Danielsson

Jonny Richtmann-Lindahl

Min revisionsberättelse har avlämnats 2015-03-22

Rikard Grundin

Auktoriserad revisor  
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13 Resultaträkning 
 

 

Svensk Tennis Norr

Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31

Resultaträkning
2014-01-01 - 

2014-12-31

2013-01-01 - 

2013-12-31

Intäkter

Medlemsavgifter 202 940 163 080

Gåvor och bidrag 678 251 532 356

Verksamhetsintäkter 0 0

Försäljningsintäkter 0 0

Övriga intäkter 400 348 194 534

Summa intäkter 1 281 539 889 970

Kostnader

Verksamhetskostnader -977 507 -654 404

Försäljningskostnader 0 0

Övriga externa kostnader -48 749 -31 767

Personalkostnader -303 200 -176 199

Avskrivningar av materiella 0 0

anläggningstillgångar 0 0

Övriga kostnader 0 0

Summa kostnader -1 329 456 -862 370

Verksamhetens överskott -47 917 27 600

Finansiella intäkter 525 1 780

Finansiella kostnader -135 -123

Överskott efter finansiella poster -47 527 29 257

Bokslutsdispositioner 0 0

Årets överskott -47 527 29 257
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14 Revisionsberättelse 
 

 

 


