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Vi skriver med detta år det 72:a verksamhets-
året i Stockholm! Året har varit händelserikt på 
många sätt inom regionen.  

Tennisen i Stockholm är stark och vi har en 
livlig verksamhet i våra klubbar. Vi hävdar oss 
bra på barn- och ungdomssidan och har många 
av Sveriges bästa spelare. Det står idag ca 
3 000 barn i kö för att få plats i klubbarnas 
tennisskolor i vår region. Vår ekonomi är god 
och intresset för tennis är stort.  

Vi har bra klubbar, ett starkt kansli med bra 
personal, ett brett tävlingsutbud och två bra 
NIU-gymnasier. Våra utbildningar och 
konferenser för tävlingsledare och tränare samt 
för klubbutveckling är välbesökta. 

Stockholm växer med ca 37 000 invånare per år 
men antalet tennisbanor ökar inte… 

Vi behöver bygga fler banor om vi ska kunna ta 
vara på det stora tennisintresset i regionen och 
bli fler medlemmar.  

Under året har vi arbetat med ett intressant 
projekt för att öka spontantennisen och göra 
tennisen till en folksport. Vi har uppvaktat 
kommuner runt om i Stockholm för att kunna 
vidga ”Vårby Gård-projektet” tillsammans med 
Fryshuset. 

På kansliet arbetar regionschef Anders Heimklo 
och Lena Kubicska. I staben finns också 
regionstränaren Srdan ”Sigge” Mladenovic. 

Våren 2013 avtackades Ann-Marie Hernandez, 
kansliets trotjänare sedan många år, när hon 
gick i pension. Efterträdaren Lena Kubicska 
hade någon tid gått dubbelt för att sätta sig in i 
alla rutiner och Lena är nu anställd på kansliet 
för alla administrativa göromål. Lena är också 
varje år tävlingsledare på ett antal turneringar i 
Stockholmsområdet. 

Under våren gick också flyttlasset för kansliet. 
Vi lämnade efter många år lokalerna i Idrottens  

 

 

 

 

 

 

 

Hus i Solna och fick ett nytt kontor på 
Lidingövägen 75, i Kungl. Tennishallen.   

Vi upplever att flytten är mycket positiv. Nu 
befinner vi oss i en tennismiljö samt är grannar 
med Svenska Tennisförbundet och Kungliga 
Tennisklubben vilket ger oss en naturlig  
kontakt med tennisen. Det innebär också att vi 
är tillbaka på den plats där vi hade vårt kontor 
en gång i tiden. 
 
Vi har under året arbetat med ett projekt 
”IdrottOnline medlemsregistrering”. Detta har 
inneburit att alla klubbar ska registrera sina 
medlemmar med fullt personnummer. I 
regionen har vi ca 32 000 som alla skulle 
registreras. Efter mycket arbeta av alla klubbar 
i regionen och kansliet lyckades vi glädjande 
över förväntan. 
Under året har personalen, Anders, Sigge och 
Lena, gjort många klubbesök för att stötta och 
utbilda klubbarna i Stockholm. Vi har utbildat 
tränarna i Play and Stay, besökt hos styrelserna 
för att hjälpa till med klubbutveckling samt 
besökt den administrativa personalen i 
samband med projektet IdrottOnline, för att var 
dem behjälplig. 

If SO Touren, som Tennis Stockholm 
administrerar ut till alla regioner i Sverige, 
fortsätter att växa. Tävlingen är uppskattad av 
både spelare, arrangörer och våra 
samarbetspartners. 

Sist men inte minst vill jag tacka alla klubbar, 
styrelse och personal som har arbetat hårt med 
att utveckla tennisen till var den är idag i 
Stockholm. 
 
Dan Rastland 
Ordförande 
 

	  
 

 
Dan 

Rastland 

Ordföranden har ordet... 
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Svensk Tennis Stockholm – organisation 
Svenska Tennisförbundet bildades den 26 november 1906 och har till uppgift handlägga för 
tennissporten gemensamma angelägenheter samt att verka för tennisens utveckling i Sverige.  

Stockholms Tennisförbund bildades den 2 april 1941 vid ett möte på Tennisstadion av aktiva 
tennisklubbar i Stockholm, samt konstituerades den 13 maj 1941 på Strömsborg. Förbundet 
upptogs samtidigt i Riksidrottsförbundet. 

Svenska Tennisförbundet är sedan 2008 uppdelat i sju regioner (tidigare 23 distrikt) för att 
effektivisera verksamheten. Regionerna är förbundets decentraliserade organ, där varje region 
har en egen operativ organisation. 

Svensk Tennis Stockholm är en ideell organisation och en av Svenska Tennisförbundets sju 
regioner, vars medlemmar är klubbarna. 

 
Idrottens organisation  

 
Riksidrotts-
förbundet 

RF 
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Special-
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distrikts-
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SDF 
 

 
Ca 20 000 
klubbar/ 
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Styrelse 
Dan Rastland  Ordförande/kassör  
Håkan Arfwedson Vice ordförande 
   Klubbutveckling 
Anna Gunnarsson Veteran/motion 
Sophie Linghag Anläggning 
Per Henricson  Barn och Ungdom 
Rolf Ödmark  Marknad 
Micaela Hjelm Utbildning 
Anders Heimklo Adjungerad 
Lena Kubicska Adjungerad sekreterare 
 
Revisorer 
Anders Meyer Revisor 
Anders Östberg Revisorssuppleant 
 
Verkställande utskott 
Dan Rastland 
Håkan Arfwedson 
Anders Heimklo 
 
Ungdom 
Per Henricsson 
Srdan Mladenovic 
Kenneth Bergbom 
Rickard Billing 
Anders Heimklo 
 
Utbildning 
Micaela Hjelm 
Srdan Mladenovic 
Johan Thorselius 
Henrik Lindkvist 
Linda Jansson 
Bernd Priemer 
 
Valberedning 
Hans Hedström 
Urban Nordqvist 
Maria Lindström 
Cecilia Sundberg 
 
Rullstol 
Jan Hartman 
 
Tävling 
Lena Kubicska 
Bernd Priemer 
Anders Heimklo 

 
 

 
 
Kansli 
Anders Heimklo Regionschef 
Srdan Mladenovic Förbundstränare 
Lena Kubicska Kansli 
 
Hemsida 
Tuuli Amilon 
 
Sociala medier 
Under 2013 har Tennis Stockholm även synts på 
sociala medier, Twitter (284 följare) och 
Instagram (143 följare), med nyheter kring 
händelser och aktiviteter. Dessutom finns ett 
Youtubekonto med upplagda videosnuttar. 
 
Representation  
Vid Svenska Tennisförbundets Förbundsmöte 
den 12–13 april 2013 i Stockholm deltog 
följande representanter för förbund/klubbar 

• Dan	  Rastland	   	   Tennis	  Stockholm	  
• Anders	  Heimklo	   Tennis	  Stockholm	  
• Rolf	  Ödmark	   	   Tennis	  Stockholm	  
• Per	  Henricsson	  	   Tennis	  Stockholm	  
• Lena	  Kubicska	   	   Tennis	  Stockholm	  
• Åsa	  Nes	   	   Älta	  TK	  
• Maria	  Capistrano	  
• Björklund	   	   SALK	  
• Lena	  Dahlgren	   	   Mälarhöjdens	  IK	  
• Peter	  Hjort	   	   Lidingö	  TK	  
• Hans	  Hedström	   KLTK	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelse, kommittéer, projektgrupper  
och kansli 
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Verksamhetsidé/Syfte 

Att öka intresset för att börja spela tennis. 
Att alla spelare ges möjlighet till en 
grundläggande tennisutbildning. 
Att med olika aktiviteter stötta spelare i sin 
elitsatsning. 
Att verka för ett brett tävlingsutbud anpassat till 
alla spelarkategorier samt utveckla nya 
tävlingsformer. 
Att aktivt stödja och utveckla klubbarna. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vision 
 
TENNIS STOCKHOLM vill tillsammans med 
klubbarna genomföra aktiviteter som skapar 
Glädje, Trygghet, Gemenskap och Utveckling 
inom tennissporten. 
 
Värdegrund 
 
Alla spelare har lika värde och ska behandlas 
lika. Var och en ska ges möjlighet att delta i 
aktiviteter på lika villkor och utifrån sina 
förutsättningar. Verksamheten ska präglas av 
glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet och 
rent spel. 
 
Värdegrunden styr Tennis Stockholms policy. 
(se sid 11) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsidé, vision, värdegrund och 
övergripande mål 
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Målsättningar för Tennis Stockholm 

Riktlinje Genom att Mål 

TENNIS STOCKHOLM, KANSLI – KORTA MÅL 

Hemsida Kontinuerligt uppdaterad 
och intressant hemsida. 

Få fler klubbar och 
medlemmar att ha den som 
s.k. startsida.  

Få fler klubbar, spelare, 
tränare och föräldrar att 
besöka vår hemsida. 

Samla in uppgifter om 
anläggningarna på våra 
klubbar. 

Kontakta alla klubbar. Kunskap om antal banor 
m.m. i regionen. 

 

TENNIS STOCKHOLM, KANSLI – LÅNGA MÅL 

Ett regionscenter Kontakter med Stockholms 
stad.  

En egen anläggning. 

Öka möjligheten att spela 
tennis i Stockholm 

Kontakter med Stockholms 
stad och klubbarna. 

Fler tennisbanor i 
Stockholm. 

Växa som sport Rekryteringsprojekt. Vara den största 
individuella sporten i 
Stockholm. 

 

Vuxen- och veterantennis Sanktionera fler tävlingar. 
Uppmuntra tävlingsspel. 

Hög klass både nationellt 
och internationellt. 

 
UTBILDNING – MÅL 

Utbildningsprogrammet Regelbunden utvärdering Kvalitetssäkra och 
vidareutveckla 
utbildningen. 

Tränarutbildning Tränarna i Stockholm 
vidareutvecklas enligt 
SvTF:s nya utbildningsplan 
som är konkurrenskraftig 
internationellt. 

Hög tränarkompetens. 

Vidareutbildning av tränare Handplocka tränare till 
nationella och 
internationella tävlingar för 
sin vidareutbildning. 

Spetskompetens. 

 
MARKNAD – MÅL 

Samarbetspartners  Söka fler Få den styrka som krävs för 
vår verksamhet. 

 



 
 

8 

Målsättningar för tennis Stockholm, forts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinje Genom att Mål 

TÄVLING – KORTA MÅL 

Fortsätta utveckla If SO Tour i 
åldrarna 6–11 år, behålla den 
nationella succén med drygt 
500 tävlingar i samverkan 
med Play and Stay.  

Stimulera och främja 
utvecklingen av kommande 
tävlingsjuniorer. 

Få fler att tävla och stanna i 
tennisen. 

Utveckla tävlingstrappan. Alla tävlingsnivåer ska 
finnas för alla åldrar och 
nivåer i Stockholm. 

Spelare ska kunna 
utvecklas efter sin nivå. 

Kvalitetssäkra tävlingar. Tävlingar ska genomföras 
på ett sportsligt sätt. 

Att regler följs vilket ger 
trygga spelare. 

Öka antalet domare i 
Stockholm.  

Skapa en domarpool. Tillgodose behovet av 
domare. Att regler följs 
under tennismatcher. 

Hög kompetens hos 
tävlingsledare. 

Informera om regler som 
ska följas vid arrangemang, 
bl.a genom årlig konferens. 

Bra arrangerade tävlingar. 
Anpassa tävlingsformaten 
mot dagens samhälle. 

      
TÄVLING – LÅNGA MÅL 

Utveckla seriespelet. Stimulera deltagande. 
 

Möjliggöra lagspel i en 
individuell sport till låg 
kostnad. 

Stimulera vuxen- och 
veterantennisen. 

Skapa nya aktiviteter. Tennis är en sport för hela 
livet. 

Öka antalet tävlingar på 
högre nivå i Stockholm. 

Skapa fler Tennis Europe- 
och Futuretävlingar samt 
Sommar- och Vintertourer i 
Stockholm. 

Spelare behöver inte alltid 
resa, utan kan spela i sin 
hemmiljö. 

Arbeta för att ATP-tävlingen If 
Stockholm Open utvecklas 
och frodas. 

 

Bra arrangemang och bra 
spelare. 

Bra PR för sporten och en 
”dröm” för våra spelare. 
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Målsättningar för tennis Stockholm, forts 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinje Genom att Mål 

UNGDOM – KORTA MÅL 

Play and Stay Genom regionstränarens 
klubbesök stimulera 
klubbarna att arbeta med 
”rätt bollar på rätt nivå” i 
sin verksamhet, samt att 
klubbarnas träningsfilosofi 
genomsyras av metodiken. 

Göra tennisspelet lätt att ta 
till sig. Tennis är enkelt och 
kul om du kan serva, spela 
och räkna redan från första 
tennispasset.  
Bra spelarutveckling. 

NIU-gymnasier Spelare ska kunna 
kombinera tennis och skola 
i Stockholm. 

Nationellt och 
internationellt bra spelare. 

”Skola och tennis” – 
rekryteringsprojekt 

Regionstränaren utbildar 
idrottslärare. Arbeta för fler 
minitennisanläggningar. 

Breddad rekrytering. 

Nationell och internationell 
tävlingserfarenhet. 

Arrangera tävlingsresor 
med ledare. 

Stockholms juniorer ska 
kunna hävda sig väl 
nationellt och 
internationellt. 

  
UNGDOM – LÅNGA MÅL 

Stimulera till fortsatt spel 
efter 16 års ålder. 

Verka för att klubbarna 
skapar anpassade 
aktiviteter. 

Tennis är en sport för hela 
livet. 

Tennis och grundskola. Söka samarbete med skolor 
i Stockholmsområdet som 
kan erbjuda ”friare 
schema”, för att möjliggöra 
klubbträning på 
förmiddagar. 

Främja spelarutvecklingen. 
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Målsättningar för tennis Stockholm, forts 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riktlinje Genom att Mål 

KLUBBUTVECKLING – KORTA MÅL 

”Pekkas pärm”  

 

Uppgraderas med nya 
övningar. 

Idébank för klubbtränare. 

Utnyttja gemensamma 
erfarenheter och krafter 

Kontinuerlig kontakt och 
informationsutbyte. 

Ett bra samarbete med 
våra klubbar, övriga 
regioner och Svenska 
Tennisförbundet. 

 

Klubbutvecklingskonferenser Ta upp aktuella ämnen, tips 
och idéer och hålla 
bikupediskussioner. 

Höjd kompetens i 
klubbarna.  

Minitennisanläggningar Med hjälp av klubbar, 
kommuner och Fryshuset 
skapa nya anläggningar. 

Nå nya områden och 
spelare. Lyfta fram 
spontantennisen. 

   
KLUBBUTVECKLING – LÅNGA MÅL 

Medlemsökning Skapa verktyg för att öka 
medlemsrekryteringen bl.a 
genom kampanjer. 

Växa som sport med fler 
medlemmar. 

Domar- och tränarutbildning i 
unga år 

Fånga upp spelare som har 
intresse för att bli ledare 
och domare. 

Domare och ledare för 
kommande generationer. 

Föräldrautbildning I samarbete med klubbarna 
arrangera föräldra-
utbildningar. 

Bra tennisföräldrar. 

Bollvägg 
 

Stimulera användning av 
bollväggar, “Världens 
bästa motståndare – bollen 
kommer alltid tillbaka.” 

Träna bollkänslan på ett 
effektivt sätt.  
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Policy i olika frågor 
 
 
Riktlinjer 
Tennis Stockholm är en del av idrottsrörelsen 
och följer därmed Riksidrottsförbundets (RF) 
riktlinjer för antidoping, idrott på lika villkor, 
barnrättsperspektivet, etnisk/kulturell 
bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning och könsidentitet, mobbing 
och trakasserier samt sexuella övergrepp. 
 
Antidoping 
Som förbund följer Tennis Stockholm RF:s 
antidopingregler och sprider dess information 
löpande.  
 
Idrott på lika villkor – Jämställdhet   
Jämställdhet inom idrotten är en fråga om 
demokrati, resurser och intressen.  
Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män, 
flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och 
inom alla områden. De ska även dela inflytande 
och ansvar.  
Tennis Stockholm strävar efter en verksamhet 
där tennisidrott sker på lika villkor, genom att: 

• arbeta med förändring så att kvinnor och 
män, flickor och pojkar får del av 
verksamheten, makten och resurserna 
på samma villkor 

• att verksamheten utgår från båda könens 
behov 

• att kvinnor och män, flickor och pojkar, 
bemöts på lika villkor 

• öka sin kunskap om betydelser av idrott 
på lika villkor och om behov hos dem 
som deltar i verksamheten. 

Barnrättsperspektivet 
För att förstå vad ett barnrättsperspektiv är 
måste idrottsrörelsen kunna tolka FN:s 
konvention om barnets rättigheter. 
Konventionen har funnits sedan 1989 och 
definierar vilka rättigheter som borde gälla för 
alla barn under 18 års ålder. Barnkonventionen 
ska dock inte ses som en uppsättning regler  
utan som ett förhållningssätt som vuxna måste 
anpassa sig till. 
 
Det är självklart för oss inom idrottsrörelsen att 
följa konventionen om barnets rättigheter. 
 
 

 

 

 
Etnisk/kulturell bakgrund 
Etnisk och kulturell mångfald handlar om att ta 
tillvara möjligheter och undanröja hinder – att 
vi på alla plan och nivåer – tar vara på olika 
kompetenser, erfarenheter och talanger. 
Riksidrottsförbundet står bakom regeringens 
och riksdagens övergripande mål om allas lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för 
alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 
 
Religion  eller  annan trosuppfattning 
Idrotten kan med sitt universella språk spela en 
viktig roll för att öka förståelsen människor och 
grupper emellan. Alla som vill, oavsett religion 
eller annan trosuppfattning får vara med i 
föreningsdriven idrottsverksamhet. 
 
Sexuell läggning och könsidentitet 
RF har även en policy mot sexuell 
diskriminering. 
 
Mobbing och trakasserier 
Barnkonventionen och barnrättsperspektivet 
ska vara vägledande för all barn- och 
ungdomsverksamhet upp till 18 år. All form av 
mobbing, trakasserier och övergrepp strider 
mot visionen ”Svensk Idrott – världens bästa” 
och idrottens fyra värdegrunder: 

 
1. Glädje och gemenskap 
2. Demokrati och delaktighet 
3. Allas rätt att vara med 
4. Rent spel 

 
Sexuella övergrepp 
Sexuella övergrepp är oförenliga med svensk 
idrotts grundvärderingar. Alla barn och 
ungdomar har rätt att idrotta och utvecklas i en 
trygg miljö och bemötas med respekt. 
 
Tennis Stockholm följer Riksidrotts-förbundets 
policy gällande ovanstående policyfrågor. Vi 
tar avstånd från allt som strider mot detta. 
 
På vår hemsida hittar du en länk till RF/Svensk 
Idrott och dessa policyfrågor.  
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Utbildning Ungdom Tävling Klubbutveckling 
    
• Plattform för 

tennis 
• TGU 1 
• TGU 2 
• Fysiologikurs 
• Licensiering till 

högskolestatus 
• Tränarträffar 
• Ledare skickas 

på tävlingar 
• Ledare får gå på 

nationella och 
internationella 
utbildningar 

• Utbildning av 
tränare – Fys 
academy 

• Play and Stay: 
Klubbesök och 
utbildning 
 

• If SO Tour Mini-tennis 
6–8 år 

• If SO Tour Midi-tennis 
8–9 år 

• If SO Tour Maxi-tennis 
9–11 år 

• SEB Next Generation 
läger 11–14 år 

• Rookieserien 12 år 
• Regionstävling F12 
• Pirres Pokal 14 år 
• Juniorserien 15/16 år, 

och 14 år och yngre 
• Team Stockholm, se 

aktivitetskalender 
• Sammandragningar 
• Tematräffar 
• Tävlingsresor: TE 14, 

ITF 18 och SEB NG Cup 
• NIU – Stockholms 

Idrottsgymnasium och 
Åva gymnasium 

• Klubbstöd, spelarstöd 
• Fystester 
 
 
 

• Regler, sanktioner 
• Tävlingsutveckling 
• Tävlings-

arrangörsträffar 
• Idébank 
• Utbildning och 

fortbildning av 
tävlingsledare 

• Domarutbildning 
• Nya tävlingsformer 
• Stomkalender 

Stockholm 2014 
• Nätverk för 

tävlingsledare 
• Checklista för 

arrangemang av 
externa tävlingar 

• Tävlingstrappan i 
regionen 

• Stockholmsserien 
• Tennis Europe 14 
• Stockholm Ladies 
• Danderyd Future 
• If Stockholm Open 
 

• 2 kompendier 
• Klubbutveck-

lingskonferens 
• Specialhjälp till 

klubbar i nöd 
• Utveckling av 

hemsidan 
• Språkrör i 

kontakter med 
olika 
organisationer 

• Är du en bra 
tennisförälder? 

• Peckas Pärm  
• Inventering av 

klubbar 
• Skolprojekt – 

Tennis i skolan 
• Klubbstöd till 

rullstolstennis 
• Lars-Ove 

Åkessons 
klubbutveck-
lingsstöd 

 

  

Våra aktiviteter i sammandrag 
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– Årets Eldsjäl – 
För att synliggöra tennisens bredd vill Tennis 
Stockholm lyfta fram personer i regionen som 
gör något extra för tennisen.  
2012 gick stipendiet till en ungdomstränare, 
Gunnar Lindahl på Kungsängens TK. Vi har från 
2013 utvidgat och utvecklat stipendiet till att 
gälla ”eldsjälar” i regionen inom alla 
verksamhetsområden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan och Märtha Hartman tilldelas 2013 års 
Eldsjälsstipendium på 10 000 kronor med 
följande motivering: 
 
”Jan och Märtha Hartman, Rönninge TK, tilldelas 
2013 års Eldsjälsstipendium som tack för sina 
insatser för rullstolstennis i Region Stockholm och 
Sverige. 
 
Jan och Märtha har med ett otroligt engagemang 
hjälpt, skapat och möjliggjort aktiviteter, resor, 
träningar och tävlingar.  

Dessutom skyddat och lyft fram rullstols-tennisen 
till en nivå som knappast hade varit möjlig utan 
deras eldsjälsinsatser. Jan och Märtha gör även 
stora insatser inom andra verksamhetsområden 
för tennisen i Stockholm.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– För gott föredöme – 
Varje år delar Tennis Stockholm ut priset "För 
gott föredöme" för s.k. Fair Play, till en flicka 
och en pojke bland Stockholms tennisjuniorer.  
Tennis Stockholms pokal ”För gott föredöme” 
har 2013 tilldelats Hanna Wikberg, KLTK och 
Axel Fries, NPTK. Vi gratulerar spelarna och 
alla klubbledare som ligger bakom det goda 
föredömet på och utanför banan. 
Många kända och duktiga spelare har fått ta 
emot detta fina pris under årens lopp. 

2012  Wilhelmina Palmér, SALK 
Alexander Fahnehjelm, KLTK 

2011  Rebecca Peterson, Järfälla TS  
Jonathan Mridha, SALK 

2010  Rebecca Mhina, SALK  
Elias Kerem, Sollentuna TK  

2009 Thyra Taune, KLTK  
Nils Hällestrand, Danderyds TK 

2008  Sofia Segerfors, TSK Malmen  
Erik Arthursson, Sollentuna TK 

2007  Agnes Sköld Nyström, SALK 
Marcus Fritz, Ekerö TK 

2006  Paulina Kristofersson, Spårvägens TK  
 Mamud Miyan, Sollentuna Edsberg  
2005 Rebecca Tärnström, Näsbyparks TK
 Lucas Ideström, SALK 
2004  Carolina Kubicska, Tumba TK, 

Jonathan Kidane, Solna TK 
2003  Nadja Roma, SALK  

Måns Ask, Trollbäckens TK   
2002  Hilda Melander, Näsbyparks TK  

Emil Tzenov, Sollentuna TK 
2001 Cora Vasilescu, SALK   

Johan Porsborn, SALK 
2000  Nathalia Papadopolou, SALK  

Emil Lindgren, Näsbyparks TK 
1999  Emelie Reuterswärd, TSK Malmen  

Chen-Yu Lam, Västerhaninge TK 
1998  Mirella Antonilli, Solna TK 

Stefan Borgh, Viksjö TK 
1997  Anna Eriksson, Järfälla TK  

Jonas Fröberg, Trollbäckens TK 

Utmärkelser 
 Tennis Stockholm delar årligen ut ett antal utmärkelser. 

• För värdefulla ideella insatser – Förtjänstmärke, Förtjänstplakett silver, 
Förtjänstplakett guld. Utmärkelsen delas ut som tecken på Tennis Stockholms 
uppskattning av värdefulla ideella insatser för tennisen. 

• För gott föredöme – delas årligen ut till en pojke och flicka 
• Eldsjäl – stipendium för betydelsefulla insatser 
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Utmärkelser, forts 
 
 
 
1996  Gabriella Reiner, SALK  

Mattis Kempe-Bergman, TSK Malmen 
1995  Sofia Finér, TSK Malmen  

Fredrik Jansson, Sollentuna TK 
1995 Jenny Rolf, SALK  

Jacob Adaktusson, Järfälla TK 
1994  Veronica Goude, Sollentuna TK  

Carl Hesser, Lidingö TK 
1993  Lisa Annebro, SALK  

Daniel Hammar, Åkersberga TK 
1991  Marianne Vallin, KLTK  

Richard Wernerhjelm, Sundbyberg 
1990  Marie Arkbrant, SALK  

Robert Pavliska, Ekerö TK 
1989  Thomas Enqvist, Trollbäckens TK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Wikberg, KLTK 

Hanna är en stor kämpe som på och utanför 
banan alltid gör sitt yttersta. Hanna har även en 
mycket "schysst stil" och visar en exemplarisk 
respekt mot spelare, föräldrar och ledare.   

 

 

 

 

 

      

    
 

      
         2013 
            Tennis Stockholms pokal 
             ”För Gott Föredöme” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Fries, Näsbyparks TK 
	  
Axel är en "late bloomer" som på ett utmärkt sätt 
bevisat att man med rätt inställning, vilja, hårdhet 
och ödmjukhet kan utvecklas till att bli en 
toppspelare i Sverige. Axel har också ett 
exemplariskt sportsligt uppträdande på och 
utanför banan.	  
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Tennis Stockholms verksamhet för barn och 
ungdom beskrivs i Pyramiden. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
– Team Stockholm – 
Tennis Stockholms ungdomssatsning för spelare 
från 11 års ålder. Satsningen kan beskrivas som 
en pyramid, med de yngsta i den breda basen, 
och några få av de äldsta i toppen. För de 
yngsta är syftet är att genom träningsläger 
stimulera, motivera, utbilda och utveckla 
spelarna.  
 
Från 14 år fortsätter satsningen med deltagande 
i internationella tävlingar i Sverige, fystester för 
16-åringar, SEB Next Generation Cup för 15-
åringar, samt träningsträffar. Möjlighet finns att 
söka NIU-gymnasium i Stockholm. Högst i 
pyramiden finns de som spelar på heltid och 
satsar helhjärtat på att livnära sig på sin tennis. 
 
De 4 nivåerna i Team Stockholm-pyramiden: 
 
11–12 år – SEB Next Generation Bas 
En ganska bred uttagning sker av våra yngre 
Stockholmsjuniorer. 
Syfte: Utbilda juniorerna i träningsmiljö. 
Stimulera till att fortsätta spela och träna tennis 
och främja till ett livslångt intresse. Tekniska 
checkpoints för klubbtränarna. Påbörja 
internationell inskolning. Utbilda föräldrar.   
Vårt stöd: Sammandragningar. TE Vänersborg. 
Utveckla och skapa möjligheter till skolalternativ. 
 
13–14 år – SEB Next Generation on Tour 
Några färre blir uttagna till SEB NG on Tour. 
Syfte: Introducera och etablera internationella 

tävlingar. Stimulera klubbar/tränare att  
forma strukturerat tränings- & tävlingsupplägg. 
Vårt stöd: Sammandragningar. TE-turneringar. 
Internationella TE för ett fåtal. Fystester samt 
fysutbildning av tränare. Erbjuda skolalternativ. 
Föra träningsdagbok. 

14–18 år – ITF  
Klart hård uttagning till denna nivå. 
Syfte: Introducera och etablera sig på ITF-nivå. 
Prestera internationellt. Stimulera klubbar/tränare 
att forma strukturerat träning- och 
tävlingsupplägg.  
Vårt stöd: ITF-tävlingar i Sverige/länder i 
närheten. Fystester samt fysutbildning av tränare.  
Erbjuda skolalternativ. Föra träningsdagbok. 
 
17–20 år – Future/ATP/WTA   
Ett fåtal spelare är uttagna. 
Syfte: Stötta våra internationella spelare till  
fortsatt utveckling samt att skaffa sig ATP-/WTA-
ranking och eventuell DC- eller FC-plats. 
Vårt stöd: Genom att ekonomiskt stödja 
Stockholm Ladies och Danderyds Future,  
Regionstränaren har kontakt med Stockholms 
elitspelare och deras tränare och har åter- 
kommande sammandragningar.  
 
Aktiviteterna i Tennis Stockholm för juniorer 
från 11 års ålder och hela vägen upp till 
seniorspelare fortsätter att utvecklas.  
 
Under året har Team Stockholm åkt på Tennis 
Europe- och ITF-tävlingar och haft ledare på 
alla resor. Vi har även rest internationellt med 
ett fåtal spelare. Ett bra samarbete sker med 
andra regioner, med SvTF och Good to Great. 
Tennis Stockholm har ca 140 spelare i omlopp 
på lägerresor, tävlingar och aktiviteter som 
tillsammans ger en bra bredd men även en bra 
spets, vilket gynnar våra mål. Antalet klubbar 
som spelarna kommer från är ca 30.  
 
Ett av de mål vi hade för 2013 var att utöka 
programmet för våra äldre juniorer och 
elitsatsande seniorer genom att ordna 
träningsläger och resor. Vi införde också en 
nätserver som heter Dropbox. Där kan vi lagra 
tränings- och tävlingsplanering, utvecklingsmål 
och videoklipp på övningar, samt taktiska och 
tekniska bitar som klubbtränaren, spelaren och 
föräldern har tillgång till.  
 
Genom vår egen kassa har vi haft möjlighet att 
stötta regionens bästa spelare ekonomiskt med 
klubbstöd/spelarstöd. Bedömningen baseras 
på att spelaren har potential, inställning och 
spel som hävdar sig på nationell toppnivå.  

Barn och Ungdom 
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Barn och ungdom, forts 
 
 
Under 2013 har vi haft ett samarbete med 
Fredrik Johansson och Fys Academy. Fredrik 
har tillsammans med regionstränaren ansvarat 
för fystesterna för 13–16-åringarna. Han har 
även hjälpt spelares klubbtränare genom två 
fysutbildningar. 
 
Inspiration för mål 
Strukturen för Team Stockholm-satsningen är 
inspirerad av och tar hänsyn till: 

• Utvecklingstrappan 
• Våra ekonomiska ramar  
• Förhållandena i Stockholmsklubbarna 
• Tränarnas feedback 
• Internationella influenser 

 
Mål 

• Att ha med ledare och ge stöd på 
internationella tävlingar i Sverige. 

• Öka antal spelare med internationell 
poäng. 

• Öka antalet ATP- och WTA-spelare. 
• Vara bästa region i de största nationella 

juniortävlingarna. 
• Fysmål – jobba åldersrelaterat. 
• Involvera klubbtränarna. 

 

 

 

 

 

 

 

– Lägret med Thomas Johansson och Jonas 
Björkman i Monte Carlo – 

Träningslägret arrangeras i samarbete med PR 
Event och If Stockholm Opens ägarföreningar 
KLTK, SALK och Tennis Stockholm. Syftet med 
lägret är att ge våra bästa 16-åringar ett mycket 
bra, lärorikt och inspirerande läger tillsammans 
med Thomas Johansson och Jonas Björkman och 
kunna dra nytta av deras kunskaper och 
proffsiga rutiner på en av världens finaste 
tennisanläggningar. 

Monte Carlo Tennisclub arrangerar bland annat 
ATP-turneringen Monte Carlo. Flera av världens 

toppspelare lägger sin träning på denna 
anläggning och med lite tur och kontakter kan 
vi dra nytta av detta.  
 
Det var nu fjärde året som vi åkte på detta 
läger. Medföljande coach var Sigge 
Mladenovic. De lyckliga spelarna som blev 
uttagna denna gång var Jakob Engström och 
Johan Hedström från KLTK, Sandra Örtevall, 
Isabelle Entenza och Wilhelmina Palmér från 
SALK samt Jesper Åkerlund, Näsbypark, Siri 
Victorsson, MIK och Marcus Vidgren, 
Trollbäcken.  

Spelarna tränade två pass om dagen, både 
tennis och fys. De använde också SEB:s 
proffslista som handlar mycket om rutiner. 
Bland annat tränade de på rutiner runt 
uppvakning, återhämtning, sömn och kost. 

De fick också träffa WTA-proffset Caroline 
Wozniacki som tränade inför Wimbledon. De 
såg på hennes träning samt fick en pratstund 
med henne efter träningen. Väldigt roligt att få 
se träningen och prata med Caroline, vilket 
förhoppningsvis var inspirerande för våra 
juniorer. 

Stort tack till Thomas Johansson och Jonas 
Björkman!  

 

 

– SEB Next Generation – 

SEB Next Generation är en ungdomssatsning 
som riktar sig till flickor och pojkar i åldrarna 
11–14 år. Syftet är att fylla glappet mellan 
klubbarna och Svenska Tennisförbundet 
centralt.  

På regional nivå innebär satsningen att genom 
träningsläger inventera, uppmärksamma och 
stödja unga tennistalanger med träning utöver 
den klubbträning som juniorerna redan har.  
Tennis Stockholm arrangerar varje år ett 
antal träningsläger för inbjudna spelare från 
klubbar inom regionen. Inbjudningarna till 
lägren görs av Tennis Stockholm. Ett läger kan 
ha 10–15 deltagare. 

Under 2013 genomfördes 14 läger. Lägren har 
under året hållits på flera olika anläggningar:  
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Danderyd, Rönninge, Trollbäcken och SALK. 
Nytt för i år var att prova 5-dagarsläger istället 
för helgläger. Fördelen med längre läger under 
lov är att spelarna kommer utvilade och att man 
får mer tid att utbilda samt träna juniorerna.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Huvudansvarig för lägren i Stockholm är Sigge 
Mladenovic, med hjälp av tränarstaben Jonas 
Tydén, Johan Thorselius, Micaela Hjelm, Henrik 
Lindqvist, Martin Tyllman, Linus Eriksson och 
Rene Lindberg. 
 
Uttagna till SEB NG:s nationella läger  
Lägren hölls i Eskilstuna. 

• Pojkar: Erik Grevelius, Lidingö TK, Johan 
Garpered, KLTK, Filip Tensing, SALK och 
Gustaf Ström, Sollentuna TK. 

• Flickor: Lisa Zaar, Enskede LTK. 
 
 
 

 

 

 

 
– Tränarnätverk – 
Tränarnätverket är till för alla tränare i 
Stockholm. Vi arbetar aktivt med att underlätta 
för en aktiv kommunikation mellan tränarna. Till 
exempel utbyte av kontaktnät, klubbmatch-
inbjudningar, diskussion om uppförande på 
matcher eller spridning av information.  
 
Regelbundna tränarkonferenser och 
mailgrupper gör att tränare inom regionen 
skapar kontakter med varandra, vilket  
underlättar deras arbete i vardagen. 

Barn och ungdom, forts 
 

– Externa konferenser – 
Under året har Tennis Stockholm deltagit i ett 
antal konferenser, bland annat: 

• Riksidrottsförbundets ”Barn och 
idrottande i framtiden”.  

• Strukturen på RIG- och NIU-gymnasier. 
• Elitidrott i Sverige, se nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Elitidrottskonferens  – 
I samband med elittränarutbildningen, som 
Magnus Ennerberg, KLTK och regionstränare 
Srdan ”Sigge” Mladenovic går, hölls en 
konferens på Bosön under hösten. Inbjudna var 
elitidrottstränare och -ansvariga i hela Sverige, 
från de olika specialidrottsförbunden.  
 
Temat var ledarskap, spelarutveckling, 
beteende och allmän elitidrott i Sverige och 
omvärlden. 
 
Inledande föreläsare vad den erkände Paul 
Schempp som pratade om ”Framgångsfaktorn”. 
Därefter kunde deltagarna välja bland 
seminarier och föreläsningar inom olika 
områden. 
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Barn och ungdom, forts 
 

 

 

 

 

 

 
– EM Pojkar 12 i Rumänien – 
EM representerades i år av spelare som alla 
kom från Stockholm. På bilden: Gustav Ström, 
Sollentuna TK, Axel Olsson Mörk, SALK och 
Lancelot Carnello, KLTK, tillsammans med 
förbundstränaren Srdan ”Sigge Mladenovic. 
 

   

 

 

 

 

– Stora och Lilla Lejonet – 
Mer än 3 000 barn får tyvärr inte plats i någon 
av Stockholms alla tennisklubbar. Det är helt 
enkelt fullt överallt. Tennisens popularitet som 
sport i kombination med att vi har en stor 
inflyttning till Stockholm, utan att några nya 
anläggningar byggs, resulterar i långa köer för 
tennissökande barn. 
 
Sedan 2011 anordnas en boll- och rörelseskola 
med tennistema för barn från 5 års ålder i 
Kungl. Tennishallen, i ett samarbete mellan 
KLTK och Tennis Stockholm. Kurserna är 
uppdelade efter ålder. Lilla Lejonet för dem 
som är 5 år och Stora Lejonet för 6 åringar. 

Syftet med kurserna är att barnen ska få en rolig 
och aktiv timme per vecka samtidigt som de får 
en inblick i tennissporten. Ett mer långsiktigt 
mål är att barnen ska fortsätta utvecklas som 
tennisspelare inom ramen för den organiserade 
klubbverksamheten i Stockholmsområdet. 

Stora och Lilla Lejonet leder inte automatiskt till 
en plats i juniorverksamheten i en 
Stockholmsklubb utan vi rekommenderar att de 
kursdeltagare som vill fortsätta med tennis 
kontaktar sin närmaste tennisklubb.  

 

 

 

 

 
– Klubbkampen – 
I april arrangerade Åkersberga TK och Tennis 
Stockholm Klubbkampen, en minitennis-
turnering för klubblag om 6 spelare, (3 flickor 
och 3 pojkar) födda 2005–2006.  
 
Det blev många matcher i en rolig och 
avslappnad atmosfär där alla spelare fick 
medaljer och t-shirtar. Tävlingen anordnades i 
en hockeyhall och idrottshall, och samlade 
mycket publik. Ett roligt och utvecklande 
initiativ med många deltagare! 

– Weekendtävlingar – 
Under sommaren arrangerades på försök på 
Hellas TK en tävling inom If SO Tour över en 
weekend.  
 
Tanken är att erbjuda tävlingar som inte binder 
upp deltagare i flera veckor. Ett spelschema 
över endast fredag–söndag kräver lite 
begränsningar i vissa klasser men i gengäld får 
arrangören goda möjligheter att anordna en 
snabb och intensiv tävling. 
 
Weekendturneringar har också spelats i 
Kungsängen under flera år, och allt talar för att 
spelare och föräldrar föredrar denna spelform. 
Tennis Stockholm ser en framtid i 
weekendturneringar och jobbar för en 
utveckling av dem i Stockholm. 
 
 
 

 

 

 

 
– Olympic Day i Kungsträdgården – 
Det lyckade arrangemanget 2012, till minne av 
Olympiaden 1912, upprepades i augusti 2013, 
med aktiviteter och möjlighet att prova på olika 
idrotter, bland dem tennis. Tennis Stockholm 
och flera klubbar fanns på plats, arrangerade 
spel samt lånade ut racketar och bollar. 
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– Grundskola – Almaskolan – 
Hösten 2013 öppnade Almaskolan ett 
högstadium vid Östermalms IP för dem som vill 
kombinera skolgång med idrottssatsning. 
Skolan som startar med åk 7, har inriktningarna, 
fotboll, tennis och allmän idrott. 
 
Från och med hösten 2014 hoppas man kunna 
utvidga med ett mellanstadium. Information om 
skolan finns på vår hemsida. 
 

 

 

 

 

 
 
– Gymnasium – 
På utvalda ställen i landet erbjuds sedan 2011 
ett vässat program för ungdomar som har 
ambitionen att satsa mot en elitkarriär som 
seniorspelare. Ambitionen att gå från bra till 
världsklass har inspirerats av andra 
tennisnationer, av tidigare elitspelare samt av 
andra idrotter i Sverige som haft stor framgång i 
arbetet med att guida spelare vidare i den 
konkurrensutsatta elitidrotten. Riksdagen har 
fastställt en ny gymnasiereform GY2011. 
 
Den mest konkreta förändringen på 
idrottsområdet är att rätten till undervisning i 
specialidrott från och med hösten 2011 endast 
kan ske vid speciellt utvalda skolor. De tennis-
gymnasier som valts ut har blivit certifierade av 
Svenska Tennisförbundet med krav på att 
upprätthålla en tydlig elitkaraktär och ett nära 
samarbete med förbundet. I dagsläget gäller 
det elva skolor i hela landet. 

Svenska Tennisförbundet bedriver 
gymnasieverksamhet på två nivåer: 

• Riksidrottsgymnasier (RIG)  
• Nationella idrottsutbildningar (NIU). 

 
 
 
 

Barn och ungdom, forts 
 
– NIU-gymnasier – 
De har en mer regional karaktär, inte riktigt 
samma ekonomiska muskler som RIG men ändå 
goda möjligheter att erbjuda ett bra upplägg i 
spelares närområde. På NIU garanteras minst 
400 poäng i ämnet specialidrott.  
 
Det finns nio NIU-gymnasier, varav två i 
Stockholm: Stockholms Idrottsgymnasium och 
Åva Gymnasium. Dessa två vänder sig i första 
hand till spelare som kommer från och spelar 
för Region Stockholm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Stockholms Idrottsgymnasium  – 
Stockholms Idrottsgymnasium ligger i 
Roslagstulls fina campusområde vid KTH i 
Stockholms innerstad. På skolan studerar ett 
stort antal duktiga och framgångsrika elever 
inom en rad sporter och ett flertal elever i den 
yttersta Sverigetoppen, inte minst inom tennis. 
 
Tack vare de unika möjligheter som skolan 
erbjuder att kunna kombinera tennis och 
studier, har många elever valt att stanna kvar i 
regionen. 
 
Skolan har ett nära samarbete med flera 
framstående klubbar och tränare, såväl som 
med Svenska Tennisförbundet och Tennis 
Stockholm. Skolan har tre högskole-
förberedande program: naturvetenskapligt, 
samhällsvetenskapligt och ekonomiskt.  
 
Vi ser ett stort intresse från de bästa 
Stockholmsspelarna för att stanna i sin klubb, 
bo hemma och samtidigt kombinare skola och 
tennis. I skolan går en hel rad av nationellt 
topprankade spelare. 
  
Under 2013 började planerna ta form för hur 
skolans NIU-elever ska träna ihop framöver. 
Istället för att träna på respektive hemmaklubb 
kommer de från HT 2014 ha gemensam tennis-
träning på SALK med regionstränaren Sigge 
Mladenovic som lärare/tränare. Dessutom 
kommer spelarna/eleverna ha fysträning och 
göra tävlingsresor tillsammans. 
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Åva Gymnasium 
 
– Åva Gymnasium – 
Åva Gymnasium och Näsbyparks Tennisklubb 
erbjuder mycket bra möjligheter för den som 
vill kombinera studier med elittennis. Åva är en 
kommunal skola med 1300 elever som ligger i 
anslutning till Täby Centrum med mycket bra 
kommunikationer. 
 
Gymnasiet har en tydlig idrottsprofil och driver 
förutom NIU-tennis även RIG för badminton och 
NIU för innebandy. Skolan har ett brett utbud 
och erbjuder teoretiska program som natur, 
sam, teknik, ekonomi och International 
Baccalaureate, och praktiska program som 
hotel- och turism och barn- och fritid med flera. 
Till elevernas förfogande finns även en ansvarig 
specialidrottslärare. 

I våras var eleverna på träningsläger i Kroatien. 
Hösten inleddes med att eleverna i samarbete 
med RIG-gymnasiet fick gå en grundkurs i 
styrketräning, samtidigt som den individuella 
planeringen gjordes, självklart i samarbete 
med ansvarig klubbtränare. 

Tennisträningen sköts av en meriterad 
tränarstab: Stefan Åslin har varit juniorlands-
lagskapten och jobbat på Tennisgymnasiet 
(RIG) i Linköping. Spelstarke Magnus Öhrvall 
har varit ledare på Junior-EM och elitansvarig i 
Region Norr. Björn Sahlin har varit ledare på 
Svenska Tennisförbundets elitläger, coachat 
juniorlandskamper och varit Team Stockholm-
ledare. På eftermiddagarna jobbar dessa 
tränare med Näsbyparks tävlingsgrupp. 

I träningsmiljön finns, bortsett från nuvarande 
elever, tidigare gymnasielever som Christoffer 
Solberg, Anton Waern och Anette Munozova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– RIG-gymnasierna – 
Tennisen har två gymnasieskolor med RIG-
status, Nationella Tennis Centrat i Båstad och 
Riksidrottsgymnasiet i Lidköping. Dessa får ett 
extra ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet 
och har möjligheten att rekrytera spelare från 
hela landet. 
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Tennis Stockholm vill på olika sätt vara 
regionens klubbar behjälplig. Genom olika 
aktiviteter under året ger Tennis Stockholm 
klubbarna möjlighet att utvecklas. 

 

 
 
 
 
 
 
– Ny tennishall – 
I oktober invigde Ellagårds TK sin nya 
tennishall efter flera års planläggning och 
arbete. Med den nya hallen är tiden med 
barracudatält över. Hallen har tre banor. 

Under 2010-talet har också Smedslättens TK 
ersatt sina barracudatält med en hall och 
Rönninge TK har byggt en ny hall efter att den 
gamla rasade ihop den snörika vintern 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
– Pekkas Pärm – 
Modellpärmen är en idébank. Där finns ett stort 
urval av bra träningsmodeller att få inspiration 
ifrån. Vi har valt att presentera ca 250 modeller 
som med lätthet kan modifieras till en rad nya 
varianter.  
 
Vi vill att övningarna ska utmana, inspirera och 
glädja klubbar, tränare, juniorer och 
motionärer till att göra sitt bästa, ha kul samt att 
utvecklas. 
 
 

 

 

 

 

Modellerna är tänkta för fyra kategorier av 
spelare: 

1. Knattetennis & Minitennis 
2. Tennisskola 
3. Tävlingsjuniorer 
4. Vuxna nybörjare 

 
Dessutom har vi lagt till:  

• Monica Seles workout samt spännande 
och riktigt bra spanska övningar 

• Spansk grustennis – Barcelona Tennis 
Academy   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
– Vårby Gård-projektet med multibanor och 
samarbete med Fryshuset – 
 
Framtiden 
Under 2013 har aktiviteterna i Vårby Gård, på 
Sveriges största minitennisanläggning, fortsatt 
och vi ser att konceptet med minitennisbanor 
håller. Vaxholms TK la i somras 3 nya 
minitennisbanor bredvid tennisklubben och 
sportfältet. 
 
Vårt mål är att i nära framtid skapa fler 
minitennisanläggningar i Stockholm och vi har 
under hösten 2013 besökt många kommuner för 
att promota idén. Kanske är konceptet så bra att 
det sprids till övriga Sverige. Förhoppningsvis 
ser fler kommuner fördelarna med att investera 
i liknande anläggningar och därigenom 
förebygga skadegörelse och destruktiva krafter 
som lätt kan ta överhand när barn och 
ungdomar inte har något positivt att göra.  

En förhållandevis liten investering som kan ge 
stora besparingar både ur hälsosynpunkt och 
för undvikande av klotter, sabotage och 
bilbränder. 

Klubbutveckling, klubbesök, uppvaktningar 
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Fördelarna med ”Street tennis” och 
minitenniskonceptet: 

• Lätt och snabbt att lära och både barn, 
ungdomar och vuxna tycker att det är 
kul att spela. Ingen instruktion behövs.  

• Skolidrotten kan enkelt använda 
banorna. Gymnastiklärarna kan aktivera 
minst 20 elever samtidigt på banorna 
under lektionstid.  

• Fritidsgården kan ta hela barngrupper 
till tennisen. 

• Spontantennisen på eftermiddagar och 
kvällar kan stimuleras och 
förhoppningsvis samla både unga och 
vuxna. Spontanidrottandet är både 
enkelt, smidigt och kravlöst. 

• Hälsoperspektivet med motion och 
positiv aktivitet är något som gynnar 
alla. Minitennis är en riktigt bra 
motionssport eftersom bollen går så 
många gånger över nät. 

• Gratis spel på minitennisbanor skulle 
ses positivt av de boende, skolan och 
fritidsgården. 

• Lugnande effekt och minskad 
skadegörelse i området är 
förhoppningsvis en av bieffekterna. 

• En samlingsplats som ger många 
chansen. Istället för att man går till EN 
tennisbana som endera är full (man får 
vänta eller gå hem) eller tom (man får 
spela men det är ingen ”puls/aktion”). 
Men med fem minitennisbanor är det 
kanske spel på tre av banorna och man 
kan med glädje hoppa in på någon av de 
två lediga. 
 

Hur vi får fler att spela? 
� Nya rekryteringsområden – vi vill nå 

områden som vi normalt inte får spelare 
ifrån. 

� Tillgänglighet – geografiskt centralt 
belägna banor i nya områden. 

 
 

� Nya street tennis-anläggningar – fler 
anläggningar = fler som kan spela. 

� Tennis i skolan och på fritids – utbilda 
lärare och personal. 

� Gratis rack och bollar till skola och 
fritids.   

� Spontantennis – uppmuntra till spel på 
eftermiddagar, kvällar och helger. 
Enkelt att spontant utan bokning gå och 
spela. 

� Gratis – inga kostnader att spela på 
banorna. 

� Ta bort överklass-stämpeln. 
� Koppla till klubb – för de som tycker 

detta är riktigt kul och som vill lära sig 
mer hjälper vi till att koppla till 
närbelägen klubb.  

� Folksport – skapa en stor volym av 
personer som tycker det är kul att spela 
med kompisar och familjen. På sikt 
kommer det att ge svensk tennis en 
bredare bas.  

� Samarbete med Fryshuset som ger en 
intressant korsbefruktning.  

 
Under hösten kontaktade Ellagårds TK oss 
angående att göra en minitennisanläggning 
utanför deras nya hall. Det visade sig att den 
tilltänkta marken var betydligt större än i Vårby 
Gård.  

Det var nämligen en gammal nerlagt 
fotbollsplan med måtten 40x60 meter vilket 
gjorde att tankarna om en multianläggning 
föddes. En anläggning med 4 minitennisbanor, 
2 midibanor, bollvägg, koordinationsbana, 
basketplan och en futsalplan eller handbolls-
plan.  

Alltså en fantastisk aktivitetsanläggning för 
närliggande skolor, tennisklubben och boende 
i närområdet. Kommunen är mycket intresserad 
och vi hoppas att Sveriges första 
multianläggning av det här slaget snart blir 
verklighet.  
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– Hemsidan  – 
Tennis Stockholm har sedan 2010 sin hemsida 
under IdrottOnline (Episerver). Sidan är central 
för den information som Tennis Stockholm 
samlar och delar ut. Här finns nyheter och 
annan information om tävlingar, kurser, 
konferenser o.s.v. Förhoppningen är besökare, 
vare sig det är spelare, föräldrar, tränare, 
klubbar eller allmänt intresserade, ska kunna 
hitta basinformation om tennisen i Stockholm. 
  
Nyheter för hemsidan under 2013 

• Utökat informationen till klubbarna 
under fliken ”Klubb”, om bl.a. 
försäkringar, medlemsrapportering och 
tips till klubbar om rollen som 
arbetsgivare. 

• Lagt upp en sida som samlar kansliets 
allmänna informationsmail till 
klubbarna, under fliken ”Klubb”. 

• Dokument, manualer, anmälningsinfo 
m.m. har samlats under fliken 
”Dokument”.  

• Layouten har blivit responsiv, det vill 
säga anpassad för datorer, surfplattor 
och smarta telefoner, och utseendet 
ändras efter vilken av dessa man 
använder när man besöker sidan. 

• Seriespelets resultatrapportering med 
tabeller och spelscheman har övergått 
till tennis.se. 

 
Bland planerna för 2014: Bygga ut sidorna om 
rullstolstennis och veteraner. 
 
 

 

 

 

 

 
– Klubb-besök – 
Tennis Stockholm besöker varje år regionens 
klubbar i olika ärenden. Inte minst för olika 
utbildningar och under tävlingar. Vi supportar  
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också klubbar som har möten med sina 
kommuner för att diskutera till exempel nya 
hallbyggen.  
 
Antalet besök hos klubbarna har ökat markant 
under 2013, och antalet är unikt i Tennissverige. 
Ingen annan region är i närheten av så många 
som Tennis Stockholm. Besöken ger ofta en spin 
off-effekt på andra verksamhetsområden, som 
både vi och klubbarna har nytta av. Under 2013 
genomfördes runt 120 klubb-besök.  
 
Besöken gällde: 

• Play and Stay-utbildning 
• IdrottOnline medlemsregistrering 
• Ekonomi, administration 
• If SO Tour 
• SISU och klubbutveckling 
• Styrelsebesök 

 
– IdrottOnline medlemsregistrering – 
Under senare delen av 2013 arbetade alla 
tennisklubbar i regionen hårt med att få in alla 
medlemmar i IdrottOnlines medlemsregister  
med personnummer. Resultatet av allt arbete 
var mycket positivt. Stockholm fick in över 
26 000 medlemmar med fullt personnummer.  

Det var mycket bra jobbat av alla klubbar! 

Framöver är det viktigt att detta register 
underhålls kontinuerligt med nya medlemmar 
och att alla medlemmar som går ur klubben 
avregistreras. Enklaste sättet att underhålla 
registret är att vara noga med att varje gång det 
sker en förändring lägga in respektive 
avregistrera medlemmen/medlemmarna.  
 
Det går inte att läsa in en ny fil och skriva över 
det register man har idag. Viktigt är också att 
de medlemmar som bara har födelsedatum på, 
dvs år-månad-dag, ändå registreras. Dessa får 
kompletteras vartefter. 
 
Under året gjordes en enkät bland klubbarna 
om vilka dataprogram de använder och om 
eventuella önskemål om integration med 
IdrottOnline i framtiden. Svaren har skickats 
vidare till Riksidrottsförbundet. 
 
Sammanställning av medlemsregistreringen i alla 
regioner per den 2013-12-31. Presenterades på 
klubbutvecklingskonferensen den 13 februari 
2014, se nästa sida: 
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– Lars-Ove Åkessons Klubbutvecklingsstöd – 
Under 2013 erhöll och redovisade Hellas TK ett 
projekt inom ramen för Klubbutvecklingsstödet. 
Klubben anordnade ett annorlunda årsmöte mot 
tidigare år. 
 
Föreläsning, mat och centralt belägen lokal 
blev ett lyckat koncept. Tennisklubbens 
årsmöte gick av stapeln tisdagen 19 mars 2013 
och var en ovanligt välbesökt tillställning trots 
det bistra vintervädret.  
 
Årsmötet hölls den här gången på Södermalm 
och det bjöds på både mat och en föreläsning i  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mental träning. Föreläsningen hölls av Maria 
Lindström och vi som var där fick en hel del 
konkreta tips och övningar för att undvika den 
berömda “gummiarmen”.  
 
På söndagen, dagen efter årsmötet höll Maria 
och Linda Jansson en praktisk genomgång på 
Eriksdals tennisbanor på samma tema.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställning av resultatet av medlemsregistering per 2013-12-31: 
 

Region 
Antal    
klubbar 

Antal 
medlemmar 
SvTF 

Antal i 
procent 

Antal medlemmar i 
IdrottOnline 
Sverige 

Antal medlemmar i  
IdrottOnline  % 
Sverige 

Antal i % 
/region 

Norr 39 4210 3,94% 3679 2,90% 87,39% 

Mitt 62 9463 8,86% 7734 7,24% 81,73% 

Väst 61 9239 8,65% 8543 8,00% 92,47% 

Stockholm 60 32637 30,55% 25736 24,09% 78,86% 

Öst 54 7717 7,22% 5409 5,06% 70,09% 

Göteborg 26 9798 9,17% 6688 6,26% 68,26% 

Syd 149 33776 31,61% 24403 22,84% 72,25% 

Totalt 451 106 840 100 82 192 76,39% (23,61%)  
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– Kungligas Tennispark invigd – 
KLTK:s nya Tennispark invigdes med pompa 
och ståt efter ett långt arbete som inleddes 
redan 2008. Marcus Wallenberg och Jeanette 
Mattsson från klubbens styrelse mötte upp prins 
Daniel som var invigningens hedersgäst. 
 
Närmare 400 gäster kom och firade 
invigningen. Som en följd av Norra Länken-
projektet har KLTK:s styrelse och ledning 
skapat en ny och unik parkanläggning för 
tennis. Utöver 6 nya utomhusbanor har gräsytor 
och planteringar gett en harmonisk miljö. Över 
120 nya träd har planterats.  
 
Invigningsdagen inleddes med att prins Daniel 
planterade en ek i närheten av huvudgrinden. 
Därefter följde en välspelad kort 
uppvisningsmatch mellan Thomas Enqvist i par 
med Lovisa Condé, 10 år, och Andreas 
Siljeström/Viktor Ek-Johansson, 10 år. 
Tennis Stockholm representerades av Dan 
Rastland och Anders Heimklo. 
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– SALK 100 år – 
Den 2 juni 1913 hölls det konstituerande möte 
då SALK bildades. Den första SALK-ordföranden 
var C O Rahm. Sedan dess har SALK haft en 
betydelsefull och ledande roll både för tennisen 
i Stockholm och för svensk tennis.  
 
100-åringen firades med födelsedagstennis 
med champagne den 2 juni på SALK Tennis 
Park. Alla var klädda i tidstypiska kläder och  
spelade med träracketar. Dessutom anordnades 
en fantastisk jubileumsfest i SEB Salkhallen den 
28 september som precis blivit klar efter en 
omfattande och lyckad renovering och 
utbyggnad. Tennis Stockholm uppvaktade 100-
åringen och representerades av Dan Rastland 
och Anders Heimklo. 
 
Gästerna bjöds på ett varierat program med allt 
från uppvisningar på tennisbanan till 
liveuppträdande av Svenska Lyxorkestern och 
ett av Sveriges största band, Bo Kaspers 
Orkester. Det var SALK:aren och band-
medlemmen Michael Malmgren som gjorde det 
populära uppträdandet möjligt genom att dra 
dit sitt band som en gåva till 100-årsjubileet. De 
kända TV4-programledarna Karin Frick och 
Rickard Sjöberg höll ihop kvällen kring 
middagsbordet på ett proffsigt sätt och fick 
gästerna att trivas.  
 
De påannonserade en välsmakande meny från 
Brommabon och storkrögaren Pontus Fritiof. 
Kvällen hade många fina programpunkter men 
det bästa med hela arrangemanget var nog att 
människor i olika åldrar fick chans att träffas 
under så trevliga former.  
 
Ett flertal av klubbens stora profiler 
uppmärksammades under kvällen och den 
största av dem alla, Björn Borg, som kom till 
klubben som 12-åring, hedrade SALK med sin 
närvaro. En jubileumsbok på 250 sidor i ”coffee 
table” format, med många bilder ur SALK:s rika 
historia, gavs ut i samband med firandet. 
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Utbildningar och 
konferenser 
Tennis Stockholm samordnar och utbildar både 
tränare och funktionärer för sanktionerade 
tävlingar. 
  
Utbildningskommittén har haft 4 möten under 
2013. 
 
Utbildning av både spelare och tränare har 
länge funnits inom svensk tennis. Gymnastik- 
och Idrottshögskolan i Stockholm, världens 
äldsta idrottshögskola, har genom åren tagit 
emot och utbildat många tennistränare och haft 
ett samarbete med svensk tennis.  
 
Utöver den akademiska utbildningstraditionen 
har Svenska Tennisförbundet tillsammans med 
regionerna i landet arbetat fram egna 
tränarutbildningar för landets tennistränare på 
både riks- och regionsnivå. Dessa utbildningar 
arbetar vi ständigt med att kvalitetssäkra och 
utveckla. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Stegutbildningarna – 
Se nedan en tabell med en sammanställning av 
antal tränarutbildningar som anordnats under 
år 2013 i Tennis Stockholm samt antalet 
deltagare. 
 

 

 

 

Utbildning Antal 
kurser 

Deltagar-
antal 

 
Plattformen 5 90 

TGU 1 2 35 
TGU 2 2 28 

Klubbdomarutbildning 3 32 
Grundläggande 

tävlingsledarutbildning 
3 27 

Förbundstävlings-
ledarutbildning 

3 36 

Tabell 1: Översikt av antalet tränarutbildningar som anordnats 
under år 2013 samt antalet deltagare på dessa kurser. 

 
 
– Utbildning i rullstolstennis – 
I oktober anordnades, av Svenska 
Tennisförbundet, en utbildning i rullstolstennis i 
Stockholmsklubben Rönninge TK. I ut-
bildningen deltog 11 tränare fördelat på 9 
tennisklubbar runt om i Sverige. 
 
Jan Hartman, ordförande i rullstolskommittén, 
var ledare. Utbildningen omfattade både teori 
och praktik, dels bakgrundsinformation kring 
rullstolstennisen i världen och Sverige och dels 
fick tränarna prova på att spela. 
 
På utbildningen diskuterades även hur man bör 
agera för att få in rullstolstennis i verksamheten 
i tennisklubbarna. 
 
 
– Högskolevalidering – 
Flera tränare i Region Stockholm har under 
2013 validerats och fått sin kompetens värderad 
för att få högskolepoäng. 
 
 
– Utbildning av funktionärer – 
Tennis Stockholm utbildar kontinuerligt 
funktionärer till alla sanktionerade tävlingar i 
regionen, även deltagare från andra regioner 
deltar ibland. 
 
Vår målsättning är att alltid ha hög kvalité på 
utbildningarna för att säkerhetsställa nivån på 
våra tävlingar i Stockholm. Under flera år har vi 
arbetat med att förutse de ökade kraven som 
infördes i juni 2013 i nya Tävlingshandboken.  

Kravet är att vid varje tävling som en klubb 
söker sanktion för skall finnas en utbildad  
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Förbundstävlingsledare. För att möta det kravet 
har klubbarna fått skicka deltagare till kurserna 
Grundläggande tävlingsledarutbildning och 
Förbundstävlingsledarutbildningarna i 
Stockholm utan kostnad under 2013. 

 
– Domarutbildning – 
För att tillgodose behovet av tennisdomare är 
Tennis Stockholm med och arrangerar 
domarkurser. En av dem som de senaste åren 
gått domarkurserna är Martin Lindberg från 
Tumba. Efter klubbdomarkursen har han gått 
vidare till förbundsnivå och elitnivå. Han  
hoppas kunna ta den här vägen till att ha 
tennisen som yrke. Närmast siktar han på att  
fortsätta utbilda sig på internationell nivå. Vi ser 
Martin som ett föredöme och hoppas att han ska 
inspirera andra till att utbilda sig. 
 
 
– Utbildningskonferens –  
Srdan Mladenovic och Micaela Hjelm deltog på 
en utbildningskonferens 24–25 maj i Göteborg 
där det regioner fanns representerade. 
Ansvarig för konferensen var Niklas Fjeldstad. 
Bland programpunkterna fanns Play and Stay-
konceptet, lägesanalys av tränarutbildningarna 
som anordnas runt om i tennis-Sverige samt hur 
vi kan utveckla utbildningarna. 
 

– Tränarkonferens i Trollbäcken – 
Det var ett stort intresse från Stockholms-
tränarna med drygt 70 tränare på plats i 
Trollbäcken i början av 2013. Programmet höll 
mycket bra kvalité med: 

• Rapport från Norges tränarkonferens: 
Mikaela Seger, Jonas Tydén, Martin 
Tyllman, Christian Brydniak. 

• Christan Persson – Studien om tennisens 
karaktär under match och hur vi därefter 
skall träna. 

• Fredrik Johansson – Teori och praktisk 
fys på banan för ålderrealterad träning. 

• Maria Lindström och Linda Jansson –
Passioner.  

 

Utbildningar och konferenser, forts 
 
 
 
 – Klubbutvecklingskonferens – 
I februari arrangerade Tennis Stockholm den 
årliga klubbutvecklingskonferensen för 
ordföranden, ledare för juniorsektioner 
och/eller chefstränare på Stockholms 
tennisklubbar. Tack till SEB SALK-hallen för att 
vi fick vara i deras lokaler. Syftet med 
konferensen är att vi tillsammans ska lyfta 
tennisen i Region Stockholm ännu ett snäpp. 

Konferensen inleddes med middag och sedan 
avhandlades följande ämnen: 

• If Stockholm Open. Jonas Björkman, 
Henrik Stenmo och Lisa Skeppstedt 
informerade om den kommande  
tävlingen samt frågade de närvarande 
om tankar och tips om hur klubbar kan 
sälja biljetter och samtidigt ge bra 
service till sina medlemmar samtidigt 
som de tjänar lite pengar.   

• Medlemsregistrering i IdrottOnline, 
föreläsning av Lovisa Svensson på SvTF. 

• Weekendturneringar, Anders Heimklo 
förespråkade weekendturneringar som 
skulle fungera bättre för alla parter i 
Stockholm än 10–14-dagarsturneringar  

• ”Young Talent ID” Anders Heimklo och  
Sigge Mladenovic om tankar och idéer 
som togs upp under World Coach 
Conference i Egypten. Flera 
framstående länder har börjat jobba 
med detta och frågan är hur vi skall göra 
i Stockholm.  

• Bikupediskussion om Young Talent ID 
klubbvis i grupper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Tränarkonferens i Norge – 
I början av februari hade Norges tennisförbund 
en tränarkonferens i Oslo på sitt nationella 
tenniscenter. Fyra svenska tränare deltog: Jonas 
Tydén, Martin Tyllman, Mikaela Seger och 
Christian Brydniak. Temat för dagarna var:  
dag 1 Kids tennis 
dag 2  Klubbutveckling 
dag 3  High performance.  
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Utbildningar och konferenser, forts 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
– Bounce – en bok och en föreläsning – 
”Det är inte talangen, det är viljan”, menar 
Matthew Syed. 
 
Tre gånger brittisk mästare i bordtennis, sport-
journalist, numera författaren och mentorn, 
Matthew Syed, höll en föreläsning om tankar 
och erfarenheter om framgång och prestationer 
i idrott. Talangen har underordnad betydelse, 
menar han. Det som däremot ger resultat är 
viljan att arbeta och träna mot ett mål. 
   
110 personer hade samlats i föreläsningssalen 
på Scandic i Värtan. Det var tennistränare, 
klubbordföranden och andra intresserade. Vid 
podiet stod Matthew Syed. Han inledde sin 
föreläsning med följande bild: 

– Jag fick som pingisspelare (pingis är ett 
mycket snabbt spel) alltid höra att jag 
reagerade snabbt. Och att det var en av 
nycklarna till mina framgångar. Det här ville jag 
testa. När jag en gång spelade tennis med f.d. 
tennisproffset Michael Stich bad jag honom 
serva så hårt han kunde. Jag borde kunna ta 
bollen eftersom jag ju har kort reaktionstid, 
tänkte jag. Stich servade, och innan jag ens 
hunnit reagera, var bollen förbi mig. Jag hade 
inte ens börjat lyfta på racketet. Vi provade 
flera gånger, men jag hade inte en chans. Och 
då ska man veta att vid en tennis-serve har man 
mycket längre tid på sig än vid en pingisserve. 
Var någonstans var min talang, mina snabba 
reaktioner då? 

Talang vs viljan att jobba 
Matthew Syed menar att tron på och pratet om 
talang tar för mycket plats.  

 
 

Om en person sägs ha talang, det kan vara inom 
idrott eller något annat, har man sett att den 
”talangfulla” ofta slår sig till ro med det och 
känner sig nöjd. Och tänker kanske att ”jag är 
så bra på det här, med min talang behöver jag 
inte träna/jobba så mycket, det kommer att gå 
bra ändå”. 

På den andra sidan finns de som kanske 
bedöms/får höra att de ”inte har någon vidare 
talang”. Som inte presterar bra i början, men 
som har en stark drivkraft. De vill jobba mot ett 
mål, de vill ha utmaningar och driver sig själva 
framåt för att nå målet.   

Försök har gjorts, berättare han vidare, med de 
två grupperna stora talanger och mindre 
talanger. Man har frågat dem om vilken slags 
test de vill göra. Det visar sig att de talangfulla 
vill göra enklare test för att inte riskera att 
misslyckas, medan de mindre talangfulla ser en 
utmaning i svårare test och väljer det. 

Bakom framgången 
Matthew Syeds pingis-framgång ligger i hans 
möjligheter att spela pingis. Hemma i garaget 
hade han och hans lika pingisintresserade bror 
ett bord där de spelade i stort sett jämt, när de 
inte var i skolan. Likadant var det med ett antal 
grannbarn. I området fanns sen en pingisklubb 
som hade öppet dygnet runt och där fanns en 
tränare, som backade upp och fick dem att 
komma vidare. 
Från Matthews gata kom alltså ett flertal av  
Storbritanniens bästa pingisspelare under ett 
antal år. Där fanns ett gäng barn med lust att 
spela pingis, de hade tillgång till bord och 
tränare och de hade ett driv framåt. Och de 
hade från allra första början fått ihop tusentals 
träningstimmar vid sina pingisbord utan att 
tänka på att det var träning. 
 
Som avslutning hölls en frågestund med 
diskussion, och åhörarna hade en hel del både 
frågor och egna synpunkter. Föreläsningen var 
mycket uppskattad och vi har fått mycket 
positiv feedback på den, säger Tennis 
Stockholms Anders Heimklo, som tillsammans 
med Dan Rastland stod bakom arrangemanget. 
Boken ”Bounce – the myth of talent and 
power of practice” delades ut till samtliga 
närvarande. 

Efter föreläsningen fick åhörarna gratis biljett 
till If Stockholm Open för att se semifinalerna. 
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– Elittränarutbildning – 
Vår regionstränare Srdan ”Sigge” Mladenovic 
har tillsammans med Magnus Ennerberg blivit 
antagna till Elittränarutbildningen som är 
Sveriges främsta utbildning för tränare inom 
elitidrott.  
 
Ett ledarskap med hög kvalitet är den viktigaste 
faktorn för utveckling och framgång inom 
elitidrotten. Det är grundidén för Idrottens 
elittränarutbildning, som är en vidareutbildning 
för elittränare.  

Programmet genomförs under en tvåårsperiod 
med tolv gemensamma tredagarsträffar. Dessa 
genomförs till största delen på idrottens 
utvecklingscentrum, Bosön på Lidingö. 
Kursplanen innehåller framförallt blocken 
tränarskap och träningslära. Dessutom 
formtoppning, mästerskapscoachning, hållbart 
ledarskap och specialidrottsfördjupning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Utbildningar och konferenser, forts 

 
 
– Utbildningsresa till Serbien – 
2012 gjordes en studieresa till Frankrike med 
besök på tennisklubbar och förbund i Paris. 
 
Under hösten 2013 valde istället tränarna 
Magnus Ennerberg, KLTK, Sigge Mladenovic, 
Tennis Stockholm, Johan Porsborn, SALK samt 
Kristian Persson, Ullevi TK, att åka till Serbien, 
med ett mindre förbund och en annan ekonomi. 
Målet var att studera Serbiens tennisstruktur 
samt få en inblick i hur serbisk tennis arbetar 
med sin spelarutveckling.  
 
Serbien är en av de starkare nationerna under 
senare år både på professionell nivå och bland 
juniorer. Ett dussintal möten med 
förbundsanställda, tennistränare, fystränare 
samt spelare genomfördes under resan. 
 
Kännetecken för serbisk tennis och varför de är 
så framgångsrika, både på senior- och 
juniornivå.  

• Hög utbildningsnivån hos tränarna enligt 
ITF:s utbildningsnorm, tre licensgrader 
och därutöver har en stor del av tränar-
kåren genomgått akademiska studier 
inom idrott. 

• Tydlig koppling mellan fys och tennis 
• Stark idrottskultur i samhället 
• Individuella satsningar från tidig ålder 
• Satsningar bekostade av familjer 
• Specialiserade tränare, klubbar och 

akademier 
• Förbundet stöttar befintliga upplägg 
• Vilja till ständiga förbättringar 
• Optimering av befintliga resurser 
 

Gruppens reflektioner och tankar 
presenterades på tränarträffen i Göteborg där 
regionsansvariga samt Svenska Tennis-
förbundet fanns med bland deltagarna. Se 
Tennis Stockholms hemsida för att ta del av hela 
materialet.  
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Utbildningar och konferenser, forts 
 
 
 
 

 

 

 
– Play and Stay – (Tennis 10s) – 
Under 2007 lanserade ITF officiellt en global 
kampanj – Play and Stay – som syftar till att öka 
tennisens tillgänglighet i hela världen.  
 
Kampanjen har visat sig mycket framgångsrik, 
med drygt 160 deltagande nationer. Den syftar  
till att göra tennisen enkel, rolig och hälsosam, 
och att göra det möjligt för alla nybörjare att 
serva, slå bollen ett antal gånger över nät och 
spela poäng från sin första lektion.  
 
Grundläggande för kampanjen är att tränarna 
använder långsammare bollar vilket ser till att 
nybörjarens första erfarenhet av tennis är 
positiv, där spelarna kan spela tennis. 
 
Kampanjen 
Det har traditionellt sagts att tennisen är bra på 
att locka nya spelare till sporten, men mindre 
effektiv på att behålla dem. Orsaker till varför 
spelare lämnar spelet: 

• En känsla av att tennis är svårt för 
nybörjare, eftersom de traditionella 
banorna är för stora och bollarna är för 
snabba och studsar för högt. 

• Traditionella undervisningsmetoder som 
av många nybörjare uppfattas som 
tråkiga, alltför tekniska och inte 
relevanta för deras behov och förmågor. 

• Konkurrens från många nya och 
spännande sport- och fritidsaktiviteter.  

• En bristande anpassning av spelet för att 
passa behoven och den moderna 
livsstilen. 

Syftet med Play and Stay är att göra tennisen 
mer tillgänglig och attraktiv för barn och 
ungdomar. Tennis är enkelt och kul om du 
kan serva, spela och räkna redan från första 
tennispasset. 
 
Sedan starten i Stockholm har Srdan ”Sigge” 
Mladenovic totalt besökt ett 40-tal klubbar. 
Under 2013 har återigen ett flertal blivit  

 

 

 

besökta. Vid varje klubbesök träffar Sigge ca 10 
klubbtränare som på hemmaplan får fördjupad 
kunskap. Varje besök omfattar ett steg i Play 
and Stay.  

Vårt mål är inte bara att det blir en 2-3 besök 
utan att detta skapar en ständig och tät kontakt 
med klubbarna för att på ett gynnsamt sätt 
utveckla tränarna och deras metodikutlärning 
så att spelarna får en positiv spelarutveckling.  

Klubbesöken har en ”multieffekt” genom att de 
bidrar till klubbutveckling, spelarutveckling, 
förbättrad kontakt mellan klubbarna och Tennis 
Stockholm samt andra positiva spinoff-effekter. 
Dessutom har idrottslärare i ett antal 
Stockholmsskolor fått speciell Play and Stay-
utbildning för att införa tennisen i 
undervisningen. 

Nedan finns en beskrivning av varje steg i Play 
and Stay: 

RÖD tennis är första nivån i Region Stockholms 
utbildning i Play and Stay. RÖD tennis bygger 
på en enkel och uppgiftsbaserad inlärning 
samtidigt som man anpassar bana, bollar och 
racketar efter nivån på spelarna. 

ORANGE tennis är andra steget i utbildningen 
men även andra nivån för spelaren. Banan är 
lite större, fokusområden blir taktik, teknik, 
serve och returer samt att tränaren introduceras 
i att bygga en ORANGE bana enligt reglerna.  

GRÖN tennis är tredje steget i utbildningen 
och tredje nivån för spelaren. Banan är nu 
fullstor, fokusområden blir taktik, teknik, serve 
och returer. 
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Tennis Stockholm samordnar och beviljar 
sanktion för sanktionerade tävlingar i regionen 
samt arrangerar eller är medarrangörer av 
tävlingar. Vi arbetar ständigt med att utveckla 
nya tävlingsformer för spelarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 
– If SO Tour – 
If SO Tour är framtagen för att stimulera de barn 
i tennisskolan som redan är tävlingsinriktade, 
samt för alla dem som vill känna på hur det 
känns att tävla i tennis.  
 
Målet är att på ett roligt och enkelt sätt få fler 
barn att prova på tävlingstennis i en form som 
är anpassad för dagens tennis, barn och 
föräldrar. Tävlingarna arrangeras på ett stort 
antal klubbar under vår- och höstterminerna. 
Man väljer själv hur många tävlingar i touren 
man vill spela. Alla spelare får minst 4 matcher i 
en tävling. 
If SO Touren spelas i tre klasser: 

• Minitennis, 6–8 år, mjuk röd boll på 
liten bana. Poängräkning börjar vid 5–5 
och spelas först till 15 poäng. 

• Miditennis, 7–9 år, orange boll på 
medelstor bana. Poängräkning som 
matchtiebreak, dvs först till 10 poäng. 

• If SO Tour Maxitennis, 9–11 år, grön 
boll på helplan. Poängräkning som i 
Miditennis. 

 

Man spelar med Tretorn-bollar. Banstorlek och 
nät är anpassade efter barnens ålder. Alla 
deltagare får en t-shirt och en medalj. 
Framgångskonceptet i tävlingen är att få alla 
deltagare att KÄNNA SIG SOM VINNARE. 

Stor vikt läggs vid Fair Play. På varje tävling 
görs en genomgång och alla föräldrar får ett 
Fair Play-kort med tips och råd om vad de ska 
tänka på och vad som gäller när det är match.   

Tävlingen är mycket populär och växer snabbt. 
Den startade 1997 i Stockholm och gick de 
första åren under namnet Wilson Touren.  Från 
att från början ha varit en Stockholmstour är 
samtliga Sveriges tennisregioner nu med i If SO 
Tour.   

Touren expansionen fortsatte även under 2013. 
Antalet tävlingar är nu totalt 420 i hela Sverige, 
varav cirka 60 i Stockholm, vilket måste anses 
som otroligt bra. Vår bedömning är att taket på 
utvecklingskurvan ännu inte är nådd och 
förutspår en fortsatt expansion av detta lyckade 
projekt – Sveriges största tennistävling.  

Införandet av anmälan via TenTour Online ser vi 
som en nödvändig men lyckad åtgärd. 

I och med att ”Play and Stay” har utvecklats och 
implementerats i klubbarna har vi hittat en bra 
och pedagogisk linje mellan träning (Play and 
Stay) och tävling (If SO Tour) med dess bollar 
och banor. 
Thomas Johansson och Jonas Björkman som 
under de senaste åren varit ”ambassadörer” för 
If SO Touren, lade årets PR-besök i Thomas 
födelsestad Linköping. Syftet med besöken är 
att sprida, glädje, inspiration och publicitet. 
Årets besök blev mycket lyckat och uppskattat, 
inte minst tack vare Håkan Jonsson, Thomas f.d. 
tränare, som nu är rektor för tennisskolan i 
Linköpings TK. Media var på plats tillsammans 
med ett stort antal spelare och föräldrar. 
I slutet av året skrevs ett samarbetsavtal med 
Audi vilket är en mycket positivt, otroligt kul 
och viktigt inför kommande år. Audi, 
tillsammans med titelsponsorn If och Tretorn 
(Tennisfashion), ger oss den kraft vi  

behöver för att driva den stora och populära 
tävlingen If SO Tour. 
 
 

Tävlingar 
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Tävlingar, forts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Stockholmsserien – 
För Stockholms uteserie för klubblag blev det 
2013 premiär för samma rapporteringssystem 
som det allsvenska seriespelet använder på 
tennis.se. Målet är att underlätta 
administrationen för både spelare och förbund.  
 
En nyhet för året var också den mycket 
uppskattade slutspelsmatchen mellan segrarna 
i de två damserierna, Tullinge TK och MIK. 
Matchen avgjordes i augusti på Mälarhöjdens 
utebanor, och slutade 2–1 till Tullinge. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– Rookieserien 2013/2014 – 
Rookieserien är en lagtävling för juniorer upp 
till och med 12 år. Klubblag från hela 
Stockholmsområdet möts i ett seriespel. Varje 
lagmatch består av 4 singlar (2 flick, 2 pojk) och 
2 dubblar (1 flick, 1 pojk). Deltagande klubbar 
arrangerar själva sina hemmamatcher. Serien 
splas från september till januari. Slutspel i 
februari eller mars. 
 
Serien startade 1996 och har varit mycket 
populär genom årens. Segrarlaget får bland 
annat en Rookiebuckla som förhoppningsvis 
placeras på en framstående plats på klubben. 

Från och med 2011 är serien är indelad i Rookie 
Guld och Rookie Silver. Guld för lag med mer 
tävlingsvana spelare och Silver för lag med 
mindre tävlingsvana spelare.  

Under 2013 deltog 13 lag i Guldserien och 15 
lag i Silverserien.   

2013 var det premiär för serietabeller och 
resultatrapportering på Tennisförbundets sida 
Seriespel. Detta har fungerat mycket väl och får 
ses som en stor förbättring av den 
administrativa inramningen. 

Vinnare i den artonde upplagan av den 
populära lagserien blev SALK, som besegrade 
KLTK i finalen i Guldserien. KLTK med 
coacherna René Lindberg och Joakim Blomgren 
stod för ett fint finalarrangemang i Kungl. 
Tennishallen. Detta hjälpte inte denna dag för 
SALK:s lag var i toppform. SALK-coacherna 
Johan Porsborn och Olle Palmér var klart nöjda 
både med sina juniorers spel och resultatet. En 
positiv anda av Fair Play fanns både på och 
utanför banan. 

Vi kan med glädje konstatera att Stockholm 
kommer att få fram ännu en bra generation av 
spelare. 
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– Pirres Pokal – 
1997 var det premiär för Svenska Tennis-
förbundets riksomfattande lagtävling för 
Sveriges bästa 14-års pojkar. Distrikten tävlade 
om vandringspriset Pirres Pokal som sattes upp 
i anledning av SvTF:s hedersordförande Peter 
”Pirre” Wallenbergs 70-årsdag i maj 1996.  
 
Till och med 2008 spelades det gruppspel i 
tennisdistrikten runt om i Sverige, sen semifinal 
i Båstad under Swedish Open och slutligen final 
under Stockholm Open.  

Sedan 2009 spelas tävlingen med ett regionspel 
för de 7 tennisregionerna + ett extralag. 
Segrarna spelar final under If Stockholm Open. 

Varje lagmatch består av 4 singlar och 2 
dubblar. Lagen består av dels två direkt-
kvalificerade spelare, finalisterna i Junior-RM 14 
år, och dels två spelare som regionen tar ut.  

Pirres Pokal syftar till att ge pojkarna lagkänsla, 
få dem att spela många tuffa matcher samt 
främja dubbelspelet. Detta är viktigt då 
förhoppningsvis någon eller några av dem om 
några år spelar i vårt Davis Cup-lag. 

Årets gruppspel för regionerna arrangerades i 
Smedslättens nya, fina hall. Som arrangör fick 
Stockholm delta med två lag. Tävlingsledare 
var Lena Kubicska och Anders Heimklo. Efter 
tre dagars poolspel stod regionerna Stockholm 
och Syd som segrare i var sin pool.  

Under If Stockholm Opens finalhelg i Kungl. 
Tennishallen, möttes lagen i final. Efter 
lördagens singlar ledde Syd med 3–1. I 
söndagens dubblar tog lagen var sin seger och 
Syd vann årets Pirres Pokal med 4–2. 

Stockholm har genom åren tagit hem Pirres 
Pokal 10 gånger.  

 

 

 

Tävlingar, forts. 

 

 
 

– Regionstävling F12 – 

Tävlingen är Sveriges största lagtävling för 
flickor 12 år, och kan kallas för Sveriges eget 
mini "Fed Cup" (damernas motsvarighet till 
Davis Cup). Varje lag består av minst 5 spelare 
och man spelar 4 singlar och 2 dubblar. Spelare 
kvalificerar sig genom Junior-RM eller 
uttagning av regionen.  

Tävlingen syftar till att flickorna ska få spela 
många bra matcher samt ge dem en känsla av 
hur det är att spela i lag. Om några år är det 
troligtvis någon/några av dem som är stommen 
i Sveriges Fed Cup-lag. 

Tävlingen startade år 2000 och har under åren 
hetat Ica Kuriren Cup, Julia Cup och Investor 
Cup. Sedan 2009 spelas tävlingen i två steg: 
Regionspel mellan de sju tennisregionerna plus 
ett extralag, och därefter en final. 

Rönninge stod för ett fint arrangemang av 
regionspelet och tävlingsledare var Lena 
Kubicska och Anders Heimklo. De sju 
regionerna representerades av var sitt lag, och 
som arrangerande region fick Stockholm delta 
med två lag. Lagen var indelade i två pooler, 
Stockholms lag 1 vann Pool A och Göteborg 
vann pool B där Stockholms lag 2 kämpade på 
riktigt bra och hamnade på en 3:e plats. 

Finalen, som spelades i Näsbypark samtidigt 
med damernas ITF-tävling Stockholm Ladies, 
blev mycket jämn och välspelad. 
Stockholmslaget vann över Göteborg med 4–2!  
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Tävlingar, forts 
 
 

 

 

 

 

 

– Juniorserien – 
Juniorserien är en lagtävling för ungdomar med 
serier för pojklag och flicklag, 15–16 år, resp 14 
år och yngre. Spelas som enkelserie. Varje 
lagmatch består av två singlar och en dubbel. 
Resultat-rapporteringen görs fr.o.m 2013 
digitalt, på tennis.se. 

Serien är uppskattad och visar att tennisen lever 
och är aktiv, också i en rad klubbar som inte 
syns så ofta i rubrikerna 

Om man delar in Stockholms klubbjuniorer i tre 
kategorier får vi följande uppställning: 
1. Tennisskolejuniorer som tycker om att 

bara träna tennis. 
2. Tennisskole- och tävlingsjuniorer som 

tycker om att träna tennis, men som även vill 
prova på att tävla lite grann, typ gruppspel, 
KM, seriespel m m. 

3. Tävlingsjuniorer som tävlar i nationella 
och internationella tävlingar. 

 
Juniorserien vänder sig till kategori 2, till dem 
som vill känna på att tävla lite grann, men som 
inte tillhör de ”riktiga tävlingsjuniorerna”. 
Tennisskole- och tävlingsjuniorer finns i varje 
klubb, de tycker om tennis och kommer med 
ganska stor säkerhet att fortsätta att spela tennis 
i många år… om de får lite stimulans.  
Några av fördelarna med Juniorserien är: 

• Klubben investerar för framtida 
hjälptränare, kommittémedlemmar osv.   

• Juniorerna känner sig uppmärksammade 
av sin klubb. 

• Juniorerna får matchrutin till en billig 
penning. 

• Lagkompisar får en team- och 
klubbkänsla. 

• Tennisen känns som en lagsport, vilket 
kan vara en trygghet. 

• Roligt att träffa intresserade juniorer från 
andra klubbar.  
 

 

I Juniorserien 2013 deltog hela 29 lag, med 
totalt cirka 140–150 spelare.   

Vinnare Juniorserien 2013                               
Klass 1, pojkar 15–16 år: Tullinge TK   
Klass 2, pojkar 14 år/yngre: Nynäshamns TK  
Klass 3, flickor 14 år/yngre: Hellas TK 
 

 

 

 

 

 

 

– SEB Next Generation Cup (fd Kalle Anka 
Cup) – 
Tävlingen som först hette Kalle Anka Cup 
startade 1970 och många framstående spelare 
har stått högst på prispallen – till exempel Björn 
Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg, Åsa 
Svensson och Sofia Arvidsson, Kent Carlsson, 
Magnus Norman och Johanna Larsson. 
Tävlingen har en fin tradition i Sveriges 
tennishistoria. Namnbytet från Kalle Anka Cup 
till SEB Next Generation Cup skedde 2012. 
 
SEB Next Generation Cup är en årlig 
riksomfattande tävling för flickor och pojkar i 
åldersklasserna 11, 13 och 15 år. Den inleds 
med regionsspel under våren/försommaren 
och avgörs med slutspel i Båstad varje sommar. 
Numera finns också en 9-årsklass, som dock 
enbart avgörs regionalt. 
Stockholm har under dessa år tillhört de absolut 
bästa distrikten och nu regionerna. Totalt har 
Stockholmsspelarna 52 vinster vilket innebär att 
Stockholm leder maratontabellen över antalet 
vinster sedan starten 1970.    

Några ”Stockholmskändisar” som vunnit under 
åren är Tomas Enqvist, Niclas Kulti, Maria 
Strandlund, Per Henricsson, Anders Henricsson, 
Jacob Adaktusson, Joakim ”Pim-Pim” Johansson, 
Hilda Melander, Sandra Roma, Rebecca 
Peterson och Mikael Ymer. Tabellen över 
samtliga finalister under årens lopp finns på vår 
hemsida. 

Inledningsvis spelades Kalle Anka Cup på 
Kärrtorps IP på de då nyanlagda asfaltbanorna.  
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Därefter spelades pojkklassen i Trollbäcken 
och flickklassen på Väsby. Näsbypark fick ta 
över flickklassen då Väsby miste sina inom-
husbanor och därefter har Åkersberga tagit 
över flickklassen. SALK tog över pojkklassen 
efter Trollbäcken. 

Regionsspel  
I vart och ett av Sveriges 7 tennisregioner 
avgörs först ett regionsspel och de två bästa i 
varje klass i varje region (gäller ej 9-åringarna) 
går till Sverigefinalen i Båstad. 
  
Sverigefinal 
Spelas i Båstad varje sommar. Från varje region 
kvalificerar sig 2 spelare per klass, dvs 12 
spelare per region. Till detta delar Svenska 
Tennisförbundet ut två wild card per klass, till 
exempel till landslagsspelare som pga av andra 
åtagande inte kunnat delta i regionsspelet). I 
Sverigefinalen deltar alltså 16 spelare i varje 
klass. Klasserna spelas som poolspel med ett 
avslutande slutspel. I Sverigefinalen spelas 
även dubbel. 
Ledare i Båstad var Srdan ”Sigge” Mladenovic 
och Viktor Zetterholm med följande spelare: 

• FS11  Maria Petrovic, MIK, Nelly Mezan, 
Trollbäcken, Lea Dinell Forsta, SALK.  

• FS13  Karolina Tilander, Järfälla, Sara 
Dahlström, Solna, Sonja Artemieva, 
SALK.  

• FS15  Sandra Örtevall, SALK, Enni 
Zander, NPTK, Angelina Grönros, 
Järfälla.      

• PS11  Didrik Liljekvist, Danderyd, Otto 
Mårtensson, SALK, Michael Minasyan, 
Danderyd.  

• PS13  Johan Garpered, KLTK, Filip 
Tensing, SALK, Gustaf Ström, Sollentuna  

• PS15  Mikael Ymer, SALK, Filip Malbasic, 
SALK, Gilbert Jäger, MIK. 

 
Stockholmtruppen gjorde bra ifrån sig även i år 
och vann 3 singelklasser: 

• F11 Maria Petrovic, MIK 
• P13 Filip Tensing, SALK (som i finalen 

vann över Gustaf Ström, Sollentuna) 
• P15 Mikael Ymer, SALK (som i finalen 

slog Filip Malbasic, SALK) 
  
 

 

 

Tävlingar, forts. 

 
 
– Stockholm Junior Tour – 
Stockholm Junior Tour är en tävling för 
Stockholms bästa juniorer P/F 12, 14, 16 och 18 
år och genomfördes första gången 2010.  
 
I touren ingår 8 nationella tävlingar i 
Stockholmsområdet: MIK Open, JRM inne på 
Stockholm Parkett Open, NPTK Junior Trophy, 
JRM ute på SALK, Järfälla Open, Sollentuna 
Spelen, Åkersberga Nordea Nordic, 
Spårvägen/Enskede Cup och sen ett avslutande 
Mastersslutspel i december. 
 
Syftet med Stockholm Junior Tour 

1. Höja statusen på regionsmästerskapet 
och få med de bästa spelarna.  

2. Uppmuntra juniorer att spela i rätt 
åldersklass (Stockholm Junior Tour-
poäng ges endast för spel i "rätt" 
åldersklass).  

3. Öka möjligheterna för ”breddspelare” 
att vinna fler matcher i andra tävlingar.  

4. Skapa en bra möjlighet att tävlingsspela 
i 17–18-årsåldern. 

Priser 
Vinnarna i Mastersslutspelet får fina priser. 
Förutom de fina bucklorna erbjuds de Dunlop 
A-sponsorkontrakt och Diadora kontrakt samt 
ett träningsläger på Barcelona Tennis Academy 
med de mycket erfarna tränarna Juan Carlos 
Baguena och Raphael Maurer under maj 2014, 
där Sigge Mladenovic och Anders Heimklo 
följer med som ledare. 
 
Under maj 2013 var vinnarna för Stockholm 
Junior Tour 2012 på Barcelona Tennis Academy 
med Sigge och Anders: Jakob Amilon, KLTK, 
Sebastian Schneider, Hanna Victorsson, MIK, 
Siri Victorsson, MIK, Axel Oljons, SALK, Enni 
Zander, NPTK , Gustaf Ström, Sollentuna TK, 
Isabella Karo, Djursholms TK. 
 
Poängberäkning sker via Svenska 
Tennisförbundets seriesystem som ger 
uppdaterade poängtabeller enligt inspelade 
Stockholm Junior Tour-poäng.   
Det fjärde året av Stockholm Junior Tour visar 
att touren fortsätter vara en mycket populär 
tävling. Såsom tidigare år spelas alla tävlingar 
med Dunlop-bollar. 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– Stockholm Ladies – 
Stockholm Ladies startades år 1995 och 
arrangerades först på SALK och sedan på 
Edsbergs IF TS. Näsbyparks TK och med 
Kenneth Bergbom som tävlingsledare har nu 
arrangerat tävlingen 14 år i rad! 
Det är en internationell $10.000 tävling som 
under åren lockat hit mycket bra utländska 
damer/flickor som våra spelare har fått möta. 

Tävlingen är viktig av följande anledningar: 
• Visa tjejerna att vi satsar på damtennis i 

Stockholm och Sverige. 
• En bra möjlighet för våra tjejer att få 

erfarenheter, inspiration och ranking-
poäng på hemmaplan. 

• Yngre tjejer ser att det finns 
internationella damtävlingar som de 
framöver kanske kan ha möjlighet att 
delta i. 

 
Genom Stockholm Ladies får många 
Stockholmstjejer möjlighet till spel på hög nivå. 

Tennis Stockholm stödjer ekonomisk denna 
viktiga tävling med halva prissumman. 

Segrade i år gjorde Stockholmstjejen Rebecca 
Peterson, Järfälla TK. Rebecca är kanske 
Sveriges mest lovande damspelare och rankas 
runt 400 i världen. Efter mängder av bra och 
spännande matcher, där 17 nationer gjorde upp 
om slutsegern, var det Rebecca och slovakiskan 
Zuzana Luknarova som möttes i finalen.  

Rebecca spelade starkt även i finalen och vann 
sin andra titel på två veckor eftersom hon 
veckan innan vann Djursholm Rising Star Tour. 

Det är en stor insats som Näsbyparks TK gör för 
att hjälpa till att föra fram svensk damtennis till 
en ännu bättre position. Tennis Stockholm 
tackar och hoppas att samarbetet fortsätter även 
i framtiden.  

 

 

 

 

 

 

 
 
– Danderyd Future – 
Rising Star Tour är samlingsnamnet för de ITF-
tävlingar som Svenska Tennisförbundet 
arrangerar på hemmaplan med tillfälle för 
spelarna att spela till sig värdefulla världs-
rankingpoäng.  
 
Det handlade under hösten om fyra stycken ITF-
tävlingar, så kallade Futures, med $10 000 i total 
prispott varje vecka. Spelplatserna för 
Futuretävlingarna var Göteborg, Danderyd, 
Falun och Jönköping.  
 
Speciellt för Rising Star Tour 2013 var att 
herrarna sporrades av den unika chansen att 
spela om två Wild Card till ATP-turneringen If 
Stockholm Open. Ett WC till huvudturneringen 
och ett till kvalet. Tidigare har det erbjudit WC 
endast till kvalet. 

Danderyd Future som var den andra tävlingen i 
touren var även i år välorganiserad och välskött 
av Danderyds TK, som arrangerat tävling sedan 
2011. En viktig tävling anser Tennis Stockholm, 
som stödjer tävlingen ekonomiskt. Vi gör det 
för att våra bästa spelare ska få möjlighet att 
spela en Futuretävling på hemmaplan, vilket 
självklart är en fördel för våra Stockholms-
spelare både praktiskt och ekonomiskt. 

Årets tävling vanns av finländaren Micke 
Kontinen både i singel- och dubbelklassen. 
Markus Eriksson föll i finalen 6-4, 1-6, 7-5. I 
dubbelfinalen vann Micke Kontinen/Isak 
Arvidsson över Erik Chvojka/Lucas Renard. 
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– If Stockholm Open –  
I över 40 år har Stockholm Open varit ett årligt 
återkommande evenemang för alla tennis-
intresserade.  
 
I slutet på 60-talet fick den gamle tennis-
legendaren Sven Davidson idén att samla den 
internationella tenniseliten till en tävling i 
Stockholm. Tillsammans med de övriga 
grundarna Hans-Åke Sturén, Börje Fornstedt, 
Göran Tholerus och Börje Lundin presenterade 
han den första upplagan av Stockholm Open 
1969. Segrade gjorde jugoslaven Nicola Pilic. 
Sedan dess har tävlingen spelats varje år i 
Kungl. Tennishallen, med undantag för några år 
i Globen. Turneringen heter numera If 
Stockholm Open. 
 
Initiativtagarna slog redan 1969 fast några 
grundbultar för If Stockholm Open som gäller 
än idag: 

• tävlingen ska erbjuda största möjliga 
propaganda för tennissporten genom ett 
arrangemang av hög kvalitet och 
spännande internationella spelare; 

• tävlingen ska genomföras så att spelare, 
åskådare, sponsorer, press och 
funktionärer verkligen ska trivas; 

• tävlingen ska ha en sund ekonomi och 
får inte gå med förlust och tävlingens 
överskott går till ungdomsverksamheten 
i Stockholm. 
 

Ägare till tävlingen är de tre ideella 
organisationerna KLTK 40 %, SALK 40 % och 
Stockholms Tennisförbund 20 %. I styrelsen för 
det gemensamt ägda bolaget Stockholm Open 
AB ingår Henrik Bergman (ordf), Mikael Stig, 
Dan Rastland, Robert Roos och Hans Hedström. 
Vd är Morten Gierlöff. Funktionärskoordinator 
Henrik Stenmo efterträddes i november 2013 av 
Karolina Söör.  
 
Stockholm Open AB träffade under 2009 ett 
ngsiktigt operatörsavtal med IEC in Sports  
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och PR Event som ägs av franska Lagardère. 
Avtalet innebär att IEC/PR Event genomför  
 
tävlingen, handhar sponsorer och ansvarar för 
biljettförsäljningen. Stockholm Open AB 
ansvarar för att rekrytera och utbilda de ideella 
funktionärerna. 
 
2013 års tävling hör till en av de bättre, mycket 
tack vare Thomas Johansson, Tournament 
Director och Jonas Björkman, Marketing 
Director, som gjorde sin sista tävling efter fyra 
framgångsrika år. 

Det bjöds på många bra och spännande 
matcher som tilltalade publiken. Inte minst när 
Joakim ”Pim-Pim” Johansson spelade. Även 
Jonas Björkman deltog i tävlingen i par med 
Robert Lindstedt. Funktionärerna och 
bollkallarna/boll-lisorna gjorde som vanligt ett 
fantastiskt jobb.  

Kronan på verket var den spännande singel-
finalen. Bulgaren Grigor Dimitrov tog sin första 
ATP-titel genom att besegra världstrean David 
Ferrer med 2-6, 6-3, 6-4. Segern var dessutom 
den första av en bulgarisk spelare på ATP-
touren någonsin. 

Aisam-Ul-Haq Qureshi och Jean-Julien Rojer 
blev If Stockholm Opens dubbelmästare. Paret, 
som är sjua på ATP-rankingen och slåss om en 
plats i ATP-slutspelet i London, besegrade 
svenskparet Jonas Björkman och Robert 
Lindstedt med klara 6-2, 6-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 
2013 
2012 

  Singelvinnare 
Grigor Dimitrov 
Tomas Berdych 

År 
2013 
2012 

  Dubbelvinnare 
A-U-H Qureshi/Jean-Julien Rojer 
Marcelo Melo/Bruno Soares 

2011   Gael Monfils 2011   Rohan Bopanna/A-U-H Qureshi 
2010   Roger Federer 2010   Jean-Julien Rojer/Eric Butorac 
2009   Marcos Baghdatis 2009   Bruno Soares/Kevin Ullyett 
2008   David Nalbandian 2008   Jonas Björkman/Kevin Ullyett 
2007   Ivo Karlovic 2007   Jonas Björkman/Max Mirnyj 
2006   James Blake 2006   Paul Hanley/Kevin Ullyett 
2005   James Blake 2005   Paul Hanley/Wayne Arthurs 
2004   Thomas Johansson 2004   Feliciano Lopez/Fernando Verdasco 
2003   Mardy Fish 2003   Jonas Björkman/Todd Woodbridge 
2002   Paradorn Srichaphan 2002   Wayne Black/Kevin Ullyett 
2001   Sjeng Schalken 2001   Donald Johnson/Jared Palmer 
2000   Thomas Johansson 2000   Mark Knowles/Daniel Nestor 
1999   Thomas Enqvist 1999   Piet Norval/Kevin Ullyett 
1998   Todd Martin 1998   Nicklas Kulti/Mikael Tillström 
1997   Jonas Björkman 1997   M-K Goellner/Richey Reneberg 
1996   Thomas Enqvist 1996   Patrick Galbraith/Jonathan Stark 
1995   Thomas Enqvist 1995   Jacco Eltingh/Paul Haarhuis 
1994   Boris Becker 1994   Todd Woodbridge/Mark Woodforde 
1993   Michael Stich 1993   Todd Woodbridge/Mark Woodforde 
1992   Goran Ivanisevic 1992   Todd Woodbridge/Mark Woodforde 
1991   Boris Becker 1991   John Fitzgerald/Anders Järryd 
1990   Boris Becker 1990  Guy Forget/Jakob Hlasek 
1989   Ivan Lendl 1989   Jorge Lozano/Todd Witsken 
1988   Boris Becker 1988   Kevin Curren/Jim Grabb 
1987   Stefan Edberg 1987   Stefan Edberg/Anders Järryd 
1986   Stefan Edberg 1986   Sherwood Stewart/Kim Warwick 
1985   John McEnroe 1985   Guy Forget/Andres Gomez 
1984   John McEnroe 1984   Henri Leconte/Thomas Smid 
1983   Mats Wilander 1983   Anders Järryd/Hans Simonsson 
1982   Henri Leconte 1982   Mark Dickson/Jan Gunnarsson 
1981   Gene Mayer 1981   Kevin Curren/Steve Denton 
1980   Björn Borg 1980   Paul McNamee/Heinz Günthardt 
1979   John McEnroe 1979   John McEnroe/Peter Flemming 
1978   John McEnroe 1978   Wojtek Fibak/Tom Okker 
1977   Sandy Mayer 1977   Wojtek Fibak/Tom Okker 
1976   Mark Cox 1976   Bob Hewitt/Frew McMillan 
1975   Adriano Panatta 1975   Bob Hewitt/Frew McMillan 
1974   Arthur Ashe 1974   Tom Okker/Marty Riessen 
1973   Tom Gorman 1973   Jimmy Connors/Ilie Nastase 
1972   Stan Smith 1972   Tom Okker/Marty Riessen 
1971   Arthur Ashe 1971   Stan Smith/Tom Gorman 
1970   Stan Smith 1970   Arthur Ashe/Stan Smith 
1969   Nicola Pilic 1969  Rod Laver/Roy Emerson 
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Grigor Dimitrov 
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År 
2013 
2012 

  Dubbelvinnare 
A-U-H Qureshi/Jean-Julien Rojer 
Marcelo Melo/Bruno Soares 

2011   Gael Monfils 2011   Rohan Bopanna/A-U-H Qureshi 
2010   Roger Federer 2010   Jean-Julien Rojer/Eric Butorac 
2009   Marcos Baghdatis 2009   Bruno Soares/Kevin Ullyett 
2008   David Nalbandian 2008   Jonas Björkman/Kevin Ullyett 
2007   Ivo Karlovic 2007   Jonas Björkman/Max Mirnyj 
2006   James Blake 2006   Paul Hanley/Kevin Ullyett 
2005   James Blake 2005   Paul Hanley/Wayne Arthurs 
2004   Thomas Johansson 2004   Feliciano Lopez/Fernando Verdasco 
2003   Mardy Fish 2003   Jonas Björkman/Todd Woodbridge 
2002   Paradorn Srichaphan 2002   Wayne Black/Kevin Ullyett 
2001   Sjeng Schalken 2001   Donald Johnson/Jared Palmer 
2000   Thomas Johansson 2000   Mark Knowles/Daniel Nestor 
1999   Thomas Enqvist 1999   Piet Norval/Kevin Ullyett 
1998   Todd Martin 1998   Nicklas Kulti/Mikael Tillström 
1997   Jonas Björkman 1997   M-K Goellner/Richey Reneberg 
1996   Thomas Enqvist 1996   Patrick Galbraith/Jonathan Stark 
1995   Thomas Enqvist 1995   Jacco Eltingh/Paul Haarhuis 
1994   Boris Becker 1994   Todd Woodbridge/Mark Woodforde 
1993   Michael Stich 1993   Todd Woodbridge/Mark Woodforde 
1992   Goran Ivanisevic 1992   Todd Woodbridge/Mark Woodforde 
1991   Boris Becker 1991   John Fitzgerald/Anders Järryd 
1990   Boris Becker 1990  Guy Forget/Jakob Hlasek 
1989   Ivan Lendl 1989   Jorge Lozano/Todd Witsken 
1988   Boris Becker 1988   Kevin Curren/Jim Grabb 
1987   Stefan Edberg 1987   Stefan Edberg/Anders Järryd 
1986   Stefan Edberg 1986   Sherwood Stewart/Kim Warwick 
1985   John McEnroe 1985   Guy Forget/Andres Gomez 
1984   John McEnroe 1984   Henri Leconte/Thomas Smid 
1983   Mats Wilander 1983   Anders Järryd/Hans Simonsson 
1982   Henri Leconte 1982   Mark Dickson/Jan Gunnarsson 
1981   Gene Mayer 1981   Kevin Curren/Steve Denton 
1980   Björn Borg 1980   Paul McNamee/Heinz Günthardt 
1979   John McEnroe 1979   John McEnroe/Peter Flemming 
1978   John McEnroe 1978   Wojtek Fibak/Tom Okker 
1977   Sandy Mayer 1977   Wojtek Fibak/Tom Okker 
1976   Mark Cox 1976   Bob Hewitt/Frew McMillan 
1975   Adriano Panatta 1975   Bob Hewitt/Frew McMillan 
1974   Arthur Ashe 1974   Tom Okker/Marty Riessen 
1973   Tom Gorman 1973   Jimmy Connors/Ilie Nastase 
1972   Stan Smith 1972   Tom Okker/Marty Riessen 
1971   Arthur Ashe 1971   Stan Smith/Tom Gorman 
1970   Stan Smith 1970   Arthur Ashe/Stan Smith 
1969   Nicola Pilic 1969  Rod Laver/Roy Emerson 

 

 

If Stockholm Open – vinnare genom åren 
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SEB Next Generation – regionskval 
Flickor, Åkersberga, finaler 
F15  Mirjam Björklund SALK – Sandra Örtevall SALK  
F13  Karolina Tilander Järfälla – Sara Dahlström Solna  
F11  Maria Petrovic MIK Nelly Mezan Trollbäcken  
  
Pojkar, SALK, finaler 
P15  Mikael Ymer SALK – Filip Malbasic SALK  
P13  Johan Garpered KLTK – Filip Tensing SALK  
P11  Didrik Liljekvist Djursholm – Otto Mårtensson SALK  
 
SEB Next Generation – slutspel i Båstad 
PS15  1:a  Mikael Ymer, SALK 
PS15  2:a  Filip Malbasic, SALK 
PS13  1:a  Filip Tensing, SALK 
PS13  2:a  Gustaf Ström, Sollentuna TK 
FS11  1:a  Maria Petrovic, Farsta TK 
MD15  2:a  Didrik Liljekvist Djursholms TK/Maria Petrovic MIK 
MD11  2:a  Mikael Ymer SALK/Angelica Grönros Järfälla TS 
 
 
Båstad Corem Open 2013 
PS 12 1:a Gustaf Ström 
FS 12  2:a Frida Furst, Trollbäckens TK 
PD 12 1: a Olsson Mörk, SALK 
PD 12 2:a J Engström, SALK /L Carnello,KLTK  
PS 14  2:a Filip Hallin, MIK 
PD 14 1:a F Hallin, MIK/J Eriksson Ziverts, SALK 
PD 14 2:a H Conde, KLTK/J Åkerlund, NPTK 
PS 16 1:a M Ymer, SALK 
PS 16 2:a F Malbasic, SALK 
PD 16  2:a J Eriksson Ziverts, SALK 
FD 16 1:a S Örtevall, SALK 
PS 18 1:a J Mridha, SALK 
PS 18 2:a M Ymer, SALK 
FS 18 1:A J Cabaj Awad, SALK 
PD 18 2:a K Enander/J Mridha, SALK 
FD18 1:a J Cabaj Awad, SALK 
 
 
Svenska Juniorcupen – SM 
F18 1:a  SALK 
P18 2:a  KLTK 
 
 
Stockholm Junior Tour  
Finalresultat 2013 
P18  Johan Jönhagen, SALK – Oliver Poysti, Danderyds TK 
F18  Charoline Erlandsson, Järfälla – Carin Runefelt, SALK 
P16  Marcus Vidgren, Trollbäcken – Robert Vladereanu, 
Lidingö TK 
F16  Enni Zander, NPTK – Hanna Wikberg, KLTK  
P14  Joel Åkerlund, NPTK – Filip Hallin, Farsta  
F14  Ebba Rosberg, SALK – Margareta Chadrina, Järfälla TS 
P12  Gustaf Ström, Sollentuna TK – Jonas Engström, KLTK 
F12  Frida Furst, Trollbäcken – Nelly Mezan, Trollbäckens TK 
 
 
Veteran SM, inomhus Järfälla TK 
HS 35  1:a D Hammar, KLTK 
DS35  1:a S Tillström, Ekerö TK 
DS35  2:a V Högstredt, KLTK 
HS40  1:a A Lindgren, Enebybergs IF 
DS40  1:a M Marescotti, SALK 
HS45  1:a A Rosén, Saltsjöbadens LTK 
HS45  2:a F Perman, Gustavsbergs TK 
DS45  1:a J Jönsson Hedlund, Sollentuna TK 
DS45  2:a A Gunnarsson, Älta TK 
HS50  1:a P Hjertqvist, Järfälla TS 
HS50  2:a C Lundberg, Stockholms TK 
DS50  1:a V Andersson, Saltsjöbadens LTK 
DS50  2:a S Björling, SALK 
 
 
 

 
 
HS55  2:a A Almqvist, Lidingö TK 
DS55  1:a G, Berg, SALK 
DS55  2:a E Nordin, SALK 
HS60  1:a P Johansson, Järfälla TS 
HS60  2:a G Zwalen, Trollbäckens TK 
DS60  1:a M Låftman, SALK 
DS60  2:a L Borg, Lidingö TK 
HS65  1:a R Stig, Saltsjö Duvnäs TK 
DS65  1:a M Meldahl, KLTK 
DS65  2:a A Carlsson, SALK 
HS75  1:a R Westman, Västerhaninge TK 
HS75  2:a W Bajera, Västerhaninge TK 
HS80  1:a B Karlsson, Spårvägens TK 
HS85  1:a U Bjarnemark, Rönninge TK 
HS85  2:a P Svenshammar, Sundbybergs TK 
HD35  1:a  JNilsson/JHammar, Åkersberga TK 
HD35  2:a J Hellström/P Lantz, Hellas TK  
HD40  1:a L Eliestam, Kungsängens TK/J Hedman, Hellas TK 
DD40  2:a S Björling, SALK/ A Gunnarsson, Älta TK 
MD40  2:a R-M Lewandowsky, A Lindgren, Enebybergs IF 
HD45  1:a F Perman, Gustavsbergs TK/  
K Johansson, Enebybergs TK 
MD45  1:a K Johansson, Enebybergs IF/A Gunnarsson, Älta TK 
MD45  2:a A A Johansson, Älta TK 
HD50  1:a K Falk, Saltsjö Duvnäs TK/C Lundberg, Stockholms TK 
DD50 1:a  K Angenberg/ E Angenberg, Danderyds TK 
DD50  2:a A Hofvander/ C Grepp, Järfälla TK 
MD50  1:a  K Angenberg, Danderyds TK/F Lundqvist, NPTK 
MD50  2:a G P Wictorin/ K Falk, Saltsjö Duvnäs TK  
HD55  2:a G Sundh, Stockholms TK/J Rydegran, NPTK 
MD55  1:a  R Stig, Saltsjö Duvnäs TK/G Berg, SALK 
MD55  2:a  A Björklund, NPTK/ E Nordin, SALK  
HD60  1:a J Orring/ A Höglund, Huddinge TK 
DD60  1:a M Meldahl, KLTK 
HD65  2:a B Björkå/ G Nordenhök Djursholms TK 
 
 
Veteran SM utomhus Båstad 
DD40  2:a S Linghag, Danderyds TK/ A Gunnarsson, Älta TK 
DD45  1:a S Björling, SALK/H Olin, Danderyd,  
DD45  2:a J Jönsson Hedlund, Sollentuna/ A Johansson, Älta TK 
DD50  1:a G Berg, SALK/A-C Månsson, Lidingö TK 
DD50  2:a  A Sternås/G P Wictorin, Saltsjö Duvnäs TK 
DD60  2:a  A Carlsson, SALK 
DD70  1:a  B Asker, KLTK/  
DS45   2:a  A Gunnarsson/ Älta TK 
DS50  1:a  Anna-Carin Månsson, Lidingö TK 
DS50  2:a  Vlademira Andersson, Saltsjöbadens LTK 
DS55  1:a Gunilla Berg, SALK 
DS55  2:a Edith Nordin, SALK 
DS60  1:a Maria Låftman, SALK 
DS60  2:a Agneta Ström, Huddinge TK 
DS65  2:a Ann-Christine Medhammar 
DS75 1:a B Asker, KLTK 
HD35 1:a J Hammar/J Nilsson Åkersberga TK 
HD35  2:a F Perman, Saltsjö Duvnäs TK /M Lager Värmdö TK 
HD40  2:a A Gustafsson, KLTK 
HD45 2:a M Persson, Saltsjö Duvnäs/H Svensson, Enebyberg 
HD50 1:a Michael Knutas, Järfälla TS 
HD55 1:a O Palmér, SALK/ A Johansson, Järfälla TS 
HD55  2: J Rydegran, NPTK/H Billeng, Trollbäckens TK 
HD60  1:a A Björklund, NPTK, G Zwalen, Trollbäckens TK 
HD75  1: Ö Eriksson, Lidingö TK 
HD75  2:a U Ernström, Stora Wäsby/E von Bahr, SALK 
HD80  1:a B Karlsson, Spårvägen/ I Cosmo, MIK 
HD80  2:a G Westring, Djursholms TK 
HS35  2:a M Lager, Gustavsbergs TK 
HS40  1:a A Lindgren, Enebybergs IF 
HS45  1:a M Persson, Saltsjö-Duvnäs TK 
HS45  2:a HSvensson, Enebybergs IF 
HS55  1:a M Ljungman, Skönstaholms TK 
HS75 1:a R Westman, Västerhaninge TK 
HS75 2:a Ö Eriksson, Lidingö TK 
HS80 2:a B Karlsson, Spårvägens TK 
HS85 1:a P Svenshammar, Sundbybergs TK 
MD35 2:a A Johansson, Älta TK 
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MD40 1:a Norlander, KLTK/N Kulti, SALK  
MD45 1:a A Gunnarsson, Älta TK/H Svensson, Enebybergs IF 
MD50 1:a A-C Månsson, Lidingö TK/C Lundberg Stockholms TK 
MD50  2:a K Angenberg, Danderyds TK/Freddie Lundqvist, NPTK 
MD55 1:a A Björklund, NPTK/E Nordin, SALK 
MD60 1:a M Låftman, SALK 
MD65 1:a A Medhammar/R Westman, Västerhaninge TK 
MD70/75 1:a A Carlsson, SALK 
 
 
Junior SM 12, 14, 16 inne Göteborg 
FD12 2:a S Salemyr/J Mridha, SALK 
PS12 1:a G Ström, Sollentuna TK 
FS12 2:a J Mridha, SALK 
PD12 1:a J Engström, L Carnello, KLTK 
PD12 2:a D Liljekvist, Djursholms TK 
FD14 1:a  L Tilander, Järfälla TS 
PS14 1:a J Åkerlund, NPTK 
PD14 1:a F Hallin, MIK/J Eriksson Ziverts, SALK 
PD16 1:a M Vidgren, Trollbäckens TK/ 
W Wale TSK Malmen 
FD16 1:a Isabelle Entenza, SALK 
PS16 1:a Mikael Ymer, SALK 
 
 
Junior SM 18/USM 21 inne  
HS21  2:a Robin Hådén, Danderyds TK 
HD21  1:a Fred Simonsson, KLTK 
HD21  2:a Vincent Eriksson, SALK/ 
Magnus Eriksson, Trollbäckens TK 
DD21  2:a O Larsson, NPTK 
PS18  2:a  J Mridha, SALK 
FS18  1:a  C Kållberg, KLTK 
PD18  2:a  A Fahnehjelm/ S Freund, KLTK 
FD18  2:a  K Runfelt, SALK 
 
 
Junior SM 14, 18 ute, Karlskrona 
FS14 1:a Lisa Zaar, Enskede LTK 
PD14 2:a F Hallin, MIK/J Eriksson Ziverts, SALK 
PD18 1:a A Fahnehjelm/S Freund, KLTK 
PS14 1:a J Eriksson Ziverts, SALK 
PS18 1:a J Mridha, SALK 
 
 
Junior SM 12, 16 ute, Växjö 
FD12 2:a  F Furst, Trollbäckens TK 
FD16 1:a  W Palmér/M Björklund, SALK 
FS12 1:a  S Salemyr, SALK 
PD12 1:a D Liljekvist, Djursholms TK 
PD12 2:a J Engström, KLTK/G Ström, Sollentuna TK 
PS12 1:a  G Ström, Sollentuna TK 
PS12 2:a A Olsson Mörk, SALK 
PS16 1:a Mikael Ymer, SALK 
  
 
Regionsmästare inne 2013  
Veteraner och seniorer, Gustavsberg  
HS Markus Schultz, SALK 
HD Erik Wedin/Fredrik Perman, Gustavsbergs TK 
DS Maria Marescotti, SALK 
MD Fredrik Perman, Gustavsbergs TK/Marianne Marescotti, SALK 
DS40 Anna Gunnarsson, Älta TK 
DD40 Anna Gunnarsson, Älta TK/ 
Christina Marmolin, Lidingö TK 
DS50 Sofie Björling, SALK 
DD50 Ann-Sofie Sternås, Saltsjö Duvnäs TK/  
Maria Låftman, KLTK 
DS60 Maria Låftman, SALK 
HS35 Tomas Köhlberg, Saltsjö Duvnäs TK 
HS40 Patrik Blomqvist, Enebybergs IF 
HD40 Erik Sörnäs/Rickard Nilsson, Stockholms TK 
HS45 Fredrik Perman, Gustavsbergs TK 
HD45 Anders Rosén, Saltsjöbadens LTK/Fredrik Perman, 
Gustavsbergs TK 

 
 
 
HS50 Christer Lundberg, Stockholms TK 
HD50 Christer Lundberg, Stockholms TK/Kenneth Falk, Saltsjö 
Duvnäs TK 
HS55 Anders Almqvist, Lidingö TK 
HD55 Stefan Söderlund, Saltsjö Duvnäs TK/Ulf Enander, Saltsjö 
Duvnäs TK 
HS60 Göran Zwahlen, Trollbäckens TK 
HD60 Anders Björklund, NPTK/Göran Zwalen, Trollbäckens TK 
HS65 Robert Stig, Saltsjö Duvnäs TK 
DS65 Kenneth Westin, Huddinge TK/Vlademir Romcevic, 
Huddinge TK 
HS70 Bengt Kulling, SALK 
HD70 Bengt Kulling, SALK/Per Johansson, Stockholms TK 
HS75 Ulf Ernström, Stora Wäsby TK 
HD75 Bengt Rudolfsson, Gustavsbergs TK/Michael Nygren, 
Gustavsbergs TK 
HS80 Bo Karlsson, Spårvägens TK 
MD40/45 Anna Gunnarsson, Älta TK/ Kenneth Johansson, 
Enebybergs TK 
MD50/55 Gunilla Berg, SALK/Robert Stig, Saltsjö Duvnäs TK 
 
 
RM Veteraner ute, Huddinge 
DD40  Astrid Olbers, Louis Björkhager, Sundbybergs TK 
DD50 Christina Linder, Farsta TK/Kerstin Björck, Trollbäckens TK 
DS30 Astrid Olbers, Sundbybergs TK 
DS45 Karin ANgenberg, Danderyds TK 
HD40 Henrik Klofsten, Saltsjö Duvnäs TK/ Per-Olof Persson, 
Gustavsbergs TK 
HD55 Anders Almqvist, Lidingö TK/Jan Rydegran, NPTK 
HD60 Claes Wang, Huddingen TK/Kenneth Westin, Huddinge TK 
HS35 Jonas Edwardsson, Hellas TK 
HS50 Anders Almqvist, Lidingö TK 
HS55 Jan Rydegran, Näsbyparks TK 
HS60 Per Johansson, Järfälla TS 
HS65 Anders Svensson, Näsbyparks TK 
HS70 Börje Skånberg, Näsbyparks TK 
HS75 Ulf Ernström, Stora Wäsby TK 
MD40 Astrid Olbers, Sundbybergs TK/ 
Fredrik Ahlquist, NPTK 
MD50 Agneta Ström, Huddinge TK/ 
Cloffe Widén, Huddinge TK  
 
 
Junior RM 12, 14, 16, 18 inne Danderyd 
FS12 Jessica Mridha, SALK 
FS14 Margareta Chadrina, Järfälla TS 
FS16 Mirjam Björklund, SALK 
FS18 Linnea Sjöberg, Trollbäckens TK 
PS12 Lancelot Carnello, KLTK 
PS14 Filip Hallin, MIK 
PS16 Jesper Åkerlund, NPTK 
PS18 Alexander Fahnehjelm, KLTK 
 
 
Junior RM 12, 14, 16, 18 SALK 
FS12 Maria Petrovic, MIK 
FS14 Lisa Zaar, Enskede LTK 
FS16 Mirjam Björklund, SALK 
FS18 Linnea Sjöberg, Trollbäckens TK 
PS12 Axel Olsson Mörk, SALK 
PS14 Jonas Eriksson Ziverts, SALK 
PS16 Jesper Åkerlund, NPTK 
PS18 Johan Jönhagen, SALK 
 
 
Junior RM dubbel 12, 14 16, 18 inne, Solna 
FD12 Sara Dahlström, Solna TK/Sara Salemyr, SALK 
FD14 Ebba Rosberg, MIK/ 
Mathilda Vidgren, Trollbäckens TK 
FD16 Hanna Wiberg, KLTK/Madeleine Keller, KLTK 
PD12 Jonas Engström, KLTK, Sven–Filip Låftman, KLTK 
PD14 Filip Hallin, MIK/Jonas Eriksson Ziverts, SALK 
PD16 Axel Fries, NPTK/Ludvig Hällgren, Trollbäckens TK 
PD18 Johans Jönhagen/Karl Enander, SALK   
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Juniorserien 2013  
Klass 1, pojkar 15-16 år 
Norr, deltagande lag: Sollentuna TK, Ellagårds TK, Stora Wäsby 
TK, Lidingö TK 1, SALK 

1:a Stora Wäsby   
2:a SALK 

Söder, deltagande lag: Tullinge TK, Haninge TK, Lidingö TK, 
Saltsjöbadens LTK, Gustavsbergs TK, Hellas TK 

1:a Tullinge TK 
2:a Haninge TK  

Slutspel mellan segrarna i grupp Norr och Söder:  
1:a Tullinge TK 

             
Klass 3, pojkar 14 år och yngre 
Norr, deltagande lag: Ekerö TK, Sundbybergs TK, Ellagårds TK, 
Lidingö TK, Sollentuna TK, Stockholms TK 

1:a Ellagårds TK 
2:a Sundbybergs TK 

Söder, deltagande lag: Älta TK, Farsta TK, Nynäshamns TK, 
Saltsjöbadens LTK, Hellas TK 

1:a Hellas TK 
2:a Haninge TK 

Slutspel mellan  grupp Norr och Söder:  
1:a Nynäshamns TK 

 
Klass 4, flickor 14 år och yngre 
Deltagande lag: Stockholms TK, Ekerö TK, Saltsjöbadens LTK, 
Hellas TK, Haninge TK, Lidingö TK, Älta TK 

1:a Hellas TK 
 
 

Stockholmsserien utomhus 2013 
 
Damer 40  
L a g  M  V  O  F  P  M d  S d     G d  G d  
MIK - Lag 1 3 3 0 0 6 5 10        33 33 
Lidingö TK - Lag 1 3 2 0 1 4 3   5        17 17 
Hellas TK - Lag 1 3 1 0 2 2 -3  -5      -15 -15 
Spånga TBK - Lag 1 3 0 0 3 0 -5 -10     -35 -35 
 
Herrar 
L a g  M  V  O  F  P  M d  S d     G d  G d  
Hellas TK - Lag 1 2 2 0 0 4 8 15        74 74 
Global TP TS - Lag 1 2 1 0 1 2 -2 -3       -21 -21 
Ekerö TK - Lag 1 2 0 0 2 0 -6 -12     -53 -53 
 

Tävlingsresultat, forts.  
 
 
 
 
Stockholmsserien inomhus 2012/2013 
 
Damveteraner 40/1 
1:a  Lidingö TK 
2:a  MIK 
Deltagande lag: Hellas TK 1, Lidingö TK 1, Spånga TBK,  
Danderyds TK, Älta TK 1 och Mälarhöjdens IK  
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Veterankommittén i Svenska Tennisförbundet 
ansvarar bl.a. för Veteran SM, 
uttagningar/anmälningar till lag-VM och 
Nordiska Veteranmästerskapen. Sverige har 
genom åren dominerat detta mästerskap och 
har vid ett flertal tillfällen vunnit alla klasser. 
Veterankommittén består av: Anna-Carin 
Månsson (ordf), Mats Eurenius, Kenneth 
Johansson, Bo Hemborg och Ann-Christine 
Medhammar.  

Sveriges Tennisveteraner är en 
utbrytarförening från SvTF. Den bildades på 
1960-talet och har idag cirka 750 medlemmar. 
Styrelsen består av: Kenneth Johansson (ordf), 
Bengt Kulling (sekr), Per Johansson (kassör), 
Lars-Erik Ringström, Maria Låftman, Ann-
Christine Medhammar, Christer Lundberg, 
Håkan Svensson och Jeremias Andersson. 
Förutom att sammanföra alla äldre 
tennisentusiaster till en gemensam förening är 
man bl.a. arrangör för veterantävlingen STV 
Classic och ordnar/subventionerar den mycket 
uppskattade festen under Veteran SM. 

Sedan början av 2000-talet har antalet spelare 
som deltagit i tävlingsspel ökat. 

Tittar man på Veteran SM i Båstad har det totala 
antalet spelare ökat från 360, år 2005, till 500, 
2013. Toppåret var 2010 med 540 deltagare. 
Sedan dess har herrarna minskat något medan 
damerna ökar. 

Detsamma gäller för seriespelet. I 
inomhusserien har det totala antalet lag ökat 
från cirka 300 år 2000/2001 till 370 säsongen 
2013/2014. Stockholmslagen har gått från ca 80 
st till 150 st under motsvarande år. För 
utomhusserien är siffrorna för hela Sverige 
cirka 90 st för år 2001 och 240 st år 2013. För 
Stockholm är ökningen från 55 st till dryga 90 st 
lag motsvarande år. Toppåret utomhus var 2010 
med runt 250 deltagande lag varav 110 st var 
från Stockholm. Trenden är att Stockholm har 
ökat mer i förhållande till övriga Sverige 
inomhus medan det är tvärtom för 
utomhusserien. 

 

 

 

 

 

 

Förutom ett flertal tävlingar för veteraner som 
anordnas av olika klubbar i regionen 
arrangeras Region Mästerskapen (RM) varje år 
av Gustavsbergs TK (inomhus) och Huddinge 
TK (utomhus). Dessutom var Järfälla TK arrangör 
av 2013 års Veteran SM inomhus. 

Målet och ambitionen för Tennis Stockholm är 
att öka intresset för att spela tennis och att verka 
för ett brett tävlingsutbud anpassat till alla 
spelarkategorier samt utveckla nya 
tävlingsformer. När det gäller veteraner och 
vuxna ligger för tillfället fokus på att öka 
tävlingsdeltagandet för motionsdamer. 

Veteran-SM 
I februari–mars 2013 arrangerades Veteran-SM 
i Järfälla, med totalt 36 spelklasser mellan 35 
och 85 år, (den äldste spelaren 88 år) i singel, 
dubbel och mixed. Järfälla TS hade lagt ned 
stort arbete på förberedelserna. 
Återkopplingen från spelarna var mycket 
positiv.  
 
Järfälla kommenterade själv på sin hemsida: 
”Att en klubb som Järfälla TS kan klara av ett 
arrangemang av denna storlek bör även ge 
andra klubbar råg i ryggen att ta sig an 
utmaningen. Det skapar klubbkänsla och 
vitaliserar föreningen genom att många 
personer får chansen att vara med och hjälpa 
till.” 

Veterantennisen i Sverige är organiserad under 
Svenska Tennisförbundet (SvTF) och dess 
regioner. Utöver detta finns det en fristående 
förening, Sveriges Tennisveteraner (STV) som 
också verkar för tennisspelandet på äldre 
dagar. 

 

 

Veteraner och vuxentennis 
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Organiserad rullstolstennis infördes 1976 i USA 
av en kille vid namn Brad Parks. I USA finns i 
dag c:a 7 000 spelare. I hela världen finns det 
c:a 20 000 spelare.  
 
World Team Cup, motsvarande Davis Cup, var 
det första internationella mästerskap i 
rullstolstennis. Tävlingen hölls i Los Angeles 
1985. Sverige har deltagit med ett herrlag 
sedan 1990. 
 
Vid tävlingen i Polen 2003 och i Sverige 2007 då 
tävlingen arrangerades i SEB Salkhallen deltog 
Sverige med max antal lag. Herr, dam, junior 
och quadlag. 2003 tog Sverige sina första 
medaljer genom guld i juniorkassen. Under 
åren 2007–2013 har Sverige tagit brons, guld, 
brons, guld, brons, en fjärdeplats och nu senast 
ett brons i herrklassen. Quadlaget tog brons 
2009.  
 
Sporten kom med på försök vid Paralympics i 
Seoul, Korea 1988 och har sedan 1992 i 
Barcelona varit en officiell sport. Sverige har 
deltagit under alla år och vid Paralympics i 
Peking 2008 vann Sverige ett silver i 
herrdubbel och ett silver i quadsingel. Vid 
Paralympics i London 2012 vann Sverige guld i 
herrdubbeln. 
 
Mer än 50 länder är anslutna till Internationella 
Rullstolstennisförbundet (IWTA), som är en del 
av Internationella Tennisförbundet (ITF). 
Holland är för tillfället den bästa nationen i 
världen. 
 
Första sammanträdet för Rullstolstennis-
kommittén i Sverige hölls i Göteborg 2–3 
november 1990 i samband med en nationell 
tränarträff för rullstolstennis. Samtidigt 
arrangerades en tävling för både nybörjare och 
spelare som tränat i ungefär ett år. Förutom 
deltagarna i den nybildade kommittén deltog  
 

 
även ett dussintal ledare från hela landet. Redan 
vid starten beslutades att rullstolstennis skulle 
organiserar under eget SF, nämligen Svenska 
Tennisförbundet till skillnad från övriga 
handikappidrotter som var/är organiserade 
under SHIF Svenska Handikappförbundet.  
 
Nu finns en kommitté i förbundet lydande under 
sportblocket bestående av Jan Hartman 
ordförande med ledamöterna Niclas Rodhborn 
(förbundskapten), Ann-Christine Ekqvist, 
Norrköpings TK (damlaget), Patrik Wallebring, 
Sundbybergs TK (quadlaget), Simon 
Röcklinger, Visby TK (juniorlaget) och Dag 
Jönsson, Lysekil. 
 
I Sverige finns i dag ett 50-tal spelare som har 
sin ordinarie träning i hemmaklubb såsom 
Ystads TK, Karlskrona TK, Westerviks TK, 
Kalmar TK, Oskarshamns TK, Ullevi TK, GLTK, 
Mark TK, TK SAAB Norrköpings TK, Lillån TK, 
Visby TK, Solna TK, Västerhaninge TK, Uppsala 
studenters IF, Falu TK Umeå TK, Piteå TK och 
Luleå TK. 
 
I dag har vi cirka 50 spelare varav 6 juniorer, 5 
damer och 6 quadspelare. Tyvärr inga juniorer 
och damer, men samtliga 6 quadspelare, finns i 
Region Stockholm. 
 
Rullstolstennis följer SvTF:s tävlingsregler utom 
på en punkt. Bollen får studsa två gånger.  
 
Efter vårt fantastiska Paralympicsår blev det 
som väntat ett ”lugnt” tävlingsår på det 
internationella planet. Våra guldmedaljörer och 
övriga deltagare i London 2012 har haft ett år 
som till stora delar har präglats av arbete och 
familj.  

Word Team Cup (lag-VM) var den enda 
tävlingen där samtliga deltog och de gjorde 
som vanligt fina resultat. Årets låga 
internationella deltagande har medfört ”ras” på 
rankinglistan. Stefan Olsson, Falu TK slutar vid 
årsskiftet på 27 plats i singel och 25 plats i 
dubbel. Peter Vikström, Piteå TK har inga 
resultat 2013. Dan Wallin, Ullevi TK slutar på 
114 i singel och 110 i dubbel. Niclas Rodhborn 
har slutat med det internationella tävlandet och 
har nu övergått till att ha rollen som vår 
förbundskapten.  

Vi är otroligt nöjda över att han kliver in i den 
funktionen med sin erfarenhet och inspiration. 
Anders Hård, Solna TK har sjunkit till 11 plats i 
singel och 55 plats i dubbel. Marcus Jonsson,  

Rullstolstennis 
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Rullstolstennis, forts 

 
Solna TK är den enda spelaren som under året 
förbättrat sin ranking och slutar nu på 15 resp. 
19 plats. Petter Edström, Solna TK som inte 
deltog i London har gjort ett antal turneringar 
och ligger nu på 62 respektive 43 plats. 

Även om våra spelare haft en låg profil under 
2013, blev det en gemensam hopsamling av 
våra bästa spelare som gjorde att vi deltog med 
två lag i World Team Cup (lag VM) i Antalya, 
Turkiet 20-26 maj. Herrlaget med Stefan Olsson, 
Falu TK; Peter Vikström, Piteå TK och Dan 
Wallin, Ullevi TK blev bronsmedaljörer och vårt 
quadlag med Anders Hård, Marcus Jonsson, 
Solna TK och Christer Jansson, Västerhaninge 
TK knep femteplatsen vilket gjorde att de är 
direktkvalificerade till nästa års VM.  

Vid årets WTC gjorde vår nye förbundskapten 
Niclas Rodhborn debut med den äran. Han 
assisterades av Toni Gustavsson, Falu TK och 
Patrik Wallebring, Sundbybergs TK som 
tränare. Herrlaget startade med vinst över 
England och Korea i gruppspelet för att sedan 
få stryk av Holland i semifinalen. I brons-
matchen mot Japan segrade våra grabbar med 
2-1. En revansch mot förra årets förlust då vi 
förlorade mot Japan i en avgörande dubbel. 
Quadlaget slog Kanada men fick stryk av Israel 
och Japan i gruppspelet. Vinst mot Sydafrika i 
matchen om 5-6 plats gjorde att Sverige är 
direktkvalificerad till 2014 års WTC.   

Våra fyra toppspelare Stefan Olsson, Falu TK, 
Peter Vikström Piteå TK samt Anders Hård och 
Marcus Jonsson, Solna TK erhöll ekonomiskt 
riktade bidrag under 2013. Dessa fyra siktar 
mot ett deltagande i Paralympics i Rio 2016. 

Rullstolstennissens genombrott i regionen 
skedde 1999 då verksamheten startade i Solna 
TK med att Niclas Larsson (numera Rodhborn) 
och Peter Vikström tränade i Solna 
TennisCenter och då upptäcktes av en 
styrelseledamot som då blev invald i rullstols-
tenniskommittén och började ordna läger och 
tävlingar i regionen. Region Stockholm är den 
region som har flest antal spelare, cirka 20 
stycken. Tyvärr inga juniorer och damer! 
 
Med anledning av att regionen har den största 
verksamheten inom detta område är man också 
den som arrangerar flest antal läger och 
tävlingar under året. Flera av regionens spelare 
har gjort fina resultat som vid Nordiska 

Mästerskapen NM, 21–23 november i Kisakallio, 
Finland. En idrottsanläggning 10 mil norr om 
Helsingfors. Joakim Larsson, Västerhaninge TK 
vann i herrsingel och Marcus Jonsson/Niclas 
Rodhborn, Solna TK i opendubbel. Nästa år är 
det Sveriges tur att stå som arrangör. En tävling 
som förmodligen kommer att avgöras inom vår 
region. Vid SM som avgjordes 6–8 december i 
Norrköping blev Anders Hård svensk mästare 
och Marcus Jonsson silvermedaljör i 
quadklassen. Anders Hård/Marcus Jonsson blev 
silvermedaljörer i herrdubbeln. 

Tävlingen Promobilia SALK Wheels spelas för 
tionde gången och nu andra året i samband 
med SEAT SALK Open, världens största 
juniortävling. Vår tävling spelades 4–6 januari 
och 13 spelare deltog varav 3 var från Norge. 
Segrade gjorde Stefan Olsson, Falu TK som i 
finalen besegrade Dan Wallin, Ullevi TK. I 
opensingel segrade Marcus Jonsson, Solna TK 
över Christer Jansson, Solna TK. Dubbeln vanns 
av Dan Wallin Ullevi TK i par med Isak 
Salomonsson, Vesterviks TK. Övriga tävlingar 
har varit Rönninge Wheels 1–3 mars där Isak 
Salomonsson, Vesterviks TK segrade över 
Greger Källsholm, Norrköpings TK i finalen. 
Dubbeln vanns av Christer Jansson, 
Västerhaninge TK/ Greger Källsholm, 
Norrköpings TK. Den 14 april genomfördes ett 
Quadläger i Rönninge TennisCenter och den 17 
oktober stod Rönninge TK som värd för den 
första utbildningen av tennistränare enbart för 
rullstolstennis. I utbildningen deltog 
klubbtränare från 8 olika klubbar varav två 
representerade vår region. 

Under året har det genomförts ett läger 9–11 
augusti i SEB Salkhallen: Invacare Training 
Camp med deltagare från elit till nybörjare som 
samlade ett 20-tal deltagare. 

Avslutningsvis vill vi framföra ett stort tack till 
våra tränare, som trots att de står på banan 40–
60 timmar i veckan, kommer och tillbringar 
helger, ideellt arbetande, för vår sport. 

Ett stort tack till våra sponsorer Invacare, 
Panthera och Promobilia för Era ekonomiska 
bidrag som hjälpt oss att genomföra läger och 
tävlingar. Ett stort tack till SALK som låter oss 
delta vid Er stora tävling och vid genomförande 
av övriga arrangemang. 
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2013 
     

         1 15032 Aktiv TK 7 
     2 15003 Boo KFUM 242 
     3 15144 Botvid Tennisklubb 51 
     4 15095 Dalarö TK 155 
     5 15004 Danderyds TK 1301 
     6 15005 Djursholms TK 1709 
     7 15007 Edsvikens TK 772 
     8 15008 Ekerö TK 507 
     9 15009 Ellagårds TK 476 
     10 15010 Enebybergs IF 508 
     11 15011 Enskede LTK 520 
     12 15014 Farsta TK 643 
     13 15152 Global Tennis Partner TS 15 
     14 15077 Gustavsbergs TK 1321 
     15 15102 Handelsbankens IF 5 
     16 15015 Haninge TK 313 
     17 15154 Hellas TK 406 
     18 15062 Hjorthagens TK 22 
     19 15017 Huddinge TK 947 
     20 15143 Humpe Tennis 6 
     21 15066 Huvudsta TK 22 
     22 15044 IF Triangeln 93 
     23 15019 IFK Törnskogen 87 
     24 15021 Järfälla Tennissällskap 948 
     25 15022 KLTK 1670 
     26 15023 Kungsängens TK 337 
     27 15024 Lidingö TK 1965 
     28 15025 Mälarhöjdens IK 907 
     29 15026 Nynäshamns TK 328 
     30 15027 Näsbyparks TK 1104 
     31 15028 Rotebro TK 200 
     32 15150 Rönninge TK 590 
     33 15038 SALK 1937 
     34 15029 Saltsjöbadens LTK 1087 
     35 15031 Saltsjö-Duvnäs TK 1071 
     36 15057 Skönstaholms TK 9 Org nr 

    37 15033 Smedslätten LTK 746 
     38 15142 Sollentuna Tennisklubb 1224 
     39 15034 Solna TK 517 
     40 15123 Spånga TBK 787 
     41 15040 Spårvägens TK 514 
     42 15037 Stenhamra TK 128 
     43 15047 Stockholms TK 235 
     44 15088 Stora Wäsby TK 488 
     45 15042 Sundbybergs TK 482 
     46 15124 Sörskogens IF, tennis 5 
     47 15054 Tennisschool Club 71 
     48 15045 Trollbäckens TK 1042 
     49 15043 TSK Malmen 297 
     50 15046 Tullinge TK 361 
     51 15018 Tumba Tennisklubb 177 
     

52 
 15012 Täby TK 345 

     

 
 
 
 
 

53 15155 Upplands Väsby TK 5 Ej bet 
    54 15048 Vallentuna TK 458 

     55 15060 Vaxholms TK 285 
     56 15081 Viggbyholms TK 325 
     57 15050 Väsby TK 71 
     58 15051 Västerhaninge TK 181 
     59 15053 Åkersberga TK 809 
     60 15052 Älta TK 803 
     

  
TOTAL 32637 

 
 
 

    
         
 

 

 
   

    Föreningar i röd text har inte betalt sin årsavgift 
för 2013 eller saknar organisationsnummer och 
har därför inte rösträtt. 

 

Medlems- och klubbutveckling de 
senaste 40 åren   

År Antal medlemmar Antal klubbar 
1973 13 989 113 
1983 23 105 122 
1993 28 716 101 
2003 28 051 77 
2008 29 097 73 
2009 30 015 72 
2010 30 319 70 
2011 31 114 66 
2012 31 505 61 
2013 32 637 60 
 

 

Åldersfördelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslutna klubbar 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Svensk Tennis Stockholm, 802003-4776, får härmed avge årsredovisning för 2013: 
 
Styrelsen bestod 2013 av följande personer: 
 
Dan Rastland  Ordförande 
Håkan Arfwedson Vice ordförande 
Rolf Ödmark 
Per Henricsson 
Sophie Linghag 
Anna Gunnarsson 
Micaela Hjelm 
 
Styrelsen bestod av 7 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen har under 
verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten samt ett 60-tal arbetsmöten. 
 
2013 års arbete har handlat mycket om att vidareutveckla det arbete vi la grunden till 2011 med den 
nya verksamhetsinriktningen genom att anställa en förbundstränare. Pyramiden stimulerar en bra 
bredd långt upp i åldrarna. I förlängningen ger även det en bra spelarbredd i klubbarna. 
 
Väsentliga ekonomiska händelser under räkenskapsåret: 

• Flytten till nya lokaler från Solna till Kungliga Tennishallen med tillhörande kostnader, 
• Administrativ personal arbetade dubbelt de tre första månaderna, 
• Vi förlorade en sponsor för If SO Touren, vilket medförde minskade intäkter och även ökade 

kostnader. 
 
Vad beträffar förbundets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande Resultat- och 
Balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 
 
 
 
Förslag till vinstdisposition 
 
Enligt bokslutet för året står följande medel till Tennis Stockholms Förbundsmöte till förfogande: 
 
Balanserad vinst    1 151 077 
Årets resultat                     0 
________________________________________________ 
Totalt      1 151 077 
 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen  
disponeras så att i ny räkning överförs 1 151 077 
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Resultaträkning 

 
 

2013-01-01 
 

2012-01-01 
 

    
2013-12-31 

 
2012-12-31 

 Kansliet 
       Anslag Sthlm IF 

  
          460 113     

 
    444 203     

 Medlemsavgifter 
  

       1 417 725     
 

  1 376 602     
 Övriga 

rörelseintäkter 
  

           47 577     
 

               -     
 Kostnader 

   
-      1 603 602         321 813     - 1 671 548                 149 257     

        Ungdomskommittén 
     Intäkter 

   
       1 391 015     

 
  1 546 399     

 Kostnader 
   

-      2 118 349     -   727 334     - 1 620 749     -             74 350     

        Tävlingskommittén 
      Intäkter 

   
           31 600     

 
      35 300     

 Kostnader 
   

-          43 688     -     12 088     -     66 252     -             30 952     

        Utbildningskommittén 
     Intäkter 

   
          397 720     

 
    246 300     

 Kostnader 
   

-         418 843     -     21 123     -   195 513                   50 787     

        Klubbutveckling 
      Intäkter 

   
             4 741     

 
        3 125     

 Kostnader 
   

-          72 668     -     67 927     -     34 694     -             31 569     

        Resultat före avskrivningar 
  

-   506 659     
 

              63 173     

        
Avskrivningar inventarier 

Not 
2 

 
-     48 429     

 
-             20 755     

        Resultat efter avskrivningar 
  

-   555 088     
 

              42 418     

        Ränteintäkter 
  

           27 740     
 

    112 933     
 Utdelning,aktier 

  
             3 877     

 
        8 757     

 Räntekostnader 
  

-               694     
 

        3 136     
 Aktier Vinst/förlust 

  
           35 948           66 871                    -                 124 827     

        Resultat efter finansiella 
     intäkter och kostnader 
  

-   488 217     
 

            167 245     

        
Stockholm Open 

 

Not 
5 

 
    250 000     

 
            270 000     

        Resultat före dispositioner 
  

-   238 217     
 

            437 245     

        
Förändring av medel 

Not 
3 

    avsatta till ungdomstennisen 
  

    238 217     
 

-           397 245     

        
Förändring av medel 

Not 
4 

    avsatta till klubbutveckling 
  

              -     
 

-             40 000     

        Årets resultat 
   

              -     
 

-                     0     
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Balansräkning 

  
        
        TILLGÅNGAR 

  
2013-12-31 

 
2012-12-31 

 
        Omsättningstillgångar 

     
        
        Kassa och bank 

  
     250 020     

 
   3 459 980     

 Värdepapper 
 

Not 1   5 121 318     
 

   2 166 100     
 Övriga fordringar 

  
     163 169       5 534 507           144 345       5 770 425     

        
        Anläggningstillgångar 

     
        Aktier(1000 st á 100:-) 

     i Stockholm Open AB 
 

     100 000     
 

      100 000     
 Inventarier 

  
Not 2       34 592          134 592             83 020          183 020     

        
     

  5 669 099     
 

  5 953 445     

        SKULDER OCH EGET KAPITAL 
    

        
        Kortfristiga skulder 

      
        Upplupna kostnader 

  
     414 699     

 
      453 011     

 Övriga skulder 
  

     297 265          711 964           262 488          715 499     

        
        Avsättning till Stockholms 

     ungdomstennis 
 

Not 3 
 

  3 546 058     
 

  3 786 869     

        Avsättning till  
      klubbutveckling 
 

Not 4 
 

     260 000     
 

     300 000     

        Eget kapital 
      

        Balanserad vinst 
  

  1 151 077     
 

   1 151 077     
 Årets resultat 

  
               -       1 151 077                     -       1 151 077     

        
     

  5 669 099     
 

  5 953 445     
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NOTER 
        

         Not 1 Värdepapper 
   

2013 
 

2012 

         

 
Ing anskaffningsvärde 

  
      2 166 100     

 
      1 591 357     

 
Inköp 

    
      3 977 562     

 
         574 743     

 
Försäljning 

   
-     1 022 344     

 
                     -     

 
Ackumulerat ansk.värde 

  
      5 121 318     

 
      2 166 100     

         

 
Bokfört värde 

   
      5 121 318     

 
      2 166 100     

         

 
Marknadsvärde 

   
      5 291 676     

 
      2 277 117     

         Not 2 Inventarier 
      

         
 

Ing ack.anskaffningsvärde 
  

         283 413     
 

         179 638     

 
Årets inköp 

   
                     -     

 
         103 775     

 
Utgående anskaffningsvärde 

  
         283 413     

 
         283 413     

         

 
Ing ack.avskrivningar 

  
-        200 393     

 
-        179 638     

 
Årerets avskrivningar 

  
-          48 428     

 
-          20 755     

 
Utgående ack.avskrivningar 

  
-        248 821     

 
-        200 393     

         

 
Bokfört värde 

   
           34 592     

 
           83 020     

         

         Not 3 Medel avsatta till Ungdomstennis 
    

         
 

Ingående avsatta medel 
  

      3 786 869     
 

      3 382 096     

 
Avsatta medel under året 

  
                     -     

 
         404 773     

 
Använda medel under året 

  
-        240 811     

  

 
Utgående avsatta medel 

  
      3 546 058     

 
      3 786 869     

         
         Not 4 Medel avsatta till klubbutveckling 

    

 
i Lars-Ove Åkessons namn. 

    

         
 

Ingående avsatta medel 
  

         300 000     
 

         300 000     

 
Under året utdelade medel 

  
-          40 000     

 
-          40 000     

 
Avsatta medel under året 

  
                     -     

 
           40 000     

         

 
Utgående avsatta medel 

  
         260 000     

 
         300 000     

         Not 5 If Stockholm Open 
     

         

 
Återbetalning aktieägartillskott 

 
         250 000     

 
         270 000     

      
         250 000     

 
         270 000     
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If Skadeförsäkring 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Tennis Stockholms samarbetspartners 
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TENNIS STOCKHOLMs övergripande uppgift är att samordna och utveckla tennis-
verksamheten inom regionen samt att vara en samordnande länk mellan klubbarna och 
Svenska Tennisförbundet. 

Som en röd tråd för regionens verksamhet står GLÄDJE, TRYGGHET, GEMENSKAP och 
UTVECKLING inom tennissporten, ett ökat kunnande och hänsyn till barns 
utvecklingsfaser samt en god kvalité på utbildningar och konferenser. Under 2013 har 
intresset varit stort för regionens verksamhet, framför allt vad gäller utbildningar och 
aktiviteter för barn och ungdomar. 

Vi i styrelsen vill att Tennis Stockholm skall vara den ledande regionen för 
breddverksamhet och sportsliga framgångar.  

Styrelsen anser, med tanke på de aktiviteter som utförs i regionens klubbar och Tennis 
Stockholm, att vi väl uppnår vår värdegrund och de övergripande målen.  

 

Stockholm i mars 2014 

 

 

Dan Rastland     Håkan Arfwedson  
Ordförande     Vice ordförande 
    
 
 
 
 
 
Anna Gunnarsson    Sophie Linghag  
 
 
 
 
 
 
Per Henricson     Rolf Ödmark   
 
 
 
 
 
 
Micaela Hjelm     
 

Slutord 
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Svensk Tennis Stockholm 
Lidingövägen 75 
115 41 Stockholm 

Epost: kansli@tennisstockholm.se 
Hemsida: www.tennisstockholm.se 

Telefon: 076-0065409 


