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STYRELSENS FÖRSLAG 
 

Medlemsavgifter 

Styrelsen föreslår årsmötet att: 

Avgiften för år 2019 blir 50: -/medlem  

 

 

 



Röstlängd

RÖSTLÄNGD 2018
SVENSK TENNIS NORR Antal Medlemmar per 31/12 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Anm.
1 8001 Alfta TS 117 131 156 165 166 165 143
2 11002 Bodens TK 37 37 30 33 31 31 30
3 8002 Bollnäs TK 134 108 111 111 111 37 53
4 11013 Gammelgårdens IF 7 12 12 12 66 12 11
5 11015 Gällivare TK 166 166 164 164 164 178 183
6 11004 Haparanda TK 10 10 10 10 10 10 10
7 19017 Holmsunds TK 54 13 13 13 13 13 13
8 8005 Hudiksvalls TK 183 175 180 199 170 207 181
9 11006 Kiruna TK 42 30 30 39 34 33 27

10 22007 Kramfors Tennis 70 70 123 123 117 90 89
11 8006 Ljusdals TK 143 106 91 83 83 82 71
12 11007 Luleå TK 429 512 452 491 541 501 499
13 22001 Norrfällsvikens TK 5 5 11 11 11 11 11
14 19005 Norrmjöle TK 27 32 30 30 31 31 31
15 11009 Piteå TK 222 223 311 201 209 249 350
16 11025 SCA:s Korpklubb 4 4 4 5 5 5 5
17 19002 Skellefteå TK 168 106 115 163 159 159 170
18 10007 Sköns TK 123 141 141 141 97 97 156
19 9012 Strömsunds TK 70 72 96 58 51 51 34
20 22026 Stubbsands TK 5 5 5 5 5 10 10
21 10008 Sundsvalls TK 382 394 383 466 476 443 539
22 8007 Söderhamns TS 202 226 154 148 147 147 76
23 22012 Tennisgymnasiet Kramfors 5 5 5 5 5 5 5 saknar org.nr
24 19008 Umeå TK 307 297 334 328 298 363 368
26 19036 Vindelns TK 11 11 11 11 5 10 10
27 22006 VåRö TK 122 131 132 135 133 127 147
28 9015 Åre Sport o Tennisklubb 73 73 97 97 97 49 49
29 11010 Älvsby TK 64 60 65 44 40 35 32
30 9001 Östersund-Frösö TK 305 311 315 309 296 229 245
31 11027 Överkalix IF, tennissektion 7 6 6 5 5 5 8
32 22008 Öviks TK 442 466 482 482 509 485 535

TOTAL 3936 3938 4069 4087 4085 3870 4091

Föreningar som saknar organisationsnummer har ingen rösträtt



Styrelse och block 2017  
 

Styrelse 

Ordförande 

Jan Engberg, Söderhamn 

Vice Ordförande 

Caroline Danielsson, Kramfors  

Kassör 

Malin Petersson, Örnsköldsvik  

Ledamöter 

Stefan Lindbäck, Älvsbyn  

Mikael Hansson, Sundsvall  

Hans Hedberg, Skellefteå  

Tichaona Maphosa, Umeå  

 

Revisorer 

Rikard Grundin, Örnsköldsvik 

Suppl. Joakim Grundin, Örnsköldsvik 

 

Valberedning 

Urban Lundqvist, Sundsvall (Ordförande) 

Jens Nilsson, Piteå  

David Ögren, Örnsköldsvik  

 

Block 

Bertil Sundman, Verksamhetsansvarig 

Magnus Öhrvall, Sportchef 

Hans Jansson, Utbildningsansvarig  

 



Verksamhetsberättelse – Klubb 
 

Klubbesök 

Under 2017 har Magnus Öhrvall fortsatt sin turné med klubbesök i regionen och besökt nio 

stycken klubbar och tennisgymnasiet i Kramfors.  

Syftet med besöken var att se hur den dagliga verksamheten ser ut, hur klubbarna jobbar, hö

ra målsättningar med verksamheterna och vad de har för behov för att kunna utöka och fö

rbättra föreningen. Även diskutera vad regionen har för ambitioner och målsättningar och 

vad vi tycker är viktigt för att ha levande och väl fungerande klubbverksamheter ute i 

regionen. 

Några framgångsfaktorer och reflektioner från besöken:  

 Att klubbar med större andel personal i form av tränare, vaktmästare, ekonomi, café 
och städpersonal i de flesta fallen naturligt också har större tennisskolor och 
genomför fler aktiviteter för medlemmarna. 

 De klubbarna med liten personal är väldigt beroende av en stark styrelse och bra 
ideellt engagemang. 

 I de klubbar där styrelsen fungerar bäst finns tydliga sektioner med ansvariga ledare i 
varje sektion. 

 I många klubbar finns det en stor utvecklingspotential i det ideella arbetet och det 
beror ofta på att vi är dåliga på att fråga efter hjälp bland klubbens medlemmar. 

 En vital del som skiljer verksamheter som fungerar bra och mindre bra är tydliga mål 
och visioner. I de klubbarna med ett tydligt målarbete sker en stadig utveckling och 
ofta en tillväxt i kärnverksamheten medans det i klubbar utan tydlig målsättning ofta 
stagnerar eller minskar. 

 Generellt efterfrågar klubbarna tävlingsresor, läger och samarbeten med hjälp av 
regionen. 
 

 



SO Tour  

Under året försvann If som huvudsponsor, men tävlingsformatet har levt kvar under nytt 
namn – SO Tour.  

Under våren arrangerades 13 tävlingar och under hösten 15 tävlingar. 

Vi ser en bra spridning på tävlingarna och de flesta klubbar väljer att arrangera en-två tä
vlingar varje termin. Viktigt att klubbarna hela tiden jobbar aktivt med att sälja in tä
vlingsformatet till nya spelare i klubben.  

Medlemsantalet i regionen 

Ifjol skrev undertecknad en önskan om att vi åter skulle nå över 4000 medlemmar och den 
har uppfyllts! När vi summerar 2017 är vi totalt 4091 medlemmar i regionens klubbar.  

Vi ser en stor ökning i många klubbar (Piteå, Sköns, Sundsvall och Övik).  

Största klubb i regionen är Sundsvall med fantastiska 539 medlemmar, tätt följd av Övik 
(535) och Luleå (499).    

Klubbkonferens/Tränarkonferens  

Under mars månad var det återigen dags för Tennis Norrs klubbkonferens. Årets träff gick av 
stapeln i Kramfors. Konferensen bjöd på intressanta föreläsningar och presentationer av 
Kenneth Bergbom om klubbutveckling, Rene Lindberg om ”play and stay”, Lisa Skeppstedt 
(Grow in sport) om utmaningen att locka fler kvinnliga ledare till tennisen och Mathias 
Malmgren från Matchi som presenterade deras administrativa koncept.  

Totalt så var åtta klubbar deltagande vid konferensen något som vi hade hoppats på skulle 
vara större. Speciellt med styrelsefolk som skulle haft stor glädje av framförallt Kenneths fina 
presentation om klubbutveckling. 

 



Möten med SvTF 

Under året har undertecknad och Magnus Öhrvall deltagit i sex möten med SvTF.  

Tävlingstennis, regionsamverkan, tränarutbildning och klubbcertifiering m.m. har varit ä
mnen som främst berörts under mötena.  

 

 

Bertil Sundman 

Verksamhetsansvarig Svensk Tennis Norr  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse – Sport 
 

Next Generation läger 

Under året har vi arrangerat tolv Next Generation läger inom regionen. 

Kramfors  31 mars – 2 april Ålder 03–05 

Umeå  31 mars – 2 april Ålder 04–05 

Sundsvall  6–7 maj  Ålder 07–08 

Umeå  12–14 maj  Ålder 02–03 

Örnsköldsvik  10–11 juni  Ålder 02–06 

Piteå  11–13 augusti Ålder 01–05 

Örnsköldsvik  15–17 september Ålder 03–06 

Örnsköldsvik  8–10 december Ålder 07–08 

Piteå  15–17 december Ålder 07–08 

Piteå  15–17 december Ålder 03–05 

Umeå  15–17 december Ålder 03–05 

Kramfors  15–17 december Ålder 03–05 

 

Kvalitén på alla läger som arrangerats har varit hög och det har oftast funnits två tränare på 

plats under lägren. 

Uppslutningen på lägren har varit lite blandade med bra uppslutning i yngre åldrarna och 

ganska låg uppslutning i 13–14 års kategorin, speciellt i norra delen av regionen.  

9–10 års lägren har fortsatt på ett lyckat sätt där Fabian Jansson (Öviks TK) under andra 

halvan av 2017 fått styra över planering av aktiviteter. 



Norr besökte Borås på tennisveckan 
 
Region Norr genomförde under februari en gemensam tävlingsresa till Bravida tennisvecka i 
Borås. Målgruppen för resan var spelare mellan 15–23 år där vår avsikt med resan var att 
stimulera ett aktivt tävlande i äldre åldrar eftersom att vi vet hur stort mervärde det blir för 
klubbarna om vi kan behålla just dessa spelare aktiva. De kan agera ambassadörer och 
sparringpartners till de yngre spelarna samt i många fall hjälpa till som tränare ute i 
klubbarna.  
Med på resan var Jonas Lindbäck, Ludvig Kylefors, Daniel Olander, Elvira Edström, Julia 
Keranovic och Othilia Brodin. 
Resultatmässigt gick det bäst för Ludvig Kylefors som tog sig till andra omgången i 
huvudturneringen. Ledare på resan var Magnus Öhrvall. 
 

Tyresö ETA 
 
Region Norr var på plats vid ETA turneringen i Tyresö under februari. Efter sjukdom och 
avhopp blev det dessvärre bara en spelare som deltog på resan i form av Ida Johansson från 
Umeå. Ida som inte hunnit skaffa sig någon ranking på ETA fick spela kvalturnering och tog 
sig vidare en omgång till kvalfinal men blev tyvärr utslagen där mot första seedade Ema 
Bubalo. Ledare på resan var Magnus Öhrvall. 

 
Inomhus SM i Göteborg 
 
Tennis Norr arrangerade under inomhus SM en sedvanlig regionsresa, ledare för turneringen 
var Magnus Öhrvall och Bertil Sundman. 
Med på resan var Othilia Brodin, Anna Klasson, Maria F-M, Marco Garofalo, Theodor Frö
lander och Martin Jansson. 
 
Resultatmässigt lyckades Othilia Brodin prestera bäst med två singelvinster i F16 innan hon 
tyvärr mötte en för dagen tuff motståndare i Leticia Temirhanova i åttondelsfinalen. 
 



SvTF Next Generation Cup Båstad 
 

Från uttagningarna i Övik och Umeå kvalificerade sig tolv spelare att representera Tennis 

Norr. Isabella Danielsson, Elsa Rahm, Tilde Strömquist, Emelie Westin, Lovisa Bystedt, Maria 

Fernanda Morales Vasquez, Alexander Gidlund, Ludvig Kallin, Herman Sällvin, Marco 

Garofalo, Teodor Frölander och Jack Ydehall spelade fin tennis under fem dagar under ö

versyn av ledarna Bertil Sundman, Arvid Norén och Ludvig Kylefors. Bäst gick det för Tilde 

och Emelie som båda gick till semifinal i FS13, där de dock stötte på patrull. I match om 

tredje pris, som tyvärr fick spelas inomhus, var Tilde starkast. Noterbart i övrigt är att 

Sundsvall hade hela sju (!) spelare med under veckan – bra jobbat!  

 

Silver och Brons vid SM-veckan i Borås 

Under SM-veckan i Borås så tog Region Norrs klubbar Piteå och Kramfors hem silver 

respektive broms i sommarseriens slutspel. Piteå tog sig till final via en tuff match mot 

Elfsborg som fick avgöras med fler vunna set efter 2–2 i matcher. I finalen blev Fair Play ö

vermäktiga med en 3–0 vinst. Kramfors förlorade sin första match mot Fair Play men kunde 

ta hem bronspengen genom seger mot Uppsala Studenterna. 

 



Uppföljning på teknikprojektet 

Första helgen i september anordnades uppföljningsträff på teknikprojektet i Norr, precis som 

vid första träffen var spelplatsen Örnsköldsvik. Ledare på lägret var förbundskapten Fredrik 

Hörnell och tränarutvecklingsansvarige Peter Rejmer. En uppföljande ”screening” filmades 

och stort fokus låg på balans, serve och retur.  

 

Pirres pokal i Borås 

Regionen var på plats vid lagtävlingen Pirres Pokal som detta år gick av stapeln i Borås. 

Turneringen spelas med sex spelare i varje lag som spelar fyra singelmatcher och två 

dubbelmatcher, samtliga sex spelare måste delta i lagmatchen och Norr representerades 

detta år av Jack Ydehall, Theodor Frölander, Martin Jansson, Marco Garofalo, Ossian 

Hansson och Sean Ariel Maphosa under ledning av Magnus Öhrvall.  

Samtliga regioner deltog med ett lag fördelat på två grupper och Norr blev lottade mot 

Region Öst, Mitt och Stockholm. 

Första matchen mot Öst slutade med förlust 1–5. Theodor Frölander som deltog för tredje å

ret i rad stod för regionens seger i matchen när han gjorde en bra match och besegrade 

Sebastian Lind. 

Andra matchen mot region Mitt slutade precis som den första matchen med 1–5 förlust. Där 

vann Theodor Frölander och Marco Garofalo andradubbeln. Marco var även nära i 

tredjesingeln där han hade gameboll till 5–1 i första set. 

Avslutande matchen spelades mot Stockholm som mönstrade ett riktigt topplag med 

nummer 1–5 på Sverigerankingen. Matchen slutade 6–0 till Stockholm som var numret för 

stort i samtliga matcher. 

Som alltid oerhört värdefullt med lagspel som Pirres Pokal där spelarna får träna både singel 

och dubbelspel och det finns möjlighet att coacha och prata taktik med spelarna även under 

matcherna. 

 



Norrköping/GLTK ETA  

Tennis Norr arrangerade under sista veckan i november och första veckan i december 

gemensamma resor till ETA turneringarna i Norrköping och GLTK. Deltagare på resan från 

Norr under första veckan var Emelie Westin, Gabriella Danielsson, Madalina Josan, Marco 

Garofalo och Theodor Frölander under ledning av Henric Danielsson. Turneringen höll bra 

klass och alla förutom Emelie tvingades till kvalspel för att ta en plats i huvudturneringen.  

Madalina är den enda av de fyra från kvalet som lyckas ta sig hela vägen in i 

huvudturneringen, väl där möter hon Sundsvallstjejen Tilde Strömqvist och förlorar den 

matchen. Emelie möter en belgisk tjej i första matchen och förlorar tyvärr en tuff match. 

Glädjande var att Emelie och Tilde lyckade ta sig hela vägen till final i dubbelklassen efter tre 

starka vinster! 

Veckan efter Norrköping var det dags för ny turnering i Göteborg där GLTK stod för vä

rdskapet. Ledarskapet den här veckan delade Urban Lundqvist och Patrik Backman från 

Sundsvall. Deltagare på resan var Emelie Westin, Marco Garofalo och Ossian Hansson. 

Marco och Ossian tvingades till kvalspel där Marco var närmast att kvala in men föll på må

lsnöret i en tuff tresetsmatch. 

Emelie föll i första matchen mot femteseedade norskan Anna Sofia Hastedt. 

 

 

Magnus Öhrvall 

Sportchef Tennis Norr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse – Utbildning 
 

Under året har två Plattformen utbildningar (första steget i SvTF tränarutbildning) genomfö

rts i Kramfors (17 deltagare) och Hudiksvall (10 deltagare) 

Kursledare var Claes Coric (Kramfors) och Hans Jansson (Hudiksvall). 

Hans Jansson och Erik Nyman har genomgått en vidareutbildning som kursledare för 

Plattformen och TGU1 på Bosön. 

Multi Skillz är en ny träningsform inom Svensk Tennis och är en grundläggande 

koordinationsträning för barn inom områdena; Fitness, Skills, Function & Speed. 

Hudiksvalls TK, Sundsvalls TK, Vårö TK & Öviks TK har under året haft ledare som genomgått 

tennisförbundets utbildning inom området i samarbete med grundaren Kenneth Bastiaens 

från Belgien.    

 

 

Sakta men säkert håller vi på att höja kompetensen på våra tränare i regionen inom olika 

områden och med detta vill undertecknad uppmuntra fler klubbar i regionen att satsa på 

utbildning och fortbildning för sina tränare och ge dem möjligheten till detta genom att ge 

ekonomiskt stöd och övrig support. 

 

 

Hans Jansson  

Utbildningsansvarig Tennis Norr  



Verksamhetsberättelse – Tennisgymnasiet  
 

Aktiva och ledare under 2017 

Tennisgymnasiet vid Dragonskolans Elitidrottsgymnasium i Umeå gick under 2017 in på sitt 

sjätte verksamhetsår. Vid årets början gick följande elever på tennisgymnasiet; Ludvig 

Kylefors (Umeå TK), Daniel Olander (Umeå TK), Anton Feuk Engström (Umeå TK), David 

Olofsson (Umeå TK), Nils Ekeståhl (Umeå TK) & Samuel Lindqvist (Luleå TK), August Sandströ

m (Umeå TK), William Jarekäll (Umeå TK). Ludvig & Daniel tog studenten i juni och avslutade 

med detta sina studier vid Dragonskolans Elitidrottsgymnasium. 

 

Vid starten för höstterminen 2017 tillkom en ny elev, Andre Alp Persson (Umeå TK). Tyvärr 

så slog Andre, under senare delen av hösten, upp en gammal skada som sedermera innebar 

att Andre valde att sluta på tennisgymnasiet. Kort därefter fick tennisgymnasiet vid 

Dragonskolans Elitidrottsgymnasium en förfrågan från Esaias Backlund (Åkersberga) som 

senare kom för provspel. Efter ytterligare en tid fick Esaias klartecken om start direkt vid vå

rterminens början.   

Som huvudansvarig vid tennisgymnasiet har Johnny Richtmann Lindahl verkat. Johnny 

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

genomförande och utvärdering av tre stycken gymnasiegemensamma tävlingsresor/termin 

(alt två längre resor som alltså varar mer än tre dagar) samt bevakande av ett antal tävlingar 

på hemmaplan. Johnnys tjänst omfattar 80 % som finansieras uteslutande av Dragonskolans 

Elitidrottsgymnasium.  



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:  

Frida Bååth, aktiv på landslagsnivå i friidrott, var involverad i styrketräningen, med fokus på 

lyftteknik, under vårterminen. Ytterligare stöd kring fysträning har funnits genom 

friidrottstränarna Hans Källén, Jan Bäck, Niklas Lindskog, Anneli Johansson, Fredrik Höög och 

Fredrik Åhman. 

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

tisdag eftermiddag och håller i tennisträningen på onsdag eftermiddag. Patrik finansieras ä

ven han uteslutande av Dragonskolans Elitidrottsgymnasium. Som vikarie har även Johan 

Nilsson, deltidstränare i Umeå Tennisklubb, figurerat i samband med att Johnny Richtmann 

Lindahl har varit på tävlingsresor där delar av Tennisgymnasiet medföljt och delar har varit 

på hemmaplan och tränat.  

Sammantaget betyder ovanstående att Dragonskolans Elitidrottsgymnasium totalt 

finansierar en tjänst motsvarande 90 %.   

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

rehabilitering vid uppkomna skador. 

Sami Khelifi, Jakob Olofsson och Johan Nilsson har vid olika tillfällen deltagit som 

sparringspelare.  

Träningsverksamheten  

När det gäller träningsverksamheten så erbjuds spelarna i de mest intensiva trä

ningsperioderna upp till 14 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 (ofta ett längre sådant för åk 2 & 3) på förmiddagen och 

dubbla pass på eftermiddagen. En hög grad av individualisering har eftersträvats. 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 några gånger per år.   

Fystesterna finns dessutom sedan tidigare filmade och möjliga att komma åt via Tennis Norr 

(man kontaktar i så fall Bertil Sundman). Klubbar och yngre presumtiva 

tennisgymnasiespelare runt om i Tennis Region Norr har möjlighet att höra av sig för att 

skaffa information om vad som krävs i detta exempel rent fysiskt, dels för att komma in på 

tennisgymnasiet och dels för att ha chans att nå målet nationell elit. Nytt för i år har varit 

genomförandet av de så kallade ”9+testerna”, ett mer omfattande screeningbatteri som 

ersatt de tidigare FMS-testerna (functional movement screening) som genomfördes inom 

ramen för det forskningsprojekt som var ett samarbete mellan ortopedkliniken vid Umeå 

Universitet, Idrottshögskolan vid Umeå Universitet, Idrottspsykologiska institutionen vid 

Umeå Universitet och Dragonskolans Elitidrottsgymnasium.  



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 frå

geformulär 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.  

Under såväl vår som höst har gemensamma tävlingsresor skett till; JSM i Falun, Sportringen 

Cup i Norrtälje, Jämtsmashen i Östersund, Fair Play Cup i Malmö. JSM i Falun, Sportringen 

Cup i Norrtälje samt Fair Play Cup i Malmö var turneringar som varade betydligt längre (sex 

till åtta dagar) än de tre dagar som avsatts/turnering varpå antalet gemensamma turneringar 

under året blev fyra stycken.  

För övrigt har matchbevakning och coachning funnits vid samtliga tillfällen under tävlingar i 

Umeå under 2017 (Umeå Indoor Open, Umeå Outdoor Open & Höstlovscupen).  

Under året så har information om tennisgymnasiets spridits via Facebook under sidan ”
Tennisgymnasiet Umeå”  https://www.facebook.com/tgumea?fref=ts  Informationskanalen 

har valts för att underlätta snabb och effektiv informationsspridning såsom tex 

matchuppdateringar etc. Allt för att intresserade ska kunna följa tennisgymnasiet så nära 

och så ofta som möjligt. Kommentarer från sidans besökare gör gällande att detta varit 

mycket uppskattat!  

 

”Work of the week”, som går till den spelare som under den aktuella veckan gjort den bästa 

presentationen, är ett ständigt återkommande inslag på tennisgymnasiets facebook-sida. 

Bilden ovan symboliserar Nils Ekeståhls fina inställning och utveckling under höstterminen 

2017 där han med hela sex segrar tangerade gymnasierekordet.  

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 2002) en uppfattning om hur verksamheten ser ut så att de 

på basis av detta kan göra ett framtida gymnasieval. Fyra stycken ansökte och samtliga kom 

för att titta närmre på verksamheten. Tre spelare fick ett erbjudande om att studera vid 

tennisgymnasiet med start hösten 2018 och samtliga av dessa tackade ja till att börja 

tennisgymnasiet vid Dragonskolans Elitidrottsgymnasium hösten 2018.  



”Externa” samarbetspartners 

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

väl 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 våra elever i åk 1 har fått en grundläggande kostutbildning och våra 

elever i åk 3 genomfört en kostregistrering.  

Idrottspsykologiska institutionen, via sina idrottspsykologistudenter, leder undervisning i 

syfte att utveckla mentala färdigheter hos eleverna som människor och idrottare. Detta sker 

i träffar i mindre grupper.  

Resultat under året 

När man som i detta forum ska fatta sig kortfattat under en rubrik som resultat får man göra 

ett ganska strikt urval. Regionens viktigaste tävling anses av de flesta vara Regionsmä

sterskapen (hädanefter RM), det är ju där regionens mästare ska koras.  

RM inomhus spelades i Sundsvall och där vann Daniel Olander HSB och kom på 2:a plats i 

HSA Ludvig Kylefors vann herrdubbeln tillsammans med Jonas Lindbäck.   

 

RM utomhus spelades i Piteå och där vann Nils Ekeståhl PS18 och Samuel Lindqvist kom på 

andra plats.    

Det förmodligen allra bästa resultatet alla kategorier stod Ludvig Kylefors för när han gick till 

kvartsfinal i SM i Falun (HS21) genom att bland annat besegra 6:e seedade Rasmus Johnsson 

(representerande RIG Båstad).  

I slutet av året så skördade Nils Ekeståhl och David Olofsson fina framgångar i seriespelet där 

de bidrog till att föra upp Umeå Tennisklubb till nästa års div 1.  

 

Johnny Richtmann-Lindahl  

Tränare Umeå Tennisgymnasium  



Verksamhetsberättelse – Tävling  
 

Regionssamarbete med Stockholm har fortsatt och löper på bra. Stockholm har fortsatt hjä

lpt region Norr med sanktionering av tävlingar i regionen.  

Under hösten testades ett nytt koncept där alla 10-årsklasser i regionen endast spelades 

under lördag och söndag. Detta för att ge spelare och föräldrar en enklare väg in i tä

vlingstennisen och slippa ledighet från jobb och skola. Fler förändringar står för dörren och 

under 2018 kommer fler saker göras för att ytterligare attrahera spelare att börja och fortsä

tta tävla.  

Lite siffror från året: 

  2017 2016 2015 

Antal tävlingar 28  32 39 

Antal licensierade spelare 14 år och äldre  

Damer  64 60 56  

Herrar  238 232  233   

Seriespel  

Under hösten representerades Region Norr av Piteå i herrarnas Division 1 och av Kramfors i 
damernas Division 1.  

Kramfors säkrade tidigt nytt kontrakt och med ett jämnt lag (Julia Keranovic, Lisa Wang och 
Elvira Edström) har man nu två år i rad visat att man är ett stabilt lag i Division 1. Fö
rhoppningsvis får man behålla alla spelare och kan slåss i toppen under nästa år.  

 

Piteå stod för en fin prestation och var endast en poäng ifrån en elitserieplats. Med en 
blandning av egna spelare (Magnus Öhrvall, Mårten Jonsson, Arvid Norén, Arvid Puranen och 
Jonas Lindbäck) och några förstärkningar var laget i princip komplett. När man summerar 
serien var laget endast ett matchtiebreak ifrån uppflyttning. Vi hoppas på ännu bättre lycka 
nästa år!  



Internationella Tävlingar 

Kramfors arrangerade två ITF:er under mars och en i augusti.  

Regionsmästerskap 

Årets RM inomhus arrangerades i Sundsvall och RM utomhus i Piteå.  

Next Generation Cup 

Arrangörer var Övik och Umeå.  

I Övik kom 46 spelare till start och i Umeå 29 spelare.  

För att höja statusen kommer vi under 2018 gå ned till ett deltagartillfälle där de två bästa 
från varje klass går vidare till Båstad.  

 

Bertil Sundman 

Verksamhetsansvarig Svensk Tennis Norr   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsens berättelse  
 
Styrelsens huvuduppdrag för verksamhetsåret är och har varit: 
  
 * Att utifrån de resurser vi förfogar över, på bästa sätt och på alla nivåer stärka, samt 
medverka till en utveckling av tennisen i Regionen. 
 
 * Att aktivt verka och arbeta för en sund ekonomi, ökad kvalitet och mer resurser. 
 
* Att genom ett gott samarbete SvTF, RF, Sisu Idrottsutbildarna, samt övriga regioner mö
jliggöra att uppnå dessa mål. 
 
 * Att genom support och stöttning arrangera utbildningar såsom tränar, ledar och 
domarutbildning för att utveckla och stärka klubbar och deras verksamhet. 
 
 * Att stötta samt vägleda ledare och ansvariga i regionens verksamhet. 
 
 
En förutsättning för att dessa mål skall kunna uppnås, är att vi i verksamheten har vä
lutbildade och engagerade medarbetare i blocken, vilket vi har. 
 
En förutsättning för att sedan resultat skall uppnås, skapas just utifrån duktiga medarbetare. 
 
Därför har styrelsens fokus även i år varit satsning inom klubb, tränarutbildning, ledarskap 
och framför allt en förlängning av tjänsten som sportchef/klubbutvecklare). 
 
Under året har 10 st styrelsemöten ägt rum.  
 
Ordförande har haft 3 st möten med övriga regionsordförande, SvTF:s ordförande och 
generalsekreterare.  
 
Delar av styrelsen med Verksamhetsansvarig samt SvTF, ordförande och generalsekreterare 
har haft ett strategimöte. 
 
Styrelsen har under året bildat en arbetsgrupp med ansvar för tävling i regionen. 
Syftet är att som förlängd arm mellan arrangörsklubbar och regionen skapa ett närmare 
samarbete, ökad förståelse samt se över olika tävlingsformer. 
Gruppen består av tre styrelsemedlemmar, verksamhetsansvarige och sportchef. 
 
Regionen höll även i år en konferens, detta år i Kramfors. Årets huvudtema var 
klubbutveckling. Se mer under klubb-blockets berättelse. 
 
Regionen har som vanligt arrangerat SO TOUR, RM ute och inne, samt NG-uttagningar. 
 
 
 
 



Styrelsen vill till sist tacka alla klubbar och ledare, som upplåtit lokaler och ställt upp som 
arrangörer för regionens tävlingar, läger och utbildningar. 
 
Ett stort tack till Verksamhetsansvarige Bertil Sundman och Sportchef Magnus Öhrvall för 
det arbete ni utfört!  
 

 
 
 
Jan Engberg 
 
Ordförande Svensk Tennis Norr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamhetsplan Svensk Tennis Norr  
 
Verksamhetsidé 
Vår uppgift är att med stöd av Svenska Tennisförbundet bedriva tennisverksamhet på 
regional nivå. Vi ska vara det naturliga bollplanket för regionens klubbar och aktivt jobba för 
att höja kvalitet och kunnande i klubbarna. Vi ska tillsammans med klubbarna utbilda spelare 
på alla nivåer. Vi ska verka för ökat samarbete mellan klubbar inom regionen. Vi ska 
strukturera regionens tävlingskalender i syfte att öka tävlingsdeltagandet.  
 
Vision 
Öka attraktionskraften för tennisen i Norrland och på så sätt rekrytera och behålla fler 
spelare.  
 
Verksamhetsområden 
Sport 
Utbildning 
Tävling 
Klubb 
 
Mål 2017-2018   
Sport 
- Kvalitetssäkra verksamheten med hjälp av noggrannare uppföljning och utvärdering av 

genomförda aktiviteter 
- Öka antalet starter i de fyra stora tävlingarna (SALK, SM inne, Båstadtennis, SM ute)  
Utbildning  
- Höja utbildningsnivån på våra tränare  
- Alla verksamma tränare i våra klubbar ska ha genomgått Plattformen  
Tävling 
- Öka antalet tävlingsspelare på alla nivåer och åldrar  
Klubb 
- Öka samarbetet mellan klubbarna i regionen och samarbetet klubb-region/region-klubb  
- Öka kunskapsnivån i våra klubbars organisationer 
 
Strategi 
Sport 
- Ta fram mallar att använda för utvärderingar 
- Regionala resor med ledare, samt ge bidrag till klubbar som åker med ledare på dessa tä

vlingar 
Utbildning  
- Öka deltagandet på de regionala utbildningarna Plattformen/TGU1, samt de nationella 

utbildningarna TGU2/TGU3 
- Erbjuda geografiskt placerade Plattformen-utbildningar (1-2 st vår och 1-2 st höst). 

Erbjuda 1 TGU1-utbildning varje år   
Tävling 
- Framtagande och marknadsföring av alternativa tävlingsformer 
- Nystart av seriespelet, både på regional och nationell nivå  
 



Klubb 
- Klubbesök med fokus på klubbutveckling  
- Regionala konferenser och träffar för tränare, styrelser m.m.   
 
Handlingsplan  
Sport – Magnus Öhrvall, huvudansvarig 
Utbildning – Hans Jansson, huvudansvarig 
Tävling – Bertil Sundman, huvudansvarig 
Klubb – Magnus Öhrvall, huvudansvarig 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ekonomisk redogörelse för 2017  
 

När vi summerar 2017 ser vi ett negativt resultat på totalt -139 000 kronor. 

Intäkterna uppgår till 791 000 kronor och kostnaderna till 930 000 kronor.  

Under året har en hög anställningsgrad bibehållits (Magnus Öhrvall 50 %, Bertil Sundman 20 

%, Hans Jansson 5 %) och avsikten är att fortsätta med detta under 2018.  

Att bedriva nuvarande verksamhet är ekonomiskt betungande för regionen. Lönekostnader 

och arbetsgivaravgifter är stora poster. Vi har försökt tillgodose klubbars önskemål om fler tä

vlingsresor och även det kostar mycket pengar.  

En liknande budget är lagd för 2018, då signalerna kommit från SvTF att 2018 är sista året 

med nuvarande arbetssätt. Under 2018 kommer en översyn av regionerna att göras och 

2019 kommer ett nytt system med ökad samordning och fler regions/förbunds-samarbeten 

att tas i bruk.  

 

Malin Petersson  Bertil Sundman   

Kassör Svensk Tennis Norr  Verksamhetsansvarig Svensk Tennis Norr  

  



Budget 2018
Intäkter (Tkr) Budget Utfall Kostnader (Tkr) Budget Utfall

2018 2017 2018 2017

Medlemsavgifter/SDF 234 222 Personalkostnader -533 -518

Svensk Tennis bidrag 200 200 Övriga ext.kostnader -50 -40

Tävlingsblock 46 42 Tävlingsblock -9 -9

Sportblock 115 111 Sportblock -239 -239

Klubb-block 30 32 Klubb-block -54 -59

Next Generation-Läger 190 183 Next Generation-Läger -65 -64

Summa intäkter 815 790 Summa kostnader -950 -929

Finansiell intäkt: 0 0

Bruttoresultat: -135 -139

Eget kapital: 193 328
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