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STYRELSENS FÖRSLAG 
 

Medlemsavgifter 

Styrelsen föreslår årsmötet att: 

Avgiften för år 2020 blir 50: -/medlem  

 

 

 



Röstlängd

RÖSTLÄNGD 2018
SVENSK TENNIS NORR Antal Medlemmar per 31/12 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 8001 Alfta TS 117 131 156 165 166 165 143 111
2 11002 Bodens TK 37 37 30 33 31 31 30 29
3 8002 Bollnäs TK 134 108 111 111 111 37 53 57
4 11013 Gammelgårdens IF 7 12 12 12 66 12 11 22
5 11015 Gällivare TK 166 166 164 164 164 178 183 186
6 11004 Haparanda TK 10 10 10 10 10 10 10 10
7 19017 Holmsunds TK 54 13 13 13 13 13 13 13
8 8005 Hudiksvalls TK 183 175 180 199 170 207 181 182
9 11006 Kiruna TK 42 30 30 39 34 33 27 22

10 22007 Kramfors Tennis 70 70 123 123 117 90 89 92
11 8006 Ljusdals TK 143 106 91 83 83 82 71 63
12 11007 Luleå TK 429 512 452 491 541 501 499 257
13 22001 Norrfällsvikens TK 5 5 11 11 11 11 11 11
14 19005 Norrmjöle TK 27 32 30 30 31 31 31 33
15 11009 Piteå TK 222 223 311 201 209 249 350 234
16 11025 SCA:s Korpklubb 4 4 4 5 5 5 5 5
17 19002 Skellefteå TK 168 106 115 163 159 159 170 186
18 10007 Sköns TK 123 141 141 141 97 97 156 163
19 9012 Strömsunds TK 70 72 96 58 51 51 34 40
20 22026 Stubbsands TK 5 5 5 5 5 10 10 13
21 10008 Sundsvalls TK 382 394 383 466 476 443 539 503
22 8007 Söderhamns TS 202 226 154 148 147 147 76 80
23 22012 Tennisgymnasiet Kramfors 5 5 5 5 5 5 5 5
24 Timrå TK 39 39 39 39 39 - - 26
24 19008 Umeå TK 307 297 334 328 298 363 368 295
26 19036 Vindelns TK 11 11 11 11 5 10 10 10
27 22006 VåRö TK 122 131 132 135 133 127 147 133
28 9015 Åre Sport o Tennisklubb 73 73 97 97 97 49 49 49
29 11010 Älvsby TK 64 60 65 44 40 35 32 42
30 9001 Östersund-Frösö TK 305 311 315 309 296 229 245 420
31 11027 Överkalix IF, tennissektion 7 6 6 5 5 5 8 7
32 22008 Öviks TK 442 466 482 482 509 485 535 639

TOTAL 3975 3977 4108 4126 4124 3870 4091 3938



Styrelse och block 2018  
 

Styrelse 

Ordförande 

Jan Engberg, Söderhamn 

Vice Ordförande 

Mikael Hansson, Sundsvall  

Kassör 

Elisabeth Simu, Luleå  

Ledamöter 

Stefan Lindbäck, Älvsbyn  

Anneli Thunberg, Härnösand   

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 

SO Tour  

Under våren arrangerades 13 tävlingar och under hösten 9 tävlingar. 

Formatet SO Tour har under en lång tid spelat en viktig roll för att få spelare i regionens 
klubbar att börja tävla. Under höstens omgång såg vi tyvärr en minskning av antalet 
tävlingar, beroende på att några klubbar valt att lämna SO Tour-konceptet och istället 
arrangera tävlingar i klubbens regi.  

 

Medlemsantalet i regionen 

2017 var vi 4091 medlemmar i regionen. När vi summerar 2018 har denna siffra minskat 
något till 3938 medlemmar. Den största anledningen till detta är att Luleå har halverat sitt 
medlemsantal (från 499 till 257 medlemmar) och Piteå tappat drygt 100 medlemmar.  

Positiv utveckling ser vi i Övik och Östersund som vardera ökat sitt medlemsantal kraftigt.   

Största klubb i regionen är Övik, som blir första klubb på många år att spränga 600 
medlemmar – totalt 639 stycken! Sundsvall (503) och Östersund (420) följer bakom.  

Möten med SvTF 

Under året har undertecknad och Magnus Öhrvall deltagit i fem möten med SvTF. 29/1 i 
Sundsvall, 20-21/4 i Båstad, 5/6 i Stockholm, 12-13/6 i Jönköping och 20-21/9 i Jönköping.  

 

Bertil Sundman 

Verksamhetsansvarig Svensk Tennis Norr  



Verksamhetsberättelse – Sport 
 

 

Next Generation läger 

Under året har vi arrangerat 10 Next Generation läger inom regionen. 

Plats Datum Ålder Typ  Deltagare 

Örnsköldsvik 16–18/3 Ålder 02–06 JSM-läger  11 stycken 

Örnsköldsvik 4–6/4 Ålder 03–07 Matchspel  24 stycken 

Umeå 5–6/4 Ålder 08–09 9-10 års läger 20 stycken 

Vårö 14–15/4 Ålder 08–09 9-10 års läger 6 stycken 

Umeå 20–21/5 Ålder 02–06 TG-läger  9 stycken 

Örnsköldsvik 9–10/6 Ålder 03–06 ENG-läger  6 stycken 

Örnsköldsvik 14–16/9 Ålder 07–08 Pirres/Sofia läger 6 stycken 

Umeå 5–7/10 Ålder 03–07 Matchspel  12 stycken 

Sundsvall 5–7/10 Ålder 03–08 Matchspel  20 stycken 

Örnsköldsvik 15/12 Ålder 05–06 SALK-läger  5 stycken 

   

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

tränare på plats under lägren. 

 

Under 2018 återgick vi till ett nygammalt koncept med matchspelsläger och det visade sig 

vara en succé med höga deltagarantal på samtliga tre läger! 

 



SALK Open 2018 

Sex spelare deltog på den gemensamma resan. Bäst lyckades Teodor Frölander som vann 

samtliga matcher i kvalet i PS16, men tyvärr förlorade första matchen i huvudtävlingen. 

Ludvig Kallin gick till åttondelsfinal i PS14B. Övriga spelare på resan var Sean Ariel Maphosa, 

Ossian Hansson, Hugo Petersson och Tom Fredriksson. Ledare var Bertil Sundman, Övik.  

 

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 Marco Garofalo 

från Sundsvall TK. Marco gick via ranking direkt in i huvudturneringen men ställdes där inför 

en tuff lottning mot tredjeseedade Bankou från Belarus och förlorade med 64 63. Ledare på 

resan var Magnus Öhrvall. 

 

Inomhus SM i Göteborg 

Norr var på plats med ett gäng på sex spelare för gemensam resa under ledning av Magnus 

Öhrvall, de som deltog i resan var Maria Fernanda Morales, (Luleå TK) Erik Novén, 

(Östersund-Frösö TK) Elliot Hedberg, (Skellefteå TK) Joel Söderström, (Umeå TK) Ossian 

Hansson, (Sundsvall TK) och Elsa Rahm. (Sundsvall TK) 

Många fina och nyttiga matcher blev det för våra spelare som på grund av vårt geografiska 

läge sällan har möjlighet att mäta sig i den konkurrensen som finns i turneringar av den här 

digniteten. 

 

Resultatmässigt lyckades Elsa Rahm bäst med en grymt fin finalplats i flicksingel 12B, där hon 

slog sig fram med sin fina rörlighet, spelförståelse och variation i spelet! I finalen blev 

dessvärre den otroligt talangfulle 08: an Isabel Skoog (Stenungssund) för tuff när hon 

spelade närmast felfritt i finalen. 

Nämnas bör även Erik Novén som gjorde en bra insats i P16 kvalet och vann 3 matcher innan 

Isac Bäckman (Rimbo) blev för tuff. 

Utöver det så fick även regionen en otroligt rolig dubbelvinst i flickdubbel 14 i form av 

kusinerna Tilde Strömqvist och Emelie Westin från Sundsvall som är uttagna i Good to Greats 

Team EY. De visade hur viktig kämpaglöd och vilja är när de vann finalen mot Ida Johansson 

(Mälarhöjden) och Agnes Mitteregger. (Djursholm)  



ETA Falköping 

I maj var Marco Garofalo och Ossian Hansson (Sundsvalls TK) på plats i Falköping under 

Benders Cup ETA. Ossian fick kvala sig in i turneringen genom vinst mot Dino Curovic. 

I huvudturneringen blev det tyvärr förlust för både Ossian och Marco i första omgången. 

Ledare på resan var Robin Lindh Sundsvall 

 

Audi Danderyd Open Sommartour 

Under juni månad var Norr på plats i Täby Näsbypark under Audi Danderyd Open, spelare 

var Jonas Lindbäck (Piteå TK) och Elvira Edström (Sundsvalls TK) under ledning av Magnus 

Öhrvall. 

Tyvärr åkte båda ut i första omgången, Jonas var nära en fin vinst mot Erik Davidsson från 

Lidingö medan Elvira fick en tuff första match mot Katja Jules Vikberg.  

 

Elite Next Generation Cup slutspel i Båstad  

Som vanlig representerade tolv spelare regionen under Sverigefinalen. Öviks TK hade tre 

spelare (Josefine Hellström, Hugo Petersson, Ludvig Kallin), Vårö tre spelare (Engla Johanne 

Svanberg, Märta Rydmark, Melvin Koch), Sundsvall tre spelare (Emelie Westin, Marco 

Garofalo, Elsa Rahm), Umeå två spelare (Ida Johansson, Holger Lundgren) och Piteå en 

spelare (Martin Jansson) representerad. Ledare var Urban Lundqvist, Arvid Noren och Bertil 

Sundman.  

Då hälften av våra spelare var ett år ung i sina respektive klasser var det resultatmässigt en 

tung vecka. Bäst lyckades Emelie Westin, Sundsvall, som slutade på en femte plats i FS15.  

Gruppen hade en härlig inställning både på och utanför banan och gemenskapen var härlig 

att uppleva i vårt gemensamma boende.  

 



JSM utomhus i Norrköping 

Under JSM utomhus åkte Norr på gemensam resa, deltagare var Ossian Hansson Sundsvalls 

TK, Anton Lejon (Piteå TK) och Elsa Rahm (Sundsvalls TK) under ledning av Magnus Öhrvall 

Ossian gjorde en bra insats och vann två omgångar i huvudturneringen av P14 medan både 

Anton och Elsa fick tuffa förstaomgångar och förlorade sina respektive matcher. 

Nämnas bör även Tilde Strömqvist Sundsvalls TK som svarade för den grymma insatsen att 

vinna F14 klassen! Få spelare inom regionen som lyckas med den bedriften genom historien. 

 

 



Sofias Cup  

Sofias Cup spelades på Salk och Nytt för i år var att åldern gått upp från 12 till 14 år för att 

rimma bättre med riksidrottsförbundets rekommendationer för barnidrott. 

Vårt lag i Norr såg på förhand ut att vara väldigt slagkraftigt med några av landets främsta 

04-tjejer att tillgå, oturligt nog så råkade flera av våra allra bästa spelare ut för 

omständigheter som gjorde att de inte kunde delta i turneringen. Bland annat skada och 

sjukdom samma vecka som tävlingen. 

Då laget ska bestå av sex spelare från regionen så tvingades vi därför åka ner en spelare kort 

med bara fem i laget. 

Det slutgiltiga laget bestod av Tilde Strömqvist, (Sundsvalls TK) Gabriella Danielsson, 

(Kramfors TK) Isabella Danielsson, (Kramfors TK) Elsa Rahm (Sundsvalls TK) och Hedda 

Frölander (Sundsvalls TK). 

Helgen startade med gemensam avfärd från Sundsvall och träning i Stockholm på kvällen, 

tjejerna var väldigt laddade och såväl bilresa som träningen var full med energi. 

Vår grupp bestod bara av tre lag Norr, Stockholm och Göteborg då en region inte fick ihop 

något andra lag som ska fylla ut så det är fyra i varje grupp. 

Väl till första match åkte vi på ännu ett bakslag, utöver skador och sjukdomar så säger en 

tävlingsregel att kommer man till spel med bara fem spelare så går automatiskt fjärde singel 

och andra dubbel till motståndarlaget på W.O. 

Märklig och väl hård regel då vi endast saknade en spelare, en mer logisk regel hade vart 

W.O. i antingen fjärde singel eller andra dubbeln.  

Laget blev såklart besvikna då vi dels i princip tappade chansen till vinst i matcherna men 

mest för att vi sett fram mot en helg med många fina matcher. 

Första matchen mot Göteborg började med en dubbel där Elsa och Hedda spelade mot 

Göteborgs första dubbel Amina Kadic och Frida Weijerman, välspelad dubbel som slutar 6–1, 

6–1 där vi har mersmak med många förlorade no ad poäng. (avgörande boll vid 40 lika) 

 

Första singel tog den nyblivne SM-vinnaren Tilde Strömquist hand om och tog en stabil seger 

mot Frida Weijerman med 6–1, 6–1. Andra singel spelade Gabriella Danielsson och även hon 

tog en stabil seger med 6–1, 6–1 mot Alice Nordén, tredje singel spelade Isabella Danielsson 

och det blev lagmatchens jämnaste match som slutade 6–4, 7–6 till Göteborgs Madeline 

Bergling. Således slutade första lagmatchen med Göteborgsseger med 4–2. 

Mot Stockholm ställde vi upp med samma laguppställning, Elsa och Hedda började 

lagmatchen med en riktigt bra dubbel där de pressar Stockholms två toppspelare Ruya Mavi 

och Isabella Sundvall men förlorar med 3–6, 3–6. Tilde gör en väldigt bra match och slår 

duktige Stockholmsettan Mavi med 6–1, 6–2, Gabriella förlorar en tuff välspelad match mot 



Sundvall 3–6, 4–6 och Isabella stod upp bra mot Stockholms trea Elena Samuelsson men 

förlorar 2–6, 3–6. 

Detta gav en slutställning där Stockholm vann med 5–1. 

Avslutar med en bild från vår interna femkamp under lördagen! 

 

 

Pirres Pokal i Linköping 

Tennis Norr mönstrade ett ungt lag i 14-årsklassen med endast två av sex spelare i rätt 

ålder.  

Laget bestod av Ossian Hansson, (Sundsvalls TK) Joel Söderström, (Umeå TK) Hugo 

Petersson, (Öviks TK) Elliot Hedberg, (Skellefteå TK) Ludvig Kallin (Öviks TK) och Tom 

Fredriksson. (Umeå TK) 

Norr blev placerad i en grupp med Göteborg, Väst och Öst. Första matchen mot Göteborg 

slutade 0–6 för Norr då Göteborg mönstrade ett väldigt jämt och bra lag på samtliga 

positioner med flera duktiga 04 och 05 killar.  

Andra dagen stod Väst för motståndet, även här blev det dessvärre förlust med 0–6. Här gör 

Ossian Hansson och Hugo Petersson en fin första dubbel där de öppnar stenhårt med 4–1 i 

första set och gameboll till 5–1, väst i form av Nadeem Kanani och Filip Stidell gör här en 

stark upphämtning och vinner 7-6 6-2. 

Ossian pressar även i förstasingel sverigesexan Kanani men förlorar här med 6-1 7-6 efter 

setboll i andra set.  

Sista dagen stod gruppfavoriten Öst för motståndet med nyblivne JSM vinnaren Emilio 

Zielkowski och Sverigetian Eldin Nokic i spetsen. 

Matchen slutar 0–6 men även här gör Ossian och Hugo en bra förstadubbel mot Öst 

Zielkowski/Eriksson även om siffrorna slutligen skrivs till 4–6, 0–6 



Tennisgymnasiet Umeå 

Sju spelare påbörjade vårterminen 2018 – Anton Feuk Engström, Nils Ekeståhl, Samuel 

Lindqvist, David Olofsson, August Sandström, William Jarekäll och Esaias Backlund.  

Anton, Nils, Samuel och David tog studenten och avslutade därmed sina studier. 

Höstterminen började Axel Alvarsson och Edward Wasteson vid Tennisgymnasiet.  

 

 

 

Magnus Öhrvall 

Sportchef Tennis Norr  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Verksamhetsberättelse – Utbildning 
 

Klubbkonferens/Tränarkonferens  

Under 2018 arrangerades ”Tennis för barn” i Övik. Ola Mårtensson och Håkan Jonsson var på 
plats under en dag för att uppdatera regionens klubbar inom Play & Stay. Ett 20-tal tränare 
var på plats och förkovrade sig i ett mycket intressant program.  

 

Multiskillz 

En snöig novemberdag passade tjugotalet tränare på att förkovra sig i Multiskillz.  
Kenneth Bastiaens bjöd på en späckad dag där temat var integration av Multiskillz i tennis. 
Som vanligt sattes deltagarna på prov och fick flera praktiska utmaningar att lösa.  
En mycket lyckad dag, tyckte alla som var på plats!  
 

 

Hans Jansson  

Utbildningsansvarig Tennis Norr  



Verksamhetsberättelse – Tävling  
 

Antalet tävlingar i regionen minskar. Antalet starter i tävlingarna minskar också, men inte 

lika mycket (1469 starter 2017 och 1380 starter 2018). Under ett antal år har vi haft väldigt 

många tävlingar i regionen, men inte riktigt haft spelarunderlaget för att fylla tävlingarna. 

När antalet tävlingar nu minskat, börjar vi istället se ett större ”drag” kring de tävlingar som 

genomförs, med välfyllda klasser och många matcher.  

ABC-systemet har implementerats väl upp till 13 år och i de äldre juniorklasserna genomförs 

A- och B-klasser i nästan alla tävlingar, vilket leder till fler jämna matcher.  

Lite siffror från året: 

  2018 2017 2016 2015 

Antal tävlingar 20 28  32 39 

Antal licensierade spelare 14 år och äldre  

Damer  35 64 60 56  

Herrar  109 238 232  233   

Siffrorna kan vara missvisande, då SvTF bytt datasystem under året.  

 

Regionsmästerskap 

Årets RM inomhus arrangerades i Umeå och RM utomhus i Kramfors.  

 



Internationella Tävlingar 

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

 

Seriespel  

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

Piteå representerades enbart av spelare från klubben och hade ett tufft år. Man slutade på 
sjunde plats och spelar nästa säsong i Division 2. 

Kramfors gjorde ett fint seriespel, med en blandning av egna spelare och spelare från sitt 
Tennisgymnasium. Tyvärr räckte det inte hela vägen, då man var en poäng ifrån 
sjätteplatsen.  

Även Piteå och Kramfors visade framfötterna under sommarens ute-SM för lag. Båda lagen 
slutade på fjärde plats i slutspelet. Piteå var endast två game från bronspengen. 

 

 

 



Next Generation Cup 

Nytt för i år var att endast en tävling arrangerades, där finalisterna gick vidare till Båstad.  

Totalt kom 60 spelare till start.  

 

Tävlingsledarutbildning  

Under två dagar i oktober arrangerades en förbundstävlingsledarutbildning i Örnsköldsvik.  

Fem klubbar från regionen var representerade (Piteå, Övik, Vårö, Sundsvall och Hudiksvall). 
För Vårö och Hudiksvall innebär detta att man nu kan arrangera nationella tävlingar.  

 

Bertil Sundman 

Verksamhetsansvarig Svensk Tennis Norr   

  

 

 



Styrelsens berättelse  
 

Styrelsens huvuduppdrag för verksamhetsåret var, och har alltid vari,t att utifrån de resurser 

vi förfogar över, på bästa sätt och på alla nivåer, stärka samt medverka till att främja 

utvecklingen av tennisen i regionen. Att aktivt verka för en sund ekonomi, ökad kvaliteten, 

samt skapa mer resurser. 

 Att genom ett gott samarbete med SvTF, SISU Idrottsutbildarna, RF, klubbar samt 

övriga regioner möjliggöra dessa mål. 

 Att arrangera utbildningar för tränare, ledare, domare.   

 Genom support och stöttning hjälpa regionens klubbar i deras verksamhet, i syfte att 

utveckla och stärka dem. 

 

En förutsättning för att nå dessa mål, är tillgången till kompetenta och engagerade 

medarbetare, därför är det viktigt att även de får regelbunden vidareutbildning.  

Styrelsen har även i år lagt fokus på klubbutveckling, utbildning av tränare, ledare och 

domare. Tjänsten som Sportchef/Klubbutvecklare har även i år varit en stor del i denna 

satsning. 

 

 

 



När vi blickar tillbaka på verksamhetsåret 2018, ser vi ett mycket händelserikt år. Flera 

strategimöten med regionernas verksamhetsansvariga och ordföranden tillsammans med 

SvTF har ägt rum. Målet har varit att skapa ett gemensamt dokument/verktyg för svensk 

tennis såsom grafisk profil, färdriktning, mål, att genom ett utökat samarbete bli resurssmart 

osv.  

 
Under året har 9 styrelsemöten ägt rum. 

3 strategimöten varav 2 i Jönköping och 1 i Sundsvall. 

3 regionsordförande möten varav 1 i Göteborg och 2 i Stockholm. 

 
Styrelsen vill till sist tacka alla klubbar som upplåtit lokaler, samt lånat ut tränare och ledare 

till regionens tävlingar, läger, klubbresor mm. Ett stort tack även till regionansvarig Bertil 

Sundman och sportchef Magnus Öhrvalls stora engagemang.  

Då Magnus vid årsskiftet avslutade sin anställning, vill styrelsen och undertecknad rikta ett 

extra stort tack till honom och lycka till med kommande utmaningar i Piteå Tennisklubb.  

 
 
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 2019 
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 

tävlingar 
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.   
 

 

 

 

 



Ekonomisk redogörelse för 2018 
 

Även detta år har varit ett tufft år ekonomiskt. Den halvtidsanställning som vi haft under 2,5 

år har varit mycket lyckad för verksamheten, men betydligt tuffare för ekonomin.  

Totalt landar intäkterna på 718 000 och utgifterna på 765 000, vilket ger ett negativt resultat 

på 47 000.   

Den ekonomiska buffert, vårt egna kapital, som tillsköts vid bildandet av regionerna för tio år 

sedan, börjar sakta men säkert sina. Diskussioner förs med SvTF om ett extra stöd för att 

klara av våra ekonomiska svårigheter.  

Då ovan nämnda halvtidsanställning avslutades vid årsskiftet 18/19, ser ekonomin ljusare ut 

inför budgetåret 2019.  

 

Elisabeth Simu  Bertil Sundman   

Kassör Svensk Tennis Norr  Verksamhetsansvarig Svensk Tennis Norr  

  



Budget 2019
Intäkter (Tkr) Budget Utfall Kostnader (Tkr) Budget Utfall

2019 2018 2019 2018

Medlemsavgifter 197 199 Personalkostnader -331 -444

Bidrag 360 373 Råvaror/Förnödenheter -287 -282

Tävlingsresor 42 42 Övriga externa kost -32 -39

Tävlingar 29 39

Next Generation Läger 50 60

Övrigt 5 5

Summa intäkter 683 718 Summa kostnader -650 -765

Finansiell intäkt: 0 0

Bruttoresultat: 33 -47

Eget kapital: 312 279
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Resultaträkning Not 2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 199 150 193 550

Bidrag 373 247 411 757

Nettoomsättning 145 985 184 950

Summa föreningens intäkter 718 382 790 257

Föreningens kostnader
Verksamhetskostnader -281 615 -371 662

Övriga externa kostnader -39 028 -41 290

Personalkostnader -444 493 -518 417

Summa föreningens kostnader -765 136 -931 369
Rörelseresultat -46 754 -141 112

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -325 0

Summa finansiella poster -325 0
Resultat efter finansiella poster -47 079 -141 112

Resultat före skatt -47 079 -141 112

Årets resultat -47 079 -141 113



Tennis Norr
Org.nr 802439-9662

2 (4)

Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 43 530 2 300

Övriga fordringar 106 43 986

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 70 000 0

Summa kortfristiga fordringar 113 636 46 286

Kassa och bank
Kassa och bank 227 244 408 655

Summa kassa och bank 227 244 408 655
Summa omsättningstillgångar 340 880 454 941

SUMMA TILLGÅNGAR 340 880 454 941
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 326 429 467 541

Årets resultat -47 079 -141 113

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 279 350 326 428

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 9 545 35 684

Skatteskulder 4 134 2 063

Övriga skulder 18 897 27 286

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 954 63 480

Summa kortfristiga skulder 61 530 128 513

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 340 880 454 941

 

 



Tennis Norr

Org.nr 802439-9662

4 (4)

Noter
 

Not 1 Redovisningsprinciper
 

Allmänna upplysningar
Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens 

allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut. 

 

 

 

 den 23 mars 2019

 

 

 

 

Jan  Engberg Elisabeth  Simu

Ordförande

Tichaona  Dumba Maphosa Hans Hedberg

Stefan  Lindbäck Anneli Thunberg

Mikael  Hansson



  

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

Rapport om årsbokslutet 

Uttalande 

Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Tennis Norr för år 2018. 

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

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

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

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsbokslutet som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
mitt uttalande. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet. 

 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:   

 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för mitt uttalande. Risken för att inte upptäcka en väsent-
lig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållan-
den som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten.  

 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna enligt 
bokföringslagen. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av 
styrelsens förvaltning av Tennis Norr för år 2018. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Jag anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit 
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 

 
Örnsköldsvik den 

 
 
 
 
Rikard Grundin 
Auktoriserad revisor 
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