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Vi skriver med detta år det 73:e verksamhetsåret 
i Stockholm! Även detta år har varit händelse-
rikt på många sätt inom regionen.  

Tennisen i Stockholm är stark och vi har en 
livlig verksamhet i våra klubbar. Under året var 
vi 34 109 medlemmar fördelade på 59 klubbar. 
Antalet medlemmar utgör 31% av det totala 
antalet medlemmar i Sverige. Vi hävdar oss bra 
på barn- och ungdomssidan och har många av 
Sveriges bästa spelare. Det står även i år ca 
3 000 barn i kö för att få plats i klubbarnas 
tennisskolor i vår region.  

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. Nytt för 2014 
var att vi startade ett nätverk för kanslipersonal, 
dvs administrativ personal i klubbarna, som föll 
väl ut. 

Stockholm fortsätter att växa med höga 
inflyttningssiffror varje år vilket medför att det 
blir en kraftig efterfrågan på de tennisbanor 
som finns. Antalet tennisbanor har inte ökat i 
förhållande till det ökade invånarantalet. Fler 
tennisklubbar ligger i planering och för 
diskussioner med sina kommuner om många 
spännande projekt i Stockholm. Går detta 
igenom kanske vi kan se en liten ljusning 
gällande antalet banor… 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 fortsatt arbeta med projekt för 
att öka spontantennisen och göra tennisen till 
en folksport. Vår förhoppning är att det under 
2015 kommer till beslut om några fler 
spontananläggningar och ännu roligare vore 
om de hinner påbörja byggnationen. Just nu 
övergår projekten till att bli multibanor i stället 
för bara minitennis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
På kansliet arbetar Anders Heimklo, regions-
chef, Srdan ”Sigge” Mladenovic, regions-
tränare och Lena Kubicska, administration, 
ekonomi samt tävling.  

Sedan våren 2013 befinner vi oss i Kungl. 
Tennishallen. Vi sitter i samma kontor som 
KLTK. Flytten till Kungl. Tennishallen blev ett 
lyft, en naturlig kontakt med tennisen dagligen.  

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, 
kanslierna på klubbarna. 

Den 46:e upplagan av If Stockholm Open var 
välbesökt och bjöd på bra tennis där spelarna 
verkligen levererade. Thomas Berdych segrade 
efter en välspelad final mot Grigor Dimitrov. 

Under turneringen tecknades ett nytt femårs-
avtal med arrangören Lagardère Unlimited 
Scandinavia AB. 

IF SO TOUREN, Stockholm Open AB:s 
ungdomssatsning som Tennis Stockholm 
(Stockholms Tennisförbund) administrerar ut till 
alla regioner i Sverige, fortsätter att växa. 2014 
var det ca 500 tävlingar runt om i Sverige. 
Tävlingen möjliggör för If Stockholm Opens 
sponsorer att synas året runt och gör därför 
tävlingen mer intressant för sponsorerna. 

Under året har svensk tennis förlorat sin 
huvudsponsor SEB. Vad det innebär för 
tennisen i Stockholm är svårt att säga idag. 

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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Idrottens 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. 

Organisation idag 
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. 

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

Idrottens organisation 
Riks-

idrotts-
förbundet 

RF 
 

70 
Special-
förbund 

SF 
 

Special-
distrikts-
förbund 

SDF 
 

Cirka  
20 000 

klubbar/ 
föreningar 

 

Cirka 
2,8 milj. 

med-
lemmar 

 

 
SISU 

DF 
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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 
Jonas Ceder  Revisor 
Anders Meyer 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 2014 har Tennis Stockholm även synts på 
sociala medier, Twitter (357 följare) och 
Instagram (223 följare), med nyheter kring 
händelser och aktiviteter. Dessutom finns ett 
Youtubekonto med upplagda videosnuttar. 
 
Representation  
Vid Svenska Tennisförbundets Förbundsmöte 
den 11–12 april 2014 i Båstad deltog följande 
representanter för förbund/klubbar 

• Dan Rastland  Tennis Stockholm 
• Anders Heimklo Tennis Stockholm 
• Rolf Ödmark  Tennis Stockholm 
• Håkan Arfwedson Tennis Stockholm 
• Lena Kubicska Tennis Stockholm 
• Ulf Öhman  Ellagårds TK 
• Robert Roos  SALK 
• Mikael Stripple Farsta TK 
• Peter Hjort  Lidingö TK 
• Hans Hedström KLTK	  

 

 

 
 

 

Styrelse, 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 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verksamhetsplan för Tennis Stockholm 2015 
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Riktlinje	   Genom	  att	   Mål	  

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. 

 

KANSLI	  –	  LÅNGA	  MÅL	  

 

Ett regionscenter Kontakter med Stockholms 
stad.  

En egen anläggning. 

Öka möjligheten att spela 
tennis i region Stockholm 

Kontakter med Stockholms 
kommuner och klubbarna i 
regionen. 

Fler tennisbanor i region 
Stockholm. 

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

 

UTBILDNING	  –	  MÅL 

Utbildningsprogrammet Regelbunden utvärdering Kvalitetssäkra och 
vidareutveckla 
utbildningen. 

Tränarutbildning Tränarna i Stockholm 
vidareutvecklas enligt 
SvTF:s nya utbildningsplan 
som strävar efter att vara 
konkurrenskraftig 
internationellt. 

Hög tränarkompetens. 

Vidareutveckling av tränare 
och ledare. 

Handplocka tränare och 
ledare till nationella och 
internationella tävlingar 
och läger för sin 
vidareutbildning. 

Spetskompetens. 

Utbilda tränare och ledare i 
RF:s anvisningar 

Integrera RF:s anvisningar 
på alla nivåer i 
utbildningen för tränare på 
regionnivå. 

Säkra att vi arbetar efter 
RF:s vision och 
värdegrund. 

 

Verksamhetsplan för Tennis Stockholm, forts 
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Riktlinje	   Genom	  att	   Mål	  

TÄVLING	  –	  KORTA	  MÅL	  

Stimulera och främja 
utvecklingen av kommande 
tävlingsjuniorer. 

 

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

Få fler att tävla och 
utvecklas samt stanna och 
ha roligt i tennisen. 

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

Utveckla tävlingstrappan. 

 

Spelare ska kunna 
utvecklas efter sin nivå. 

Tävlingar ska genomföras på 
ett sportsligt sätt. 

Kvalitetssäkra tävlingar. Att regler följs vilket ger 
trygga spelare. 

Öka antalet domare i 
Stockholm.  

Skapa en domarpool. Tillgodose behovet av 
domare.  

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. 

Behålla och 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. 

Utveckla tävlingar för vuxna  Börja använda ”rankingen 
1-7”. 

Aktivera fler vuxna och få 
dem att stanna i sporten.  

 

 

Verksamhetsplan för Tennis Stockholm, forts 
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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. 

Gymnasieutbildade.  
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.  

Målgrupp 17–25 år. 

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. 

Ökad trygghet bland Barn 
och Ungdomar. 

Ta fram utbildningar åt 
klubbarna för att de själva 
skall kunna utbilda sin 
spelare. 

Öka antalet spelare som 
kan reglerna i tennis och 
våra värdegrunder och 
visioner. 

Verksamhetsplan för Tennis Stockholm, forts 
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Riktlinje	   Genom	  att	   Mål	  

VUXEN-‐	  OCH	  VETERANTENNIS	  –	  KORTA	  MÅL	  

Uppmuntra klubbar att 
arrangera fler tävlingar för 
vuxna klubbspelare. 

 

Utbilda och supporta 
klubbar och tävlingsledare. 

Öka utbudet för vuxna och 
få en sport för livet. 

Hälsa – social –
tävlingsmomentet. 

 

 

VUXEN-‐	  OCH	  VETERANTENNIS	  –	  LÅNGA	  MÅL 

Sanktionera fler tävlingar. 

 

Utbilda och supporta 
klubbar och tävlingsledare. 

Hög klass på 
tävlingsarrangemangen.  

Uppmuntra tävlingsspel. 

 

 

Klassificera spelare via 
”ranking 1-7”. 

Få fler vuxna och veteraner 
att tävla i tennis på rätt 
nivå. 

”Tennis Express”. Införa ”Tennis Express” i 
klubbarna. 

Aktivera fler vuxna. 

 
MARKNAD	  –	  MÅL	  

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

Sponsorvård Bevara och vårda våra 
partners. 

Behålla och utveckla 
samarbetet. 

 

Verksamhetsplan för Tennis Stockholm, forts 
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KLUBBUTVECKLING	  –	  KORTA	  MÅL 

”Pekkas pärm”  

 

Uppgraderas med nya 
övningar. 

Idébank för klubbtränare. 

Använda gemensamma 
erfarenheter och krafter 

Kontinuerlig kontakt och 
informationsutbyte. 

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

Klubbutvecklings- och 
Anläggningskonferenser 

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. 

Kanslikonferenser Ta upp aktuella ämnen för 
administrativ personal i 
klubbarna. Förenkla 
vardagen för kanslierna.  

Skapa nätverk och öka 
kunskapen och 
informationsflödet till rätt 
person. 

   

 

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.  

Klubbmiljö Utbilda och informera om 
hårda och mjuka värde-
grunder i klubbmiljö. 

Få barn och ungdomar att 
stanna över alla åldrar. 

Verksamhetsplan för Tennis Stockholm, forts 
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Riktlinjer 
Tennis Stockholm är en del av idrottsrörelsen 
och följer därmed Riksidrottsförbundets (RF) 
riktlinjer för: antidoping, barnrättsperspektivet, 
idrott på lika villkor oavsett etnisk/kulturell 
bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller 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. 

• … verksamheten utgår från båda könens 
behov. 

• … 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. Den har 
funnits sedan 1989 och definierar vilka rättig-
heter som borde gälla alla barn under 18 års. 
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. 

 

 

 

 

  

  Policy i olika frågor 
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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. 

• Play and Stay: 
Klubbesök och 
utbildning. 

• Utbildning och 
fortbildning av 
tävlingsledare och 
matchledare. 

• Domar- och 
spelarutbildning. 

• Föräldrautbildning 
. 

• 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 Genertion 
läger 11–14 år. 

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

år, och 14 år/yngre. 
• Team Stockholm, se 

aktivitetskalender. 
• Sammandragningar 
• Tematräffar 
• Tävlingsresor:  

TE 14, ITF 18 och 
SEB NG cup. 

• NIU – Stockholms 
Idrottsgymnasium 
och Åva gymnasium. 

• Barcelona Tennis 
Academy läger 
(SJT). 

• IF SO läger, 16 år. 
• Future-läger. 

• Regler, sanktioner 
• Tävlingsutveckling 
• Tävlings-

arrangörsträffar 
• Idébank 
• Nya 

tävlingsformer. 
• Stomkalender 

Stockholm 2015. 
• Nätverk för 

tävlingsledare. 
• Checklista för 

arrangemang av 
externa tävlingar. 

• Tävlingstrappan i 
regionen. 

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

Tour, 14-18 år. 
 

• 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. 
• Skolprojekt – 

Tennis i skolan. 
• Klubbstöd till 

rullstolstennis. 
• Lars-Ove Åkessons 

klubbutveck-
lingsstöd 

• Multibanor 
• Klubbesök 

 

Våra planerade aktiviteter i sammandrag 
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Utmärkelser 
 

 

 
 
 
Årets Eldsjäl 
För att synliggöra tennisens bredd vill Tennis 
Stockholm lyfta fram personer i regionen som 
gör något extra för tennisen. 2013 gick 
stipendiet till Jan och Märtha Hartman för deras 
insatser för rullstolstennisen. 

2014 års Eldsjälsstipendium på 10 000 kronor 
går till Lars Myhrman med följande motivering: 

Lars Myhrman, 
KLTK, tilldelas 
2014 års 
Eldsjälsstipen-
dium som tack 
för alla sina 
insatser på 
olika nivåer 
under många 
år, i klubb, 
distrikt, region, 
nationellt och 
internationellt. 

 
 
Lars Myhrman digra tennis-CV 
Hur det blev tennis 
Var i Båstad sommaren 1947 och framåt där hans 
poliosjuke far kunde få behandling. I Båstad var det 
svårt att undgå tennis även om ingen av föräldrarna 
spelade. 

Båstad 
Bollkalle i Swedish Open/Båstadtävlingarna 1953-56 
åt bl. Lennart Bergelin, Sven Davidson och därefter 
funktionär på olika områden och slutligen 
Tournament director med bl.a Lennart Larsson 
under 1970 och 80talet med Borg, Wilander, Edberg 
etc. Huvudfunktionär och på slutet ansvarig med 
Lennart Larsson för DC-matcher i Båstad från 1962 
och ca 30 år framåt.  

KLTK 
Juniormedlem i KLTK 1956. Representerat klubben 
på och utanför banan sedan dess. Juniortränare/ 
ledare, tävlingsledare för svenska och internatio-
nella tävlingar och klubbmatcher, klubbmästeriet, 
skattmästare, v.ordf. många år. Hedersmedlem. (En  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utomhussäsong spelat för Näsbypark TK i junior-
allsvenskan, annars i KLTK.) 

Stockholm Open 
Med vid starten 1969, som ansvarig för spelarna och 
deras transporter, tävlingssekreterare och i tävlings-
kommittén. Efter uppehåll styrelse-medlem och 
under flera olika år ordf. i SO. 

Stockholms Tennisförbund/Tennis Stockholm 
I Stockholms juniorlag1959, sommarturné bl.a i 
Småland. 1962 ledare för och spelare i Stockholms 
juniorlag som spelade i Sundsvall och södra 
Norrland. Under SO-åren mycket nära samarbete 
med styrelse och kansli. På senare år ordf. på ett 
antal av Stockholms Tennisförbunds årsmöten. 

Svenska Tennisförbundet 
Tournament director m.m och i tävlings-kommittén i 
Båstad, när förbundet ägde tävlingen. I tävlings-
kommittén för nästan alla DC-matcher i Sverige från 
1963 och drygt 30 år framåt och som Tournament 
director med Lennart Larsson för matcherna från 
mitten av1970 och framåt. SAAB Kings Cup-manager 
för hela tävlingen 1974–76 (lagtävling för Europeiska 
landslag Inomhus, när DC spelades utomhus). Priset 
hade satts upp av Gustaf V. Ordf. i Tennisförbundets 
tävlingskommitté. Svensk representant i många 
internationella sammanhang. Ordf. på två årsmöten. 

Men’s International Professional Tennis Council 
En av 9 ledamöter (representerade alla Grand Prix 
tävlingarna i Europa), som ledde den professionella 
herrtennisen i världen 1975–1982. Vi gjorde tävlings- 
kalendern i världen och fattade beslut om allt från 
prispengar till regeltillämpning, t.ex. ”hur många 
gånger man fick träffa tennisbollen med racketen”! 
Centenary Tennis Clubs 
Styrelseledamot sedan 1999 i CTC, en organisation, 
som under IOK i Lausanne verkar för utvecklingen 
av klubbtennis i världen. Medlemmar är klubbar, 
som är över 100 år med en omfattande verksamhet 
och internationellt utbyte. Från Sverige är KLTK och 
SALK med. 

Sveriges Tennismuseum – Hall of fame 
Sedan många år styrelsemedlem i Sveriges 
Tennismuseum i Båstad, styrelsearbete och bidrar 
med att identifiera personer på bilder från en annan 
tid.  

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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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 2014 tilldelats Kajsa Stegrell, SALK och Elias 
Ymer, SALK. 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.  

2014 Kajsa Stegrell, SALK 
Elias Ymer, SALK 

2013 Hanna Wikberg, KLTK  
 Axel Fries, Näsbyparks TK 
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 
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 

 

 
Pristagare 2014 
Tennis Stockholms pokal ”För gott 
föredöme” tilldelas 2014 Kajsa Stegrell och 
Elias Ymer. 
 
 
Kajsa Stegrell, SALK 
Motivering: Kajsa är 
mycket glad och 
positiv och gör alltid 
sitt yttersta på banan. 
Hon är otroligt 
motiverad och skapar 
alltid bra stämning 
och energi, både på 
och utanför banan. 
 
 
 
 
Elias Ymer, SALK 

Motivering: Elias 
uppvisar stor passion 
och målmedvetenhet 
i sitt tennisspel. Detta 
i kombination med 
en otrolig proffesio-
nalism avseende 
såväl träning som 
tävling gör honom till 
ett mycket gott 
föredöme.   

 
 
 
 

Utmärkelser, forts 
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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 att genom träningsläger stimulera, 
motivera, utbilda och utveckla spelarna.  

Från 14 år fortsätter satsningen med deltagande 
i internationella tävlingar i Sverige, SEB Next 
Generation Cup för 15-åringar, samt tränings-
träffar. 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 ett livslångt intresse. Tekniska 
checkpoints för klubbtränarna. Påbörja 
internationell inskolning. Utbilda föräldrar.   
Vårt stöd: Sammandragningar. 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. 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 och 
tränare att forma strukturerat tränings- och 
tävlingsupplägg.  
Vårt stöd: ITF-tävlingar i Sverige/länder i 
närheten. 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: Ekonomiskt stöd av Stockholm 
Ladies och Danderyds Future. Regionstränaren 
har kontakt med Stockholms elitspelare och 
deras tränare och ordnar återkommande 
sammandragningar. 

Aktiviteterna i Tennis Stockholm för juniorer 
från 11 års ålder och hela vägen upp till 
seniorspelare fortsätter att utvecklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barn och Ungdom 
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Under året har Team Stockholm åkt på Tennis 
Europe- och ITF-tävlingar och haft ledare på 
alla resor. Ett bra samarbete sker med andra 
regioner, med SvTF och Good to Great. Tennis 
Stockholm har ca 160 spelare i omlopp på 
lägerresor, tävlingar och aktiviteter. Ca hälften 
av Stockholms klubbar är representerade. 
Tillsammans ger det en bra bredd men även en 
bra spets, vilket gynnar våra mål.  
 
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 antalet spelare med internationell 
poäng. 

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

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

 

 

Barn och ungdom, forts  
 

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 de redan har. Tennis Stockholm 
arrangerar varje år ett antal träningsläger för 
inbjudna spelare från klubbar inom regionen. 
Inbjudningarna till lägren görs av Tennis 
Stockholm. 
 
 
Uttagna till SEB NG:s nationella läger 
Lägren hölls i Eskilstuna. 
• Pojkar: Jonas Engström KLTK, Axel Olsson 

Mörk SALK, Gustaf Ström Sollentuna TK. 
• Flickor: Jessica Mridha SALK, Sara Salemyr 

SALK, Frida Furst Trollbäckens TK, Svetlana 
Teterina Spårvägens TK.  
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Barn och ungdom, forts 
 
SEB Next generations läger 
Tennis Stockholm har under 2014 hållit 10 läger 
under SEB Next Generations flagga. 
Huvudlägren hölls under sportlov och höstlov 
med intensiv träning för spelarna under två och 
en halv dag per åldersgrupp. Vi har också 
anordnat några kvällsträffar med gemensamma 
träningar. Stort tack till arrangörsklubbar och 
tränare som hjälpt till. 

Höstlovets läger 
Under höstlovet anordnades fyra läger på 
Danderyds TK och Solna TK för Stockholms SEB 
Next Generation-spelare i åldrarna 11–14 år. 
Tränare under lägren var Fredrik Johansson 
Trollbäcken, Jonathan Kidane Djursholm, Martin 
Tyllman Farsta, Evgenij Obatnin Sollentuna, 
Henrik Nordqvist Danderyd, Micael Schölin 
Farsta och Sigge från Tennis Stockholm. 

  

 

 
 
Lägren var uppdelade på två och en halv dag 
med tennis, fys och teori för respektive 
åldersgrupp. 

Lägren har alltid jobbat med olika teman med 
syfte utbilda spelarna på bästa sätt. Svenska 
Tennisförbundet i samarbete med Region Syd 
och Region Stockholm samt tränarna Magnus 
Ennerberg och Kristian Persson har tagit fram 
ett spelarutvecklingsmaterial i moduler för 11–
14-åringar. Modulerna innehåller övningar, 
teori och klipp på moment som är anpassade 
för 11–12 år och 13–14 år, som till exempel ”jag 
spelar dubbel” eller ”jag returnerar taktiskt”. 
Materialet är åldersanpassat och bygger på 
många års erfarenhet, kompetens och analyser 
av dagens juniortennis. 

Som alltid är det svårt att hitta rätt tid under året 
för att så många som möjligt ska kunna delta. 
2013–2014 provade vi att ordna lägren under 

skolloven. Vi 
kommer att göra en 
utvärdering av om 
vi ska fortsätta med 
det. 

Det var fart, glädje 
och bra inställning 
under samtliga 
lägerdagar. Tack till 
klubbarna och 
tränarna som 
hjälpte till. Samt 
tack till SEB för 
möjligheten att 
samla spelare för att 
träna på detta vis. 
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Träningsläger med Simon Aspelin och 
Mikael Pernfors på Mallorca 
Lägret arrangeras i samarbete med Lagardère 
och If Stockholm Opens ägarföreningar KLTK, 
SALK och Tennis Stockholm. 

Syftet är att ge våra bästa 16-åringar ett lärorikt, 
inspirerande och bra läger tillsammans med 
Simon Aspelin och Mikael Pernfors och dra 
nytta av deras kunskaper och proffsiga rutiner 
på och utanför banan. 

Tidigare har lägret arrangerats på Monte Carlo 
Tennis Club men i år valde vi att åka till Vilas 
Academy på Mallorca. 

Det var femte året som vi åkte på detta läger. 
Medföljande coach: Anders Heimklo. Uttagna 
spelare: Axel Oljons, SALK, Kajsa Stegrell, 
SALK, Theodor Jener, SALK, Hjalmar Condé, 
KLTK, Hanna Wikberg, KLTK, Gilbert Jäger, 
MIK, Angelina Grönros, Järfälla och Enni 
Zander, NPTK. 

Spelarna tränade två pass tennis och två pass 
fys om dagen. Fokus lades på grusspelets alla 
viktiga egenskaper med höga toppade grund-
slag och ett taktiskt spel som kräver både fysisk 
uthållighet, god kontinuitet i slagen och ”en stor 
näve tålamod”.  

Att lära sig hur man pumpar ut och pressar bak 
motståndaren tills ett läge för attack öppnar sig, 
är ett spelupplägg vi oftast inte tränare så ofta 
eftersom vi spelar inomhus 8 månader om året.  

Stort tack till Simon Aspelin och Mikael Pernfors. 

Barn och ungdom, forts 

 

 

 

 

 

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.  
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Barn och ungdom, forts 

 
Gymnasium  
 
Gymnasiereformen GY2011  
I samband med den nya läroplanens införande 
ändrades villkoren för landets idrotts-
gymnasier. Möjligheten till lokala varianter och 
specialprogram är numera begränsad, och de 
skolor som nu godkänns som idrottsgymnasier 
ska tillhöra antingen RIG- eller NIU-systemet. 

Den mest konkreta förändringen på idrotts-
området är att rätten till undervisning i special-
idrott från och med hösten 2011 endast kan ske 
vid speciellt utvalda skolor.  

De tennisgymnasier som valts ut har blivit 
godkända av Svenska Tennisförbundet med 
krav på att upprätthålla en tydlig elitidrotts-
karaktär och ett nära samarbete med förbundet. 
I dagsläget gäller det elva skolor i hela landet.  

Sedan den nya läroplanen infördes 2011 finns 
idrottsgymnasier på två nivåer: 

• riksidrottsgymnasier (RIG) och  
• nationellt godkända idrottsutbildningar 

(NIU). 

RIG får extra ekonomiskt stöd från Riksidrotts-
förbundet och har så kallat riksintag. På RIG kan 
du läsa upp till 700 poäng i ämnet specialidrott. 
RIG-gymnasium finns i Båstad och i Lidköping.   

NIU-gymnasierna har mer regional karaktär 
men har ändå goda möjligheter att erbjuda ett 
bra upplägg i ditt närområde. På ett NIU kan du 
läsa minst 400 poäng i ämnet specialidrott.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RIG-gymnasier 
Tennisen har två gymnasier med RIG-status,  
NTC (Nationellt Tennis Center) i Båstad och 
Riksidrottsgymnasiet i Lidköping. Dessa får ett 
extra ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet 
och kan rekrytera spelare från hela landet. 
 
NIU-gymnasier 
Har en mer regional karaktär, med något 
mindre ekonomiska muskler än RIG, men som 
ändå erbjuder ett bra upplägg i spelares 
närområde. På NIU garanteras minst 400 poäng 
i ämnet specialidrott. I Stockholm finns två NIU- 
gymnasier: Stockholms Idrottsgymnasium och 
Åva Gymnasium.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Stockholms Idrottsgymnasium – NIU  
Stockholms Idrottsgymnasium ligger i 
Roslagstulls fina campusområde Albanova i 
Stockholms innerstad. På skolan studerar ett 
stort antal duktiga och framgångsrika elever 
inom en rad sporter, inte minst inom tennis. 

Skolan har tre högskoleförberedande program 
som alla går att kombinera med en ambitiös 
tennissatsning. Klubbarna i regionen och 
Tennis Stockholm har sedan flera år tillbaka ett 
nära samarbete med skolan.  

Från hösten 2014 tränar NIU-eleverna i SEB 
SALK-hallen under ledning av regionstränaren 
Srdan ”Sigge” Mladenovic. Träningen sker 
tisdagar och torsdagar med fys- och teoripass 
på måndagar. På eftermiddagarna tränar 
spelarna i sina hemmaklubbar. Ett nära 
samarbete finns mellan skolan, Tennis Stockholm 
och klubbarna där spelaren står i centrum. 

NIU-eleverna kommer att gemensamt åka på 
ITF-tävlingar inom Sverige. Bevakning kommer 
att ske på utvalda tävlingar, som sommar- och 
vintertourer i Stockholmsområdet. 
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Åva Gymnasium – NIU 
Kvalitet, trygghet och utveckling är gemen-
samma nämnare för både Åva gymnasium och 
Näsby Parks Tennisklubb. Både klubben och 
skolan har en lång tradition och erfarenhet av 
att utveckla elitidrottare. Vårt gemensamma 
mål är att alla ska kunna prestera optimalt efter 
sina egna förutsättningar.  

Åva gymnasium är en stor skola med många 
program och valmöjligheterna. Den tränartäta 
tennisträningen sköts av Stefan Åslin, Magnus 
Öhrvall och Björn Sahlin.  

Åva har RIG-gymnasium i badminton och NIU i 
innebandy, tennis, och från och med hösten 
2015 även simning och truppgymnastik.  

I april åker tenniseleverna på en veckas 
träningsläger inför grussäsongen till Kroatien. 

 

 

 

 
Olympic Day i Kungsträdgården 
Det lyckade arrangemanget 2012, på 100-
årsdagen av Olympiaden 1912, hölls för tredje 
gången i augusti 2014, med aktiviteter och 
möjlighet att prova på olika idrotter, bland dem 
tennis.  

Barn och ungdom, forts 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Tennis Stockholm och flera klubbar fanns på 
plats, arrangerade spel samt lånade ut racketar 
och bollar. 
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Tennis Stockholm vill vara regionens klubbar 
behjälplig och vill genom olika aktiviteter ge 
dem möjligheter att utvecklas. 
 
 
Klubbesök 
Tennis Stockholm besöker varje år regionens 
klubbar i olika ärenden, inte minst för olika 
utbildningar och under tävlingar. Vi supportar 
också klubbar som har möten med sina 
kommuner för att diskutera till exempel nya 
hallbyggen.  
 
Antalet besök hos klubbarna har ökat markant 
under de senaste åren, och antalet är unikt i 
Tennissverige. Ingen annan region är i 
närheten av så många som Tennis Stockholm. 
Besöken ger ofta en spinoffeffekt på andra 
verksamhetsområden, som både vi och 
klubbarna har nytta av. Under 2014 genom-
fördes runt 100 klubbesök.  
 
Besöken gällde: 

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

 
 
Play and Stay-utbildning 

Regionstränare Srdan ”Sigge” Mladenovic har 
fortsatt besöka klubbar och utbildat tränare i 
konceptet Play and Stay på röd, orange och grön 
nivå. Det har varit mycket uppskattat. Sedan 
starten har Srdan Mladenovic totalt nu gjort 70 
besök i 34 Stockholmsklubbar. Därutöver har 
han besökt klubbar i fem andra regioner. 

 
 
 
 
Tennishallar 
Under 2014 invigdes ingen ny tennishall men 
flera klubbar ligger i projektstadiet och för 
diskussioner med sina kommuner om hjälp med 
finansiering av att renovera eller bygga till, 
eller bygga helt nya anläggningar. 

Tyvärr är detta ofta en lång process i både 
planering och diskussioner med kommuner och 
finansiärer. Beslutsprocesserna är långa och det 
tar på alla ideella krafter och personer i 
klubbarna och sporten blir lidande. I Stockholm 
närmare tullarna är tennisen trångbodd. 

De närmaste två till tre åren ser det ut som att 
några klubbar i Stockholm kommer att kunna 
inviga nya eller renoverade samt tillbyggda 
hallar. 
  

 
 
 
 
 
 

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 finns kapitlen:  

• Monica Seles workout samt spännande 
och riktigt bra spanska övningar. 

• Spansk grustennis – Barcelona Tennis 
Academy. 

 

Klubbutveckling, klubbesök, uppvaktningar 
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Multibanor  
Under 2014 har aktiviteterna i Vårby Gård på 
Sveriges största minitennisanläggning fortsatt 
och vi ser att konceptet håller. Banorna har 
klarat sig från skadegörelse sedan de invigdes i 
maj 2012. Vaxholms TK:s 3 nya minitennisbanor 
bredvid tennisklubben och sportfältet är också 
populära. 

Vårt mål är att i nära framtid skapa fler mini-
tennisanläggningar i Stockholm och vi har 
hösten 2014 besökt olika kommuner för att 
promota idén. Kanske är konceptet så bra att 
det kan spridas till övriga Sverige.  

Botkyrka kommun och 
Ellagård i Täby 
kommun är på gång 
med anläggningar. 
Förhoppningsvis ser 
fler kommuner för-
delarna med liknande 
investeringar för att 
därigenom förebygga 
skadegörelse och 
destruktiva krafter som 
lätt kan ta överhand när 
barn och ungdomar 
inte har något positivt 
att göra.  

Fördelarna med ”Street 
tennis” och minitennis-
konceptet: 

• 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 samla både 
unga och vuxna. Spontanidrottandet är 
enkelt, smidigt och kravlöst. 

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

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

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

 

Klubbutveckling, klubbesök, uppvaktningar, forts 

• En samlingsplats som ger många 
chansen. Istället för att man går till EN 
tennisbana som endera är upptagen 
(man får vänta eller gå hem) eller tom 
(man kan spela men det är ingen 
”puls/aktion”). Men med fem minitennis-
banor 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. 
Det är enkelt att gå och spela, bokning 
behövs inte. 
� Gratis – inga kostnader att spela på 
banorna. 
� Ta bort överklass-stämpeln. 
� Koppla till klubb – de som tycker 
detta är riktigt kul och som vill lära sig 
mer hjälper vi att koppla till en 
närbelägen klubb.  

� Folksport – skapa en stor volym av 
människor 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.  

 
Ellagårds TK, Täby kommun och Tennis 
Stockholm planerar en multianläggning utanför 
Ellagårds nya hall.  

Markytan där, en gammal nedlagd fotbollsplan 
med måtten 40x60 meter, är betydligt större än i 
Vårby Gård. Tankarna väcktes på en multi-
anläggning med fyra minitennisbanor, två 
midibanor, bollvägg, koordinationsbana, 
basketplan och en futsal- eller handbollsplan.  

Alltså en fantastisk aktivitetsanläggning för 
närområdets skolor, tennisklubben och boende. 
Kommunen är mycket intresserad och vi hoppas 
att Sveriges första multianläggning av det här 
slaget snart blir verklighet.  
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Hemsidan 
www.tennisstockholm.se är central för den 
information Tennis Stockholm samlar och delar 
ut, bland annat för att underlätta den 
administrativa vardagen i regionens klubbar. 
På sidan finns nyheter och information om 
tävlingar, kurser, konferenser o.s.v.  
Förhoppningen är att besökare, vare sig det är 
spelare, föräldrar, tränare, klubbar eller 
allmänt intresserade, ska kunna hitta 
basinformation om tennisen i Stockholm 

En nyhet 2014 är nya sidan ”Shop”, en webbshop 
som säljer medaljer, tillbehör till IF SO TOUR-
tävlingar med mera. Detta underlättar för 
klubbarna att kunna beställa när det passar dem. 

 
 

Lars-Ove Åkessons 
Klubbutvecklingsstöd 
Två klubbar har fått medel 2014: Ekerö TK och 
Näsbyparks TK. 

Ekerö TK – redovisning 
Målet var att öka sammanhållningen och det 
ideella engagemanget i klubben. Två aktiviteter 
genomfördes. 
1. Föräldrautbildning för föräldrar med barn 
som tävlar. ”Hur är man en bra förälder till barn 
som tävlar i tennis”. 
2. Utbildning för styrelsen i hur man driver en 
välmående och bra fungerande tennisklubb i 
Stockholm. Kenneth Bergbom berättade om 
sina erfarenheter i Sollentuna TK och NPTK. Hur  

 
man kan jobba för att få bättre sammanhållning, 
få fler ideellt engagerade och hitta intäkter i 
form av sponsorer, tävlingar, fler som spelar, 
nya grupper och andra lösningar.  

Ekerö TK:s egen utvärdering 
Vi är tacksamma för bidraget från ”Lars-Ove 
Åkessons Klubbutvecklingsstöd”, som gav oss 
möjligheten att genomföra dessa två tillfällen som 
varit enormt lärorika, intressanta och givande för 
oss i Ekerö Tennisklubb. Vi kan verkligen 
rekommendera alla tennisklubbar med 
ambitioner att göra samma sak.  

 
Näsbyparks TK – redovisning 
Bakgrund: Tennis är en fantastisk sport för alla 
åldrar och nivåer. Två saker kan dock ibland 
begränsa klubblivet: 

1. Medlemmarna lever åldersselekterat. 
2. Många tror att det krävs hög spelnivå för 

att för att kunna tävla. Jämför med t.ex 
golf där man spelar mot banan. 

Lösning/tillvägagångssätt/mål: Vi skapade 
aktiviteter som kunde leda till ökat tävlande på 
klubbnivå. Förhoppningen var nya 
deltagarrekord i 
Generations-
dubbel, inomhus-
KM samt KM-festen. 
Vi hoppades också 
på att få igång en 
damdubbel C!  
Två aktiviteter: I 
mars bjöds alla i 
vuxenkurserna till 
en gratis ”prova på 
att spela match 
lördag”. Tre ledare 
introducerade alla i 
”att spela match”. 
40 deltagare, varav många damer, spelade 50 
korta dubbelmatcher. I december bjöd vi in 
alla som inte tävlar externt till Tennisskole-KM.  
Över 50 juniorer i åldrarna 7–16 år deltog.  

Resultat: Över 300 starter i inomhus-KM, 33 par 
i Generationsdubbeln, 5 par i Damdubbel C.  
150 deltagare på KM-festen. Det motsvarar över 
10% av klubbens 1.200 medlemmar!  

NPTK vill tacka Region Stockholm för bidraget 
från L-O Åkessons klubbutvecklingsstöd som 
väsentligt bidragit till ovanstående aktiviteter. 
Då Lars-Ove Åkesson också var ordförande i 
Näsbyparks TK och brann för klubbaktiviteter 
känns det extra bra.  
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IdrottOnline medlemsregistrering 
Under 2014 har arbetet fortsatt med 
IdrottOnline. Alla tennisklubbar behöver ha 
sina register uppdaterade i IdrottOnline med 
fullt personnummer. 
IdrottOnline är kostnadsfritt för alla föreningar 
och klubbar anslutna till RF, och har många 
funktioner: hemsida, medlemsregister, SMS och 
gruppmail, kalender, LOK-stöd, Idrottslyftet, 
Utbildningsmodulen och mycket mer. 
IdrottOnline ”ligger i molnet” och är 
lättillgängligt för alla.   

Riksidrottsförbundet (RF) lägger ner mycket tid 
och resurser på arbetet med att utveckla 
idrottens IT-verktyg. Det har gått framåt men 
det behövs mer för att klubbarna skall få ett 
komplett verktyg i sin vardag. Idag får man 
komplettera med andra lösningar i avvaktan på 
att arbetet har kommit en bit till.  
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Framöver är det viktigt att medlemsregistret 
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 man bara har födelsedatum 
på, dvs år–månad–dag, ändå registreras. 
Uppgifterna får kompletteras vartefter.  

Sammanställning av antal medlemmar i Tennis 
Sverige, totalt i Sverige (se tabell nedan). Alla 
är idag inte registrerade i IdrottOnline men 
tennisen är på god väg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Region 
 

 
Antal 

klubbar 
 

 
Antal medlemmar  

i SvTF 
 

Antal i procent   
       

  Norr 36 4 176 3,9 % 

  Mitt 60 8 854 8,2 % 

  Väst 62 9 006 8,3 % 

  Stockholm 59 34 109 31,5 % 

  Öst 52 7 692 7,1 % 

  Göteborg 24 10 115 9,3 % 

  Syd 143 34 349 31,7 % 

  Totalt 436 108 301 100 % 

Sammanställning av resultatet av medlemsregistreringen 
i Svenska Tennisförbundet per 2014-12-31 
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Tennis Stockholm utbildar och samordnar 
utbildning, dels av tränare, dels av funktionärer 
till sanktionerade tävlingar.  

Svenska Tennisförbundet har i samarbete med 
regionerna arbetat fram tränarutbildningar för 
landets tennistränare på både riks- och 
regionsnivå. Dessa utbildningar arbetar vi 
ständigt med att kvalitetssäkra och utveckla.  
Under 2014 har vi därför fortsatt att lägga fokus 
på våra tränarutbildningar och aktiviteter i 
regionen för att nå fram och utbilda så många 
tränare som möjligt i tennisklubbarna.  
 
 
 
Utbildningsgruppen 2014 
Utbildningsgruppen i Tennis Stockholm som 
framför allt ansvarar för tränarutbildningar har 
haft fyra möten under året. Gruppen består av 
Micaela Hjelm ordf, Srdan Mladenovic, Linda 
Jansson, Johan Thorselius och Henrik Lindkvist. 
Under träffarna diskuterar vi status på 
utbildningarna, vad som gått bra och som kan 
förbättras. Inför HT 2014 granskades hela 
utbildningsmaterialet samt strukturen på 
kurserna för att säkerställa en standardisering i 
utförandet samt innehållet i alla stegutbildningar 
som arrangeras i regionen. 

 

Utbildningsgruppen för tränarutbildningar. 

 

 
 
Stegutbildningarna 
I tabellen nedan finns en sammanställning av 
antalet utbildningar som anordnats 2014 i 
Tennis Stockholm, samt antal deltagare. 
 

Utbildning Antal 
kurser 

Deltagar-
antal 

 
Plattformen 4 87 

TGU 1 2 18 
TGU 2 1 10 

Klubbdomar- och 
spelarutbildning 

   2 * 
 

19 

Grundläggande 
tävlingsledarutbildning 

2 17 

Förbundstävlings-
ledarutbildning 

2 17 

Matchledare 2 38 
* Tre planerade varav en blev inställd. 

 
 
Validering 
Tränarutbildningen har kopplingar till en 
akademisk examen. Se figuren nedan. Flera 
tränare i Stockholm har genom åren validerats 
och fått högskoleexamen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Utbildningar och konferenser 
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Utbildning av funktionärer 
Tennis Stockholm utbildar kontinuerligt 
funktionärer till regionens (ibland även för 
andra regioner) sanktionerade tävlingar. 
 
Vår målsättning är att alltid ha hög kvalitet 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 det vid varje tävling som en klubb 
söker sanktion för skall finnas en utbildad 
förbundstävlingsledare. För att möta det kravet 
har klubbarna fått skicka deltagare till kurserna 
Grundläggande tävlingsledarutbildning och 
Förbundstävlingsledarutbildningarna i 
Stockholm utan kostnad under 2014. Projektet 
med kostnadsfri utbildning av tävlingsledare 
har pågått i tre år och är nu avslutat. 

 
Domarutbildning 
För att tillgodose behovet av tennisdomare 
arrangerar Tennis Stockholm utbildningar. 
Klubbdomarkursen är första steget för att börja 
döma enklare juniormatcher. Utbildningen är 
något utökad med en spelarutbildning och 
riktar sig nu också till spelare. Avsikten är att 
ge spelare säkerhet genom kunskaper om 
tennisens regler vilket även stärker dem som 
spelare. Högre domarutbildningar som Förbunds- 
och Elitdomarutbildning arrangeras av Svenska 
Tennisförbundet.  

 
Förbundsdomarutbildning 
Arrangeras av Svenska Tennisförbundet i 
samarbete med regionerna. I Stockholm hölls 
en kurs i februari på KLTK under tävlingen 
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Kungens kanna och Drottningen pris. I kursen i 
Båstad i juni deltog flera representanter från 
Tennis Stockholm.  

  
Regionsstipendium till domare 
Till förbundsdomarutbildningen under SEB 
Next Generations Sverigefinaler i Båstad i juni  
erbjöd Tennis Stockholm två stipendier. 
Stipendiater blev Jiezzah Lindahl, Kungsängens 
TK och Oskar Manns, Trollbäckens TK (nedan).  
Under tre 
dagar 
varvades 
teori med 
praktik som 
bestod av att 
döma 
tävlingens 
matcher och 
den livesända finalen. 

 
Externa konferenser 
2014 har Tennis Stockholm haft deltagare på: 
• Region Syds regionkonferens. 
• Region Norrs klubb- och tränarutvecklings-

konferens. 
• SvTF:s konferens under Kings of Tennis. 
• SvTF:s utbildningskonferens i Båstad. 
• SvTF:s tävlingskonferens i samband med If 

Stockholm Open. 
 
Tränarträffar samt konferenser 
Under 2014 valde utbildningsgruppen att inte 
själv anordna några tränarträffar i regionen då 
SvTF anordnade en tränarträff/symposium i 
samband med Kings of Tennis i mars. Det 
hölls på Stockholm Water Front Hotel och hela 
utbildningsgruppen var där, liksom många 
tränare från Stockholm. Beslutet att inte anordna 
några tränarträffar 2014 grundade sig även i att 
vi fokuserade på vår nya fysutbildning samt 
våra tränarutbildningar.  
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Utbildningar och konferenser, forts 

 
Konferensen i Båstad 
I juli deltog Micaela Hjelm i en utbildnings-
konferens i Båstad, anordnad av SvTF, i 
samband med Swedish Open. Alla tennis-
regioner var representerade. Ansvarig var 
SvTF:s Niklas Fjeldstad. Ur programmet: 
nulägesanalys av regionernas utbildningar, 
diskussion av kursernas innehåll  samt 
planering av TGU2-material. 

 
Tränarkonferens i Norge  
Som ett led i att vara uppdaterade i ämnet 
spelarutveckling, deltog i mars Erik Carlbom, 
Caxton Njuki, och Linda Jansson i Norska 
tennisförbundets tränarseminarium. Tre dagar 
med många, fantastiska föreläsare från USA, 
Belgien, England och Norge. Kim Clijsters 
närvaro och engagemang tillförde perspektiv 
från spelarsidan. 

Den röda tråden var: Hur organiserar, planerar 
och genomför Norge sitt tennisprogram ”under 
12 år”? Stor vikt läggs vid att redan från början 
få med alla delar i spelar-utvecklingen: 
koordinativa egenskaper hos barn, mentala 
verktyg för samt träning och tävlingsformer 
som är roliga och lockar många barn att börja 
med tennis men framför allt för att få dem att 
fortsätta utvecklas inom tennisen. 
 
Vi tyckte alla tre att Norge genom sin öppenhet, 
samverkan med andra länder, och förbundet 
och tränarna engagemanget har börjat resan 
mot målet att bli det land i världen som har det 
bästa programmet för ”tennis under 12”.  

 

 
 
 

Utbildningsresa till Belgien 
Efter att tidigare år besökt Frankrike och Serbien, 
gick resan hösten 2014 till Belgien. Resan 
möjliggjordes av medel från Mackes Minnes-
fond och Tennis Stockholm. Med på resan var 
tränarna Magnus Ennerberg, KLTK, Sigge 
Mladenovic, Tennis Stockholm, Johan Porsborn, 
SALK samt Kristian Persson, Ullevi TK. Målet var 
att studera Belgien tennisstruktur och få en 
inblick i hur Belgiens tennis arbetar med sin 
spelarutveckling.  
 
Belgien är ett litet land men har ändå kontinuerligt 
producerat tennisspelare på hög nivå. Kim 
Clijsters och Justine Henin är spelare som 
sticker ut men bakom dem finns en tradition av 
att få fram spelare som når hög nivå på WTA 
och ATP. I dag har de 10 herr- och 6 damspelare 
på topp 300 i världen, bland annat tre tjejer 
födda -94 som är topp 200. 
 
Kännetecken för belgisk tennis och varför de är 
så framgångsrika, både på senior- och juniornivå.  
• Fokus på att utveckla tränarna via utbildning. 
• Förbundets mål är att utveckla tränaren som 

jobbar med spelaren. 
• Teknisk träning är en viktig grund i spelar-

utvecklingen med fokus både på den slag-
mässiga tekniken och fotarbetsteknik i olika 
situationer. Tydlig koppling mellan 
fotarbetsteknik och den fysiska träningen 
som genomförs före och efter tennisen.  

• Träningen på banan var tydligt planerad 
och målstyrd. Det fanns en tydlig tanke på 
vad, varför och hur de skulle träna. 

• Fysträningens tydliga tennistänk och höga 
status. Den leds av mycket välutbildade 
tränare som utgår både från tennisspecifika 
krav och spelarens ålder. De gör	  rätt saker i 
rätt ålder på rätt sätt. 

• Förbundets styrdokument i excel för spelar-
utveckling var det mest genomtänkta vi sett. 



 29 

 

• Förbundet hade en väl utarbetad plan för 
spelarutveckling och en mycket aktiv roll 
redan i Play & Stay-åldern samt i deras Kids 
Development Team där klubbtränarna får 
mycket strukturell hjälp. 

Gruppens hela material, reflektioner och tankar 
finns på Tennis Stockholms hemsida  

 

Elittränarutbildning 
Regionstränare Srdan ”Sigge” Mladenovic går 
tillsammans med Magnus Ennerberg på 
Elittränarutbildningen, Sveriges främsta 

utbildning för 
tränare inom 
elitidrott. Den 
genomförs under 
två år och de 
utexamineras till 
sommaren 2015. 

 

Ledare på internationella tävlingar 
Vi har fortsatt att under 2014 skicka ledare på 
internationella tävlingar för att få värdefull 
erfarenhet vilket är utvecklande för regionen. 
Vi ser det som positiva utbildningstillfällen. 

 

Utbildningar och konferenser, forts 
 
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. 

 
 
Ny fysutbildning 
Stockholmsjuniorerna har i många år fått göra, 
fystester på Bosön och med SvTF:s fystränare 
Fredrik Johansson i Sätrahallen. Tankarna hos 
Tennis Stockholm har under en tid varit att 
ersätta detta med en ny modell. 

Vi har nu istället valt att vända oss till de tränare 
som träffar juniorerna dagligen i klubbmiljö 
med en utbildning i åldersanpassad träning för 
barn och ungdomar. Totalt arrangerades 10 
träffar med olika teman för varje träff. 30 tränare 
deltog i utbildningen och förhoppningen är att 
fysträningen kommer att bli mer kvalitativ i 
klubbarna och att spelarna får bättre fysträning 
i sin hemmamiljö. 
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Utbildningar och konferenser, forts 

 
Kvinnligt nätverk 
Under 2014 startades ett kvinnligt 
nätverk på initiativ av SvTF. Första 
träffen var på Bosön på Lidingö i 
september. Ett 30-tal ledare från hela 
Sverige deltog under de två 
dagarna. Stockholm representerades 
av 10 klubbar. Ur programmet:  

• Hur kan de kvinnliga ledarna 
inom tennisen bli fler?  

• Hur kan kvinnliga ledares kompetens-
utveckling stödjas?  

Träffen är ett första steg, dels i en satsning för 
att stödja kvinnliga ledares kompetens-
utveckling och dels i arbetet för att rekrytera 
fler kvinnliga tränare till sporten. Målet är att 
göra tennisen en mer jämställd idrott. 

 
Föräldrautbildning  
Föräldrar och tränare med barn/spelare i Team 
Stockholm SEB och Next Generation inbjöds till 
en kväll där Johan Fallby förläste med 
budskapet ”Föräldrar – en viktig resurs”.  

Hur stöttar man sitt barn? Hur 
mycket idrott ska vi prata vid 
middagsbordet? Ska vi prata 
om resultatet i bilen på väg 
hem från matchen? Hur ger vi 
feedback? Är inre eller yttre 
motivation viktigast? Föräl-
derns roll? Tränarens roll?  

Intresset var stort, cirka 80 föräldrar deltog. 
Många fick sig förhoppningsvis en tankeställare 
kring sitt föräldraskap och vi hoppas att vi ökat 
medvetenheten hos föräldrarna om hur man 
agerar runt sitt tennisspelande barn. 

 
Tävlingsledarkonferens 
Den 4 dec hölls Tennis Stockholms årliga 
tävlingsledarkonferens. Dagens program: 
• Nya riktlinjer från Riksidrottsförbundet. 
• IF SO TOUR: Nya medaljer, RS-bollen, nya 

ambassadörer, höjd anmälningsavgift. 
• Stockholm Junior Tour 2015. 
• Sanktionering – nya tävlingsformer. 
• Utbildning av funktionärer: domare, spelare, 

matchledare. Återlegitimering. 
• Regler och kniviga fall. 
Presentationer från träffen finns på hemsidan. 

 

Klubbutvecklingskonferens 13 feb 
Ordförande Dan Rastland informerade om Lars-
Ove Åkessons klubbutvecklingsstöd. Håkan 
Arfwedson var moderator. Program: 
• Mer tid till idrotten är ett av Riksidrotts-

förbundets mål. Hur kan det administrativa 
arbetet underlättas så att klubbarna kan 
uppfylla det? Lena Kubicska berättade. 

• Under rubriken Bra bredd ger bra elit 
beskrev Srdan Sigge Mladenovic arbetet 
med barn och ungdomar. Han tog upp 
ämnet talang och ställde frågan ’Bredd 
skapar elit’ eller ”Bra bredd skapar bra elit’? 

• Anders Heimklo beskrev planeringen av 
nya multianläggningar, liknande Vårby 
Gård. Ellagårds TK är nu på gång med en 
anläggning på en nedlagd fotbollsplan. De 
planerar banor för mini- och miditennis, 
futsal och basket. 

• RF:s riktlinjer för en sund och säker barn- 
och ungdomsidrott. Anders Heimklo om 
bakgrunden och vad det innebär för 
tennisen. 

 

Anläggningskonferens 
Konferensen den 5 nov, anordnad av Tennis 
Stockholm, samlade ca 60 deltagare. Ämnet var 
allt som har att göra med bygge och renovering 
av en anläggning.  
• Att gå från idé till handling 
• Ideell förening eller bilda bolag? 
• Juridiska och finansiella överväganden 
• Skatt och moms under och efter 
• Fallgropar som kan bli dyra 
• Klubbar redovisar sina erfarenheter 
• Tips på vägen!  
• Nästa steg! 

Bolag eller inte bolag utvecklades närmare och 
Ekerö TK beskrev arbetet med sin planerade 
hallutbyggnad.  
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Kanslikonferens 
Under If Stockholm Open träffades ett tiotal 
klubbars kanslier. Detta för att undersöka om 
det finns behov och intresse för klubbarnas 
administrativa personal att träffas. Det föll väl ut 
och en uppföljning diskuterades som kommer 
att arrangeras under våren 2015.  
 

Play and Stay – Tennis 10s  
En global kampanj, Play and Stay, lanserades 
2007 av ITF – med syftet att öka tennisens 
tillgänglighet i hela världen. Kampanjen har 
varit mycket framgångsrik, med drygt 160 

deltagande nationer. Syftet är att 
göra tennisen enkel, rolig och 
hälsosam, och att göra det möjligt 
för nybörjare att serva, slå bollen 
ett antal gånger över nät och spela 

poäng från sin första lektion. Grundläggande 
för kampanjen är långsammare bollar vilket gör 
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 
nybörjare kan uppfatta som tråkiga, alltför 
tekniska och irrelevanta för deras behov 
och förmågor. 

• Konkurrens från andra 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. 

Utbildningar och konferenser, fort 

Regionstränare Srdan ”Sigge” Mladenovic har 
fortsatt besöka klubbar runt om i regionen och 
utbildat tränare i konceptet Play and Stay. 
Utbildningen har varit på röd, orange och grön 
nivå. Besöken har varit mycket uppskattade och 
det bidrar till en bättre spelarutveckling. 

Sedan starten har Srdan Mladenovic nu gjort 70 
besök i 34 klubbar. Dessutom har han besökt 
fem andra regioner och visat vårt upplägg. 

Vårt mål är inte bara att det blir 2-3 besök utan 
att detta skapar en ständig och tät kontakt med 
klubbarna för att utveckla tränarna och deras 
metodik för en positiv spelarutveckling.  

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

Nivåerna 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 av tävlingar i regionen samt 
arrangerar eller är medarrangör av tävlingar. 
Vi arbetar ständigt med att utveckla nya 
tävlingsformer för spelarna. 

 

IF SO TOUR 
IF SO TOUR är framtagen för att stimulera dels 
barn i tennisskolan som redan är tävlings-
inriktade, dels alla barn som vill börja 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 terminerna. Man 
väljer själv hur många tävlingar i touren man 
vill spela. Alla spelare får minst 4 matcher i en 
tävling. IF SO TOUR 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. 

• 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 populär och växer snabbt. Den 
startade 1997 i Stockholm och hette först Wilson 
Touren. Den spelas numera i samtliga Sveriges 
tennisregioner.    

Tourens expansion fortsatte även under 2014. 
Antalet tävlingar är nu drygt 500 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.  

I och med att ”Play and Stay” har 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 TOUR avtackades.  

Nya ambassadörer är Robin Söderling och 
Simon Aspelin. Årets PR-besök gjordes på 
Upsala Studenters IF. Syftet med besöken är att 
sprida, glädje, inspiration och publicitet. Årets 
besök blev mycket lyckat och uppskattat, inte 
minst tack vare Peter Rejmer, som är ansvarig 
för USIF tennis. Media var på plats tillsammans 
med ett stort antal spelare och föräldrar. 

Titelsponsorn If tillsammans med Audi 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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Weekendtävlingar 
Under sommaren arrangerade Hellas TK, för 
andra året i rad, en mycket lyckad weekend-
tävling inom IF SO TOUR. 

Tanken är att erbjuda tävlingar som inte binder 
upp deltagare i flera veckor. Ett spelschema 
över endast fredag–söndag kan i vissa klasser 
kräva lite begränsningar, 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 weekend-
turneringar och jobbar för en utveckling av 
dem i Stockholm. 

 

Klubbkampen 
En lagtävling i minitennis, där varje lag består 
av 3 killar och 3 tjejer i åldern 6–8 år. Tävlingen 
är ett samarrangemang mellan Tennis 
Stockholm och Åkersberga TK. Tyvärr kunde 
inte 2014 års Klubbkampen genomföras p.g.a 
att anläggningarna inte var tillgängliga vid 
aktuell tidpunkt. Det krävs två stora sport-hallar 
och en ishall för att genomföra tävlingen. 
 

 

 

 
Rookieserien 2014/2015 
Rookieserien är en lagtävling för 12-åringar. 
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 spelas september 
till januari. Slutspel i februari eller mars. 

Serien startade 1996 och har varit mycket 
populär genom åren. Segrarlaget får bland 
annat en Rookiebuckla som förhoppningsvis 
placeras på en framstående plats på klubben. 

Sedan 2011 är serien är indelad i Rookie Guld 
och Rookie Silver. Guld för spelare med mer 
tävlingsvana. Serierna är i sin tur uppdelade i 
en söder- resp norrserie. Segrarlagen i Guld-
serierna möts i en final.  

Under 2014 deltog 11 lag i Guldserien och 16 
lag i Silverserien.   

Resultatrapportering sker sedan 2013 på 
Svenska Tennisförbundets sida Seriespel. Detta 
fungerar mycket väl och har underlättat den 
administrativa inramningen. 

Vinnare i den nittonde upplagan av 
Rookieserien (Guld) blev SALK, som besegrade 
KLTK i finalen. 

Vi kan med glädje konstatera att Stockholm 
kommer att få fram ännu en bra generation av 
spelare. 

 

 

Tävlingar, forts. 
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Tävlingar, forts. 

 
Pirres Pokal 
Svenska Tennisförbundets riksomfattande 
lagtävling för Sveriges bästa 14-åriga pojkar 
har spelats sedan 1997. Lagen tävlar 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 
Sveriges alla tennisdistrikt, sen semifinal i 
Båstad under Swedish Open och slutligen final 
under Stockholm Open. Sedan 2009 spelas 
tävlingen med ett regionsspel för de 7 tennis-
regionerna + ett extralag. Segrarna spelar final 
under If Stockholm Open. 

Varje lagmatch består av 4 singlar och 2 
dubblar.  

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

Årets gruppspel arrangerades i Falköping. 
Efter tre dagars poolspel stod 
regionerna Stockholm och Syd som 
segrare i var sin pool, en 
upprepning av resultatet 2013.  

Under If Stockholm Opens finalhelg i 
Kungl. Tennishallen, möttes 
Stockholm och Syd i final. Efter 
singlarna stod det 2-2. Stockholm 
vann dubblarna och segrade 
därmed årets Pirres Pokal med 4–2. 
En revansch på fjolårssegrarna. 

 

 

Regionstävling F12 
Sveriges största lagtävling för flickor 12 år, och 
kan kallas för Sveriges eget mini "Fed Cup" 
(damernas 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 ge flickorna många bra 
matcher samt ge dem en känsla av hur det är att 
spela i lag. Om några år kan det vara några av 
dem som är stommen i Sveriges Fed Cup-lag. 

Tävlingen startade år 2000 och har tidigare 
hetat Ica Kuriren Cup, Julia Cup och Investor 
Cup. Sedan 2009 spelas tävlingen i två steg 
med regionsspel och därefter en final. 

I regionsspelet på Smedslättens LTK var de sju 
regionerna representerade med var sitt lag. 
Som arrangerande region fick Stockholm delta 
med två. Lagen var uppdelade i två pooler.  

Poolsegrarna, Stockholms lag 1 och lag 
Göteborg, möttes i final på Näsbyparks TK 
samtidigt med tävlingen Stockholm Ladies. 
Stockholmslaget segrade med siffrorna 5–1, och 
försvarade därmed sin titel från 2013. 
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Stockholmsserien 
För seniorer. Seriespel i Tennis Stockholms regi 
för klubblag. Öppen för alla klubbar anslutna 
till Svenska Tennisförbundet/Tennis Stockholm. 
Varje lagmatch är två singlar och en dubbel. 

• Utomhusserie maj–juni 
• Inomhusserie höst–vår   

För andra året i rad har en avgörande match 
spelats i uteserien mellan segrarna i Damer 40, 
Hellas TK i div och Danderyds TK i div 2. Den 
spelades i september på Hellas TK på Söder där 
vinterhalvårets tält redan var resta över 
banorna och slutade 2-1 till Hellas.  

 
SEB Next Generation Cup 
Tävlingen startade 1970 som Kalle Anka Cup. 
2012 bytte den namn till SEB Next Generation 
Cup. Många framstående spelare har stått högst 
på prispallen – Björn Borg, Mats Wilander, 
Stefan Edberg, Åsa Svensson, Sofia Arvidsson, 
Kent Carlsson, Magnus Norman, Johanna 
Larsson m.fl.  

Tävlingen är riksomfattande för flickor och 
pojkar i klasserna 11, 13 och 15 år. Den inleds 
med regionsspel under våren och avgörs med 
slutspel i Båstad i juni. Numera finns också en 9-
årsklass, som dock bara spelas regionalt. 
 
Historiskt tillhör Stockholm de bästa distrikten/ 
regionerna. ’Stockholmskändisar’ som vunnit 
tävlingen är Thomas Enqvist, Niclas Kulti, Maria 
Strandlund, Per Henricsson, Anders Henricsson, 
Jacob Adaktusson, Joakim ’Pim-Pim’ Johansson,  

 

 

 

Tävlingar forts. 

Hilda Melander, Sandra Roma, Rebecca 
Peterson och Mikael Ymer. Tabell över alla 
finalister finns på vår hemsida.  

Regionsspel   
I Sveriges 7 tennisregioner avgörs ett regionsspel 
och de tre bästa i varje klass (utom 9-åringarna) 
i varje region går till Sverigefinalen i Båstad. I 
Stockholms regionsspel 2014 spelade flickorna 
på SALK och pojkarna på Åkersberga TK   
  
Sverigefinal i Båstad 
Klasserna inleds med poolspel och avslutas med 
slutspel. I Sverigefinalen spelas även 
mixeddubbel.  

Ledare 2014 var Srdan ”Sigge” Mladenovic och 
Viktor Zetterholm med följande spelare: 
P15 – Jonas Eriksson-Zieverts, Filip Hallin, 
Mathias Gavelin. 
F15 – Lisa Zaar, Karolina Tillander, Ebba 
Rosberg. 
P13 – Gustaf Ström, Axel Olsson-Mörk, Herman 
Höyeraal. 
F13 – Maria Petrovic, Frida Furst, Angelina 
Melki. 
P11 – Rasmus Boding, Michael Minasyan, Arslan 
Temirhanov. 
F11 – Sara Eriksson, Anna Gao, Johanna Ström. 

Stockholmtruppen gjorde bra ifrån sig även i år 
med 11 medaljer; 2 guld, 4 silver och 5 brons. 
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Tävlingar forts. 

 

Juniorserien 
Lagtävling för flick- och pojklag i åldersklasserna 
15/16 år och 14 år/yngre. Varje lagmatch består 
av två singlar och en dubbel. Resultatrapportering 
på tennis.se, där också tabeller finns. 

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

Juniorserien vänder sig till tennisskole- och 
tävlingsjuniorer som tycker om att träna tennis, 
och vill prova på att tävla, t.ex. i gruppspel, KM 
och seriespel, men som inte tillhör de ”riktiga 
tävlingsjuniorerna”. Fördelarna med serien är: 
• Klubben investerar för framtida hjälp-

tränare, kommittémedlemmar osv.   
• Juniorerna känner sig uppmärksammade av 

sin klubb. 
• Juniorerna får matchrutin till en billig penning. 
• Lagkompisar ger en team- och klubbkänsla. 
• Tennisen känns som en lagsport, vilket kan 

vara en trygghet. 
• Det är roligt att träffa intresserade juniorer 

från andra klubbar.  

I Juniorserien 2014 deltog 20 lag.  
• I pojkar 15/16 spelade tolv lag i två grupper. 

Grupp 1 vanns av Tullinge TK och grupp 2 
av Lidingö TK lag 1. Finalen mellan 
gruppvinnarna Tullinge och Lidingö vanns 
av Tullinge TK med 2-1.  

• Pojkar 14 samlade fem lag och var jämn i 
toppen. Nynäshamns TK och Hellas TK hade 
båda tre vunna lagmatcher, men 
Nynäshamn vann på matchdifferans.  

• Årets flickserie F14, samlade tre lag: 
Ellagårds TK, Haninge TK och Lidingö TK. 
Lidingö vann båda sina matcher och blev 
årets segrare. 

 

 
 
 
 
 
 

Stockholm Junior Tour 
En tävling för Stockholms bästa juniorer P/F12, 
14, 16 och 18 år som spelas sedan 2010. Det 
femte året med touren visade att den fortsätter 
vara mycket populär. Som tidigare spelas 
tävlingarna med Dunlop-bollar.     

8 nationella tävlingar ingår: MIK Open, JRM 
inne på Stockholm Parkett Open, NPTK Audi 
Junior Trophy, JRM ute på SALK, Järfälla Open, 
Sollentuna Spelen, Åkersberga Nordea Nordic, 
Spårvägen Cup och avlutande Masters-slutspel 
i Trollbäcken i december. Poängräkning sker i 
SvTF:s seriesystem som ger tabeller med 
inspelade Stockholm Junior Tour-poäng.  

Syftet med Stockholm Junior Tour är att: 
1. Höja statusen på regionmästerskapen 

och få med de bästa spelarna. 
2. Uppmuntra juniorerna 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 tävla i 17–18-
årsåldern. 

Priser 
Vinnarna i Mastersslutspelet får mycket fina 
priser. Förutom fina bucklor erbjuds de Dunlop 
A-sponsorkontrakt och Diadora-kontrakt samt 
ett träningsläger på Barcelona Tennis Academy 
med de mycket erfarna Juan Carlos Baguena 
och Raphael Maurer under april året efter. 
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I april 2014 var vinnarna för Stockholm Junior 
Tour 2013 på Barcelona Tennis Academy med 
Srdan ”Sigge” Mladenovic och Anders Heimklo. 
Spelarna var Johan Jönhagen SALK, Charoline 
Erlandsson Järfälla TS, Marcus Vidgren Troll-
bäckens TK, Hanna Wikberg KLTK, Joel Åkerlund 
NPTK, Ebba Rosberg SALK, Gustav Ström 
Sollentuna TK samt Frida Furst Trollbäckens TK. 

 

Tennis Europe-tävling i Trollbäcken 
I november spelades en internationell tävling 
för 14-åringar, Husman Hagberg Open 
(kategori 3), i ett mycket bra arrangemang på 
Trollbäckens TK.  

Av de svenska ungdomarna var 3 flickor och 6 
pojkar klara för kvartsfinal. Liza Zaar, Enskede 
LTK vann flickklassen. Bland pojkarna gick Erik 
Grevelius, Lidingö TK till semifinal. Pojkdubbeln  
vanns av Johan Garpered KLTK/Erik Grevelius. 

Tournament director var Lena Kubicska.  
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TE Lidingö  
I februari arrangerade Lidingö TK för andra året 
i rad en TE-tävling (kategori 3) för 14-åringar.  

Bäst i det internationella motståndet gick det för 
hemmaspelaren Erik Grevelius, Lidingö TK som 
vann två matcher i huvudturnering. Bäst bland 
flickorna var Karolina Tillander, Järfälla TS som 
också vann två matcher i huvudturneringen. 
Tournament director var Lena Kubicska. 

Efterföljande vecka arrangerades en TE-tävling 
i kategori 1 (den högsta), Kungens Kanna och 
Drottningens Pris. Tävlingsarrangör KLTK.  

Det medför att spelare kan tävla i två tävlingar 
när de kommer till Stockholm.  

 

Vad är Tennis Europe? 
Tennis Europe (TE) samlar idag 49 europeiska 
staters tennisförbund. Ovanför TE finns ITF, 
(International Tennis Federation). 

Tävlingarna under Tennis Europe delas upp i 
kategorierna 1, 2 och 3, där 1 är högsta 
kategorin. 

Bland annat i Tennis Europes verksamhet: 

• Stödja och utveckla tennisen i Europa. 
• Vara en länk mellan nationella 

tennisförbund och ITF. 
• Medverka till att genomföra ITF:s regler och 

beslut. 
• Arrangera tävlingar, bland annat för 12–16-

åringar. 
• Har tävlingsinfo och lottningar på hemsidan. 
• Anordnar konferenser. 
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Stockholm Ladies 
Tävlingen startades 1995 och arrangerades då 
på SALK och sen på Edsbergs IF TS. 18 år i rad 
har den nu hållits på Näsbyparks TK, med 
Kenneth Bergbom som tävlingsledare. 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 interna-
tionella damtävlingar som de framöver 
kanske har 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 brittiskan Naomi Cavaday. I 
den hårda finalen mötte hon ryskan Margarita 
Lazareva och fick höja tempot rejält för att till 
slut vinna med 5-7, 6-3, 6-3. 

Den 25-åriga Naomi har i år gjort comeback 
efter några års frånvaro och har tidigare varit 
rankad topp 170 i världen. Naomi 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 tre ITF-
tävlingar, så kallade Futures, med $10 000 i total 
prispott varje vecka. Spelplatserna för Future-
tävlingarna var Danderyd, Falun och Jönköping.  
 
Speciellt för Rising Star Tour 2014 var att 
herrarna sporrades av den unika chansen att 
spela om ett Wild Card till  huvudturneringen i 
ATP-turneringen If Stockholm Open.  

Danderyd Future som var den första 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. I år 
deltog 16 svenskar i huvudturneringen. 
Christoffer Solberg, NPTK, överraskade med att 
direkt slå 314-rankade indiern N. Sriram Balaji i 
raka set. 

Mikael Ymer gick till kvarten och pressande 
självaste Isak Arvidsson i två tuffa tiebreakset. 

Vinnare blev estländaren Jurgen Zopp som slog 
amerikanen Petr Kobelt med 7-6, 6-4.  

I dubbeln vann Patrik Rosenholm/N.Sriram 
Balaj, Indien över Jacob Adaktusson/Tobias 
Blomgren med 6-4, 6-4. 
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If Stockholm Open  
I 46 år har Stockholm Open varit ett årligt 
återkommande evenemang för alla tennis-
intresserade.  
 
I slutet på 60-talet fick tennislegendaren 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 Dan Rastland (ordf), Mikael Stig, 
Henrik Bergman, Robert Roos och Hans 
Hedström. Vd är Morten Gierlöff. Funktionärs-
koordinator är Karolina Söör. 

Stockholm Open AB träffade under 2014 ett 
femårigt operatörsavtal med Lagardère 
Unlimited Scandinavia AB. Avtalet innebär att 
Lagardère Unlimited Scandinavia AB genomför 

Tävlingar, forts. 

 
tävlingen, handhar sponsorer och ansvarar för 
biljettförsäljningen. Stockholm Open AB 
ansvarar för att rekrytera och utbilda de ideella 
funktionärerna. 

2014 års tävling hade ett starkt startfält med en 
härlig mix av bra spelare, mycket tack vare den 
nya Tournament Directorn Robin Söderling och 
Christer Hult, CEO   
 
Det bjöds på många bra och spännande 
matcher som tilltalade publiken. Inte minst när 
Dustin Brown spelade. Men de kanske mest 
sevärda bollarna var då Grigor Dimitrov 
lyckades med sina ”double hot shots” mot 
hårtslående amerikanen Jack Sock, som visats 
över 1,6 miljoner gånger på Youtube. 

Hemmahoppet Andreas Siljeström och Dustin 
Brown spelade mycket bra i dubbeln och gick 
till semifinal med stort stöd från publiken,  

Funktionärerna och bollkallarna/boll-lisorna 
gjorde som vanligt ett fantastiskt jobb.  

Det blev en drömfinal i singel där bulgaren 
Grigor Dimitrov tog första set men sedan fick se 
sig besegrad av den stadiga tjecken Tomáš 
Berdych  med siffrorna blev 5-7, 6-4, 6-4.. 
Segern var Berdychs tionde ATP-titel och den 
andra i If Stockholm Open.  

Amerikanen Eric Butorac och sydafrikanen 
Raven Klaasen vann dubbelfinalen över Treat 
Huey och Jack Sock med 6-4, 6-3 och blev 
därmed If Stockholm Opens dubbelmästare. 

 
Trogna besökare 
2011 besökte IF SO TOUREN Kvarnbyskolan 
med Thomas Johansson, Jonas Björkman och 
bröderna Ymer. Sedan dess har skolan besökt If 
Stockholm Open varje år för att behålla 
intresset. 
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If Stockholm Open  
– vinnare genom åren 

  År 
2014 
2013 
2012 

  Singelvinnare 
Tomáš Berdych 
Grigor Dimitrov 
Tomáš Berdych 

  År 
2014 
2013 
2012 

  Dubbelvinnare 
Eric Butorac/Raven Klaasen 
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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SEB Next Generation – regionskval 
Flickor, SALK, finaler 
F15  Karolina Tilander, Järfälla TS – Ebba Rosberg, SALK 6-3, 6-3 
F13  Frida Furst, Trollbäckens TK – Maria Petrovic, Farsta TK 4-6, 7-5, 6-2 
F11  Johanna Ström, Sollent. TK – Sara Eriksson, Smedslätt. LTK 6-3 6-1  

Pojkar, Åkersberga, finaler 
P15  Filip Hallin, Farsta TK – Jonas Eriksson Ziverts 6-3, 3-6, 6-0 
P13  Gustaf Ström, Sollentuna TK – Herman Höyeraal, SALK 6-1, 6-4 
P11  Arslan Temirhanov, SALK – Rasmus Boding, SALK 6-1, 6-1 
 
 
SEB Next Generation – slutspel i Båstad 
FS15  2:a Lisa Zaar, Enskede LTK 
PS15  2:a Jonas Eriksson Ziverts, SALK 
PS11  1:a Michael Minasyan, Danderyds TK 
PS11  2:a Arslan Temirhanov, SALK 
MD15 2:a Ebba Rosberg, SALK/Jonas Eriksson Ziverts, SALK 
MD11 1:a Johanna Ström, Sollentuna TK/Arslan Temirhanov, SALK 
 
 
Båstad Corem Open 2013 
MD18  2:a Valentina Badri/ Tim Söderman, MIK 
FS18B  1:a Lisa Zaar, Enskede LTK 
FS18B  2:1 Valentina Badri, MIK 
PD18B  1:a George Svensson, MIK 
PS16C  2:a Mathias Gavelin, Järfälla TS 
FD14   1:a Karolina Tilander, Järfälla TS/Lisa Zaar, Järfälla TS 
PD14A  1:a Johan Garpered, KLTK/Erik Grevelius, Lidingö TK 
PD14A  2:a Filip Tensing, SALK 
FD12  1:a Nelly Mezan, Farsta TK/Maria Petrovic, Farsta TK 
PD12  2:a Didrik Liljekvist, Djursholms TK/Arslan Temirhanov, SALK 
FS12  1:a Maria Petrovic, Farsta TK 
FS10  1:a Ida Johansson, Farsta TK 
FS10  2:a Agnes Mitteregger, Djursholms TK 
PS10  2:a Elwin Gauffin, Sollentuna TK   
 
 
Svenska Juniorcupen – SM 
F18  2:a  SALK 
P18  2:a  KLTK 
 
 
Stockholm Junior Tour – finalresultat 2014 
PS18  Axel Fries, NPTK – Robert Vladareanu, NPTK 6-0, 6-2 
FS18  Carin Runefelt, SALK – Lou Regen, Lidingö TK 3-6, 6-4, 6-1 
PS16  Axel Oljons, SALK – Niklas Johnsson, Stockholms TK  w.o. 
FS16  Kajsa Stegrell, SALK – Malin Falk, Saltsjö Duvnäs TK 6-3, 6-2 
PS14  Erik Grevelius, Lidingö TK – Nicola Slavic, Enskede LTK 6-2, 6-2 
FS14  Frida Furst, Trollbäckens TK – Anna Leijon, KLTK 6-2, 6-1 
PS12  Sebastian Abboud, TSK Malmen – Hugo Mellin, Täby TK 6-1, 6-0 
FS12  Maria Petrovic, Farsta TK – Nelly Mezan, Trollbäckens TK 6-3, 6-3 
 
 
Veteran SM, inomhus, Göteborg 
DS40  2:a Kristina Ebenius, Farsta TK 
DD40  2:a Anna Gunnarsson/Anne Johansson Älta TK 
DS50  1:a Karin Angenberg, Danderyds TK  
DD50  1:a Ann-Sofie Sternås, Saltsjö Duvnäs TK/Sofie Björling, SALK 
DD50   2:a Karin Angenberg/Elisabet Angenberg Danderyds TK 
DS50  2:a Anna Gunnarsson, Älta TK 
DS55  1:a Anna-Carin Månsson, Lidingö TK 
DS55 2:a Elisabeth Angenberg, Danderyds TK 
DS60 1: Maria Låftman, SALK 
DS60  2:a Gunilla Berg, SALK 
DD60  1:a Maria Låftman/Edith Nordin SALK 
DD60  2:a Ann-Christine Medhammar Lidingö TK 
DS65  2:a Margareta Meidahl, KLTK 
DS70  1:a Lotta Borg, Lidingö TK 
DS70  2:a Anita Carlsson, SALK 
DD70  1:a Lotta Borg, Lidingö TK 
 

 
 
 
 
 
 
DD70  2:a Anita Carlsson/Elsy Sundström. SALK 
DS75  1:a Birgitta Asker, KLTK 
HD35  1:a Jan Hammar/Jonas Nilsson, Åkersberga TK 
HS40  1:a Anders Lindgren, Enebybergs IF 
HS45  1:a Håkan Svensson, Enebybergs IF 
HS45  2:a Fredrik Perman, Saltsjö-Duvnäs TK 
HD45  1:a Kenneth Johansson/Håkan Svensson, Enebybergs IF 
HD45  2:a Patrik Andreasson, Gustavsbergs TK 
HD50  2:a Henrik Klofsten, Saltsjö-Duv.TK/Per Olof Persson, Gustavsb.TK 
HD55  2:a Stefan Söderlund, Saltsjö-Duvnäs TK/Jan Rydegran, NPTK 
HS60  1:a Göran Sundh, Stockholms TK 
HD60  1:a Anders Björklund, NPTK 
HS65  1:a  Robert Stig, Saltsjö-Duvnäs TK 
HD65  1:a Robert Stig, Saltsjö-Duvnäs TK 
HS75  1:a  Rolf Westman, Västerhaninge TK 
HD75  1:a Rolf Westman, Västerhaninge TK 
HD75  2:a Anders Ahlqvist/Örjan Eriksson, Lidingö TK 
HS80  1:a Bo Karlsson, Spårvägens TK 
HD80  1:a Bo Karlsson, Spårvägens TK/Ingmar Cosmo, Älta TK 
HS85  2:a Lennart Möllersten, Västerhaninge TK 
HD85  2:a Lennart Möllersten/Sten Jyberg, Västerhaninge TK 

MD45  1:a Anna Gunnarsson, Älta TK/Kenneth Johansson, Enebyb.IF 
MD45  2:a Anne Johansson, Älta TK 
MD50  1:a Anna-Carin Månsson, Lidingö TK 
MD50  2:a Karin Angenberg, Danderyd/Freddie Lundqvist, Järfälla TS 
MD60 1:a Gunilla Berg, SALK  
MD65  2:a Ann-Christine Medhammar, Lidingö TK/Rolf Westman, 
Västerhaninge TK  
MD70  1:a Lotta Borg, Lidingö TK 
 
 
Veteran SM utomhus Båstad 
DD40  2:a Anna Nordlander, KLTK/Sophie Linghag, Danderyds TK 
DD50/55  1:a Karin Angenberg, Danderyd/Anna Gunnarsson, Älta TK 
DD60/65  1:a Margareta Ljunggren, Lidingö TK 
DD70/75  1:a Lotta Borg, Lidingö TK 
DD70/75  2:a Elsy Sundström, SALK 
DS40  2:a Sophie Linghag, Danderyds TK 
DS50  1:a Anna Gunnarsson, Älta TK 
DS50  2:a Karin Angenberg, Danderyds TK 
DS55  1:a Lisbeth Andersson, SALK 
DS60  1:a Edith Nordin, SALK 
DS65  2:a Ann-Christine Medhammar, Lidingö TK 
DS70/75/80  1:a Lotta Borg, Lidingö TK 

HD35  1:a Ola Bergström Jönsson, Danderyds TK/Johans Alvén  
HD35  2:a  Christian Eberstein, TSK Malmen 
HD40  2:a Lennart Eliestam, Kungsängens TK/Jan Hedman, Hellas TK 
HD50  2:a Henrik Klofsten, Saltsjö-Duv.TK/Per-Olof Persson, Gustavsb.TK 
HD55  1:a Kenneth Falk, Saltsjö-Duvnäs TK 
HD60  1:a Anders Björklund, NPTK/Göran Zwalen, Trollbäckens TK 
HD65  1:a Robert Stig, Saltsjö-Duvnäs TK 
HD75  1: a Tom Rune, KLTK 
HD80  2:a Bo Hemborg/Ingmar Cosmo, MIK 
HD85  2:a Stig Malmberg, Rönninge TK 
HS35  2:a Christian Eberstein, TSK Malmen 
HS40  1:a Anders Lindgren, Enebybergs IF 
HS55  1:a mats Ljungman, Skönstaholms TK 
HS75  1:a Rolf Westman, Västerhaninge TK 
HS80  2:a Bo Karlsson, Spårvägens TK 
HS85  2:a Per Svenshammar, Sundbybergs TK 

MD35 1:a Sofie Tillström, Ekerö TK/Jeremias Andersson, Danderyds TK 
MD40  1:a Anna Norlander, KLTK/Niklas Kulti, SALK 
MD40  2:a Mikael Jäderberg/Sophie Linghag, Danderyds TK 
MD45  1:a  Sara Schinzel 
MD50  1:a Sofie Björling, SALK 
MD55  1:a Marianne Fornstedt-Robertson, KLTK 
MD70/75  1:a Lotta Borg, Lidingö TK 
MD70/75  2:a Anita Carlsson/Bengt Kulling, SALK 
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Tävlingsresultat, forts. 
 
 
Junior SM 12, 14, 16, inomhus, Göteborg 
FD12  1:a Nelly Mezan, Trollbäckens TK/Maria Petrovic, Farsta TK 
FD14  1:a Lisa Zaar, Enskede LTK/Karolina Tilander, Järfälla TS 
FD16  1:a Sandra Örtevall, SALK 
FS12  1:a Maria Petrovic, Farsta TK 
PD12  1:a Didrik Liljekvist, Djursholms TK 
PD14  1:a Erik Grevelius, Lidingö TK/Johan Garpered, KLTK 
PD16  1:a Jonas Eriksson Ziverts, SALK/Filip Hallin, Farsta TK 
PD16  2:a Gilbert Jäger, MIK 
PS14  1:a Johan Garpered, KLTK 
PS16  2:a Gilbert Jäger, MIK 
 

Junior SM 18/USM 21, inomhus, Falun  
HS21 1:a Johan Jönhagen, SALK 
PS18 1:a Simon Freund, KLTK 
PS18  2:a Axel Fries, NPTK 
PD18 1:a Simon Freund/Alexander Fahnehjelm, KLTK 
DD18  2:a Carin Runefelt, SALK 
 
 
JSM 12/16, utomhus, Lund/Lomma 
FD12  1:a  Maria Petrovic/Nelly Mezan, Trollbäckens TK 
FD16  2:a Sandra Örtevall, SALK 
FS12  1:a Maria Petrovic, Farsta TK 
FS16  2:a Mirjam Björklund, SALK 
PD16 2:a Axel Oljons/Filip Malbasic, SALK 
PS16 1:a Mikael Ymer, SALK 
 
 
JSM 14/18, utomhus, Norrköping 
FD14  1:a Lisa Zaar, Enskede LTK 
FS14  1:a Karolina Tilander, Järfälla TS 
PD18  1:a Erik Grevelius, Lidingö TK/Johan Garpered, KLTK 
PS14   1:a Johan Garpered, KLTK 
 
 
R e g i o n s m ä s t a r e  2014 
  
RM Veteraner/seniorer, inomhus, Gustavsberg 
HS  Erik Wedin, Gustavsbergs TK 
HD Fredrik Perman, Saltsjö-Duvnäs TK/Erik Wedin, Gustavsbergs TK 
DS  Pialena Hörndahl, Djursholms TK 
MD  Göran Sundh, Stockholms TK/Pialena Hörndahl, Djursholms TK 
DS30  Pialena Hörndahl, Djursholms TK 
DS40  Sophie Linghag, Danderyds TK 
DD40  Christina Marmolin, Lidingö TK/Sophie Linghag, Danderyds TK 
DS50  Karin Angenberg, Danderyds TK 
DD50  Gunilla P-Wictorin/Ann-Sofie Sternås, Saltsjö-Duvnäs 
DS60  Gunilla Berg, SALK 
HS35  Magnus Alsterback 
HD35  Magnus Tengzelius/Anders Hübner, Gustavsbergs TK 
HS40  Patrik Blomqvist, Enebybergs TK 
HD40  Jan Hedman, Hellas TK/Lennart Eliestam, Kungsängens TK 
HS45  Fredrik Perman, Saltsjö-Duvn.TK/Kenneth Johansson, Enebyb.IF 
HS50  Christer Lindberg, Stockholms TK 
HD50  Anders Almqvist/Magnus Engelbrecht, Lidingö TK 
HD55  Stefan Söderlund/Kenneth Falk, Saltsjö-Duvnäs TK 
HS60  Ulf Enander, Saltsjö-Duvnäs TK 
HD60  Anders Björklund, NPTK/Göran Zwahlen, Trollbäckens TK 
HS65  Anders Svensson, NPTK 
HD65  Vladimir Romcevic/Kenneth Westin, Huddinge TK 
HS70  Börje Skånberg, NPTK 
HD70  Jan Lejle/Kurt Olofsson, Gustavsbergs TK 
HS75  Anders Ahlqvist, Lidingö TK 
HS80  Bo Karlsson, Spårvägens TK 
HD80  Bo Hemborg, MIK/Bo Karlsson, Spårvägens TK 
MD40/45  Sophie Linghag/Mikael Jäderberg, Danderyds TK 
MD50/55  Freddie Lundqvist, NPTK/Karin Angenberg, Danderyds TK 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
RM Veteraner/seniorer, utomhus, Huddinge 
DS40  Sophie Linghag, Danderyds TK 
DS50  Beate Tellberg, Saltsjö-Duvnäs TK 
DS60  Edith Nordin, SALK 
DD40  Christina Marmolin, Lidingö TK/Sophie Linghag, Danderyds TK 
HD35  Fredrik Waern, Järfälla TS/Mikael Jäderberg, Danderyds TK 
HD55  Freddie Lundqvist, Järfälla TS/Tomas Koppelman Hellgren, 
Danderyds TK 
HD60  Peter Norberg/Anders Jonsson, Gustavsbergs TK 
HD65  Carl Engelberth, Hellas/Anders Svensson, NPTK 
HD70  Tibor Magyar, Farsta TK/Lars Källving, MIK 
HS35  Lars Lindberg, TSK Malmen 
HS40  Patrik Filipsson, MIK 
HS45  Fredrik Waern, Järfälla TS 
HS50  Per Dahlström, KLTK 
HS55  Henrik Källén, Gustavsbergs TK 
HS60  Anders Björklund, NPTK 
HS65  Kenneth Westin, Huddinge TK 
HS70  Bengt Kulling, SALK 
HS75  Stig von Bahr, Västerhaninge TK 
MD40  Sophie Linghag/Mikael Jäderberg, Danderyds TK 
MD50  Louise Björkhager, SALK/Pål Körlinge, Sollentuna TK 
MD60  Edith Nordgren, SALK/Anders Björklund, NPTK 
 
 
Junior RM 12, 14, 16, 18, inomhus, Danderyd 
FS12  Maria Petrovic, Farsta TK 
FS14  Jacqueline Nylander Altelius, Lidingö TK 
FS16  Hanna Wikberg, KLTK 
FS18  Charoline Erlandsson, Järfälla TS 
PS12  Arslan Temirhanov, SALK 
PS14  Erik Grevelius, Lidingö TK 
PS16  Jonas Eriksson Ziverts, SALK 
PS18  Jesper Åkerlund, NPTK 
 
 
Junior RM, 12, 14, 16, 18, utomhus, SALK 
FS12  Angelina Melki, Farsta TK 
FS14  Karolina Tilander, Järfälla TS 
FS16  Kajsa Stegrell, SALK 
FS18  Wilhelmina Palmér, SALK 
PS12  Sebastian Abboud, TSK Malmen 
PS14  Erik Grevelius, Lidingö TK 
PS16  Hjalmar Condé, KLTK 
PS18  Richard Sohlberg, NPTK 
 
 
Junior RM Dubbel 12, 14, 16, 18, inomhus, Solna 
FD12  Johanna Ström/Anna Gao, Sollentuna TK 
FD14  Jessica Mridha/Leticia Temirhanova, SALK 
FD16  Kajsa Stegrell, SALK/Hanna Wikberg, KLTK 
FD18  Sofia Segerfors, KLTK/Isabelle Entenza, SALK 
PD12  Sebastian Abboud, TSK Malmen/Hugo Melin, Täby TK 
PD14  Johan Garpered, KLTK/Erik Grevelius, Lidingö TK 
PD16  Theodor Jener/Jacob Ljungberg, SALK 
PD18  Marcus Widgren/Ludvig Hällgren, Trollbäckens TK 
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Juniorserien 2014 
Pojkar 15–16 
Grupp 1, deltagande lag: Djursholms TK, Lidingö TK, Tullinge TK, 
Stora Wäsby TK, Ellagårds TK, Sundbybergs TK 
     1:a  Tullinge TK 
     2:a  Sundbybergs TK 
Grupp 2, deltagande lag: Huddinge TK lag 2, Lidingö TK, Tullinge 
TK lag 2, Ellagårds TK lag 2, Hellas TK, Nynäshamns TK 
     1:a  Lidingö TK 
     2:a  Nynäshamns TK 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tävlingsresultat, forts. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Stockholmsserien, utomhus, 2014 
Damer 40 – Division 1 
Lag M V O F P Md Sd Gd 
Hellas Tennisklubb - Lag 1 3 2 0 1 4 3 5 3 
Mälarhöjdens IK - Lag 1 3 2 0 1 4 1 1 9 
Tullinge TK - Lag 1 3 1 0 2 2 -1 -1 -17 
Lidingö TK - Lag 1 3 1 0 2 2 -3 -5 5 
 
Damer 40 – Division 2 
Lag M V O F P Md Sd Gd 
Danderyds TK - Lag 1 2 2 0 0 4 4 8 17 
Spånga TBK - Lag 1 2 1 0 1 2 0 0 12 
Trollbäckens TK - Lag 1 2 0 0 2 0 -4 -8 -29 
 

Stockholmsserien, inomhus, 2013/2014 
Damer 40  – Division 1 
Lag M V O F P Md Sd Gd 
Gustavsbergs TK - Lag 1 4 4 0 0 8 10 10 30 
Mälarhöjdens IK - Lag 1 4 2 0 2 4 0 0 17 
Älta TK - Lag 1 4 2 0 2 4 0 0 0 
Lidingö TK - Lag 1 4 2 0 2 4 0 0 -4 
Tullinge TK - Lag 1 4 0 0 4 0 -10 -10 -43 
 
Damer 40 – Division 2 
Lag M V O F P Md Sd Gd 
Spånga TBK - Lag 1 4 3 0 1 6 6 6 16 
Danderyds TK - Lag 1 4 3 0 1 6 4 4 41 
Trollbäckens TK - Lag 1 4 2 0 2 4 0 0 -1 
Hellas Tennisklubb - Lag 1 4 1 0 3 2 -4 -4 -39 
Älta TK – Lag 2 4 1 0 3 2 -6 -6 -17 

Flickor 14 & yngre 
Deltagande lag: Ellagårds TK, Haninge TK, Lidingö TK 
     1:a  Ellagårds TK 
 
Pojkar 14 & yngre 
Deltagande lag:  Ellagårds TK, Hellas TK, Lidingö TK, 
Nynäsmans TK, Stora Wäsby TK 
     1:a  Hellas TK 
     2:a  Stora Wäsby TK 
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I Stockholms alla klubbar spelar många vuxna 
tennis. De har alla olika mål sin tennis. En del 
träffas varje vecka och tränar, och får en trevlig 
social samvaro. Andra deltar i organiserad 
träning i klubbarnas tennisskola eller i interna 
tävlingar som gruppspel. Några tränar mer 
aktivt och tävlar kontinuerligt.  

De som tävlar träffas på tävlingar i klubbarna 
runt om i Sverige. Tävlandet kan vara både 
individuellt och i lag, i något seriespel. Några 
spelare representerar Sverige internationellt. 

Sedan början av 2000-talet har antalet spelare 
som deltar i tävlingsspel ökat men även antalet 
tennisspelare i stort har ökat i landets klubbar. 

Förutom ett flertal tävlingar för veteraner på 
olika klubbar i regionen arrangeras Region 
Mästerskapen (RM) för veteraner varje år av 
Gustavsbergs TK (inomhus) och Huddinge TK 
(utomhus).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål och ambitioner för Tennis Stockholm är att 
öka intresset för att spela tennis och att verka 
för ett brett tävlingsutbud anpassat till alla 
spelarkategorier samt att utveckla nya 
tävlingsformer.  

När det gäller veteraner och vuxna ligger för 
tillfället fokus på att öka tävlingsdeltagandet för 
motionsdamer. Under året har ett projekt 
påbörjats med syfte att uppmuntra till 
tävlingsspel, stimulera deltagande i olika 
tävlingsformer samt att skapa nya aktiviteter. 

Ökningen av antalet tävlingsspelare syns också 
i seriespelet. I Stockholm har inomhusserierna 
ökat från cirka 80 lag år 2000/2001 till cirka 150 
lag 2013/2014. Uteserierna har ökat från 55 till 
drygt 90 lag motsvarande år.  

Toppåret utomhus var 2010 med cirka 250 
deltagande lag i hela Sverige varav 110 var från 
Stockholm. Trenden är att Stockholm har ökat 
mer i förhållande till övriga Sverige inomhus 
medan det är tvärtom för utomhusserien. Men 
jämfört med förra året ser vi en ökning med 
cirka 10 Stockholmslag i utomhusserien vilket 
är ett positivt trendbrott. 

 

 

 

 

 

 

 

Veteran- och vuxentennis 

Claes Wang, tävlings-
ledare för Veteran-RM 
utomhus på Huddinge 
TK, för Huddinge 
Veteran Open. 

Lotta Borg, segrare i 
tre klasser i Veteran-
SM inomhus 2014. 

Sveriges veteranlag vid Nordiska mästerskapen i Oslo. 
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På det internationella planet blev även 2014 ett 
”lugnt” tävlingsår för Svensk rullstolstennis. 
Våra elitspelare tävlade inte under våren för att 
sedan starta upp med Word Team Cup (lag-
VM) som var den enda tävlingen där samtliga 
deltog och de gjorde som vanligt fina resultat. 
Stefan Olsson, Falu TK slutar vid årsskiftet 
rankad 13 i singel och 24 i dubbel. Greger 
Källsholm Norrköpings TK, Peter Vikström, 
Piteå TK och Dan Wallin, Ullevi TK har inga 
resultat 2014. Anders Hård, Solna TK är vid 
årets slut rankad 17 i singel och 19 i dubbel. 
Marcus Jonsson, Solna TK är skadad och har inte 
spelat på hela året. Petter Edström, Solna TK är 
den som gjort flest antal turneringar och ligger 
nu på 69:e respektive 62:a plats. 

Vi deltog för första gången sedan 2007 med ett 
damlag som försökte kvala in till World Team 
Cup (lag VM) i Kaya Belek, Turkiet den 29 mars 
– 2 april. Damlaget bestod av Rebecka Sternisa 
Bellander Oskarshamns TK, Sanna Klindt och 
Alicia Edson Norrköpings TK. Tyvärr blev det 
ingen lagvinst men damerna visade att vi har ett 
bra lag ”på gång”. För herrlaget med Stefan 
Olsson Falu TK, Peter Vikström Piteå TK och 
Gerger Källsholm Norrköpings TK blev det en 
femteplats och för vårat quadlag med Anders 
Hård, Petter Edström Solna TK och Christer 
Jansson Västerhaninge TK blev det en 
sjundeplats vilket innebär att vi inte är 
direktkvalificerade till 2015 års mästerskap.  

Som ledare och tränare för herrlaget deltog 
Toni Gustavsson Falu TK och för quadlaget 
Patrik Wallebring Sundbybergs TK. Herrlaget 
startade med förlust mot Japan i gruppspelet för 
att sedan vinna över Argentina och USA. I 
matchen om 5/6-platsen vann Sverige över 
Österrike. Quadlaget förlorade alla sina tre 
matcher i gruppspelet mot England, Canada 
och Israel. Vinst mot Österrike i matchen om 
7/8-plats gjorde att Sverige blev sjua.  

Under året fick vi även bidrag till två SEB-läger  
15–16 februari för juniorerna i Linköping och 1–
2 mars för damerna i Norrköping. Fortfarande 
har vi inga juniorer eller damer i vår region. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anders Hård, regionens högst rankade spelare. 
 

Tre toppspelare Stefan Olsson Falu TK, Peter 
Vikström Piteå TK samt Anders Hård Solna TK 
erhöll ekonomiskt bidrag 2014 från 
paralympiska kommittén med målet att 
deltaga i Paralympics i Rio 2016. 

Under hösten fick vi vetskap om Ulla Hamberg 
Angeby och Lennart Angebys stiftelse som 
genom sin donation gör det möjligt för en, två 
eller tre spelare att dela på 50 tkr för att delta i 
internationella tävlingar. Bland årets 
stipendiater fanns tyvärr ingen av regionens 
spelare. Stipendiet har i sina statuter att 
summan 50 tkr skall utbetalas årligen i all 
framtid och avse spelare som ligger under 
”elitnivå” och som vill satsa på en internationell 
karriär. 

Tävlingen Promobilia SALK Wheels i 
december/januari i samband med SALK Open 
inledde år 2014 för rullstolstennis i regionen. 
Segrade gjorde Joakim Larsson Västerhaninge 
TK som i finalen besegrade Greger Källsholm, 
Norrköpings TK. Secondklassen vanns av Sanna 
Klindt Norrköping TK över Thomas Dahlgren 
Solna TK. Dubbeln vanns av Anders Hård Solna 
TK i par mad Greger Källsholm Norrköping TK 
över Christer Jansson och Joakim Larsson 
Västerhaninge TK.  

Ännu en tävling var ICA Wheels Cup i Rönninge 
den 22–23 februari där Greger Källsholm 
Norrköpings TK segrade i finalen över Christer 
Jansson Västerhaninge TK. Dubbeln vanns av 
Niclas Rodhborn och Petter Edström Solna TK 
som besegrade Sanna Klindt Norrköpings TK i 
par med Rebecka Sternisa Bellander 
Oskarshamns TK. 

 

Rullstolstennis 
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Den 17 april genomfördes ett läger i 
Sundbybergs TK för landets quadspelare vilka 
samtliga tillhör region Stockholm. Totalt finns 
endast 5 quadspelare. 

Höstens upptaktsläger hölls i SEB SALK-hallen 
8–10 augusti och hade samlat 15 deltagare och 
4 tränare. Lägret avser samtliga spelare i hela 
Sverige från vår elit till de som vill komma och 
”prova på”. 

31 oktober – 2 november stod Sverige åter som 
arrangör för NM – Nordiska mästerskapen. 
Tävlingen avgjordes i SEB SALK-hallen med 
den helt ”otroliga” Johan Porsborn som 
tävlingsledare. Herrklassen hade samlat 19 
deltagare. Två från Finland, tre från Danmark, 
tre från Norge och elva från Sverige. Som sig 
bör vann ”storebror” Sverige samtliga klasser. I 
herrklassen segrade Stefan Olsson Falu TK utan 
att förlora ett enda game på fyra matcher. 
Stefan vann finalen över Joakim Larsson 
Västerhaninge TK. Tredjepristagare blev 
Anders Hård Solna TK (quadspelare) och 
Christoffer Holmer Danmark. Dubbeln vanns av 
Thomas Dahlgren Solna TK i par med Stefan 
Olsson Falu TK som i finalen besegrade 
Christer Jansson och Joakim Larsson 
Västerhaninge TK. Rebecka Sternisa Bellander 
Oskarshamns TK vann damklassen med 3 
games skillnad över Anna Alenäs Marks TK. 

 

 

 

 

 

Prisutdelning vid SM 2014, Jonas Björkman, Lena 
Dahlgren ordf. i organisationskommittén och 

Thomas Müller. Främre raden: Rebecka Sternisa 
Bellander, Sanna Klindt, Thomas Dahlgren. 

 

 

 

 

 

 

Rullstolstennis, forts 
 

 

Årets SM avgjordes 5–7 december med 
Mälarhöjdens IK Tennis som arrangör. Med 17 
deltagare blev det en mycket bra tävling och 
ett bra genomfört arrangemang av 
Mälarhöjdens IK Tennis som även bjöd på 
lördagens middag. Stefan Olsson, Falu TK och 
Rebecka Sternisa Bellander, Oskarshamns TK 
försvarade sina singeltitlar. I opendubbeln vann 
Olof Jilkén och Henrik Härstedt, Ystad TK. 
Populär prisutdelare var vår ambassadör Jonas 
Björkman. 

I oktober lanserade vi vår nya hemsida 
www.rullstolstennis.se. Sidan har utarbetats av 
Petter Edström och Anders Hård från Solna TK 
vilka vi vill framföra ett stort tack till för nedlagt 
arbete. Sidan är under uppdatering vad avser 
bilder och resultat. 

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 de stora tävlingarna och vid 
genomförande av övriga arrangemang samt 
regionens personal som på ett mycket bra sätt 
stöttar vår verksamhet. 

Jan Hartman 
ordförande 
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Tennisklubbar      
Antal medlemmar per 31/1 2014 
 

   
1 15032 Aktiv TK 7 
2 15003 Boo KFUM 362 
3 15144 Botvid Tennisklubb 51 
4 15095 Dalarö TK 155 
5 15004 Danderyds TK 1243 
6 15005 Djursholms TK 1494 
7 15007 Edsvikens TK 772 
8 15008 Ekerö TK 509 
9 15009 Ellagårds TK 580 

10 15010 Enebybergs IF 510 
11 15011 Enskede LTK 574 
12 15014 Farsta TK 660 
13 15156 Fredrikshovs Skol IF (ny 2015) 0 
14 15152 Global Tennis Partner TS 15 
15 15077 Gustavsbergs TK 1386 
16 15102 Handelsbankens IF, tennis 5 
17 15015 Haninge TK 316 
18 15154 Hellas TK 398 
19 15017 Huddinge TK 1057 
20 15143 Humpe Tennis 6 
21 15066 Huvudsta TK 24 
22 15044 IF Triangeln 101 
23 15019 IFK Törnskogen 87 
24 15021 Järfälla Tennissällskap 936 
25 15022 KLTK 1742 
26 15023 Kungsängens TK 487 
27 15024 Lidingö TK 2103 
28 15025 Mälarhöjdens IK 1044 
29 15026 Nynäshamns TK 348 
30 15027 Näsbyparks TK 1142 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 15028 Rotebro TK 200 
32 15150 Rönninge TK 620 
33 15038 SALK 1949 
34 15029 Saltsjöbadens LTK 1048 
35 15031 Saltsjö-Duvnäs TK 1119 
36 15057 Skönstaholms TK 9 
37 15033 Smedslätten LTK 793 
38 15142 Sollentuna Tennisklubb 1534 
39 15034 Solna TK 550 
40 15123 Spånga TBK 741 
41 15040 Spårvägens TK 556 
42 15037 Stenhamra TK 99 
43 15047 Stockholms TK 253 
44 15088 Stora Wäsby TK 545 
45 15042 Sundbybergs TK 481 
46 15124 Sörskogens IF, tennis 5 
47 15054 Tennisschool Club 86 
48 15045 Trollbäckens TK 1042 
49 15043 TSK Malmen 393 
50 15046 Tullinge TK 447 
51 15018 Tumba Tennisklubb 141 
52 15012 Täby TK 345 
53 15048 Vallentuna TK 464 
54 15060 Vaxholms TK 290 
55 15081 Viggbyholms TK 325 
56 15050 Väsby TK 71 
57 15051 Västerhaninge TK 233 
58 15053 Åkersberga TK 944 
59 15052 Älta TK 710 

    
                TOTAL      34109 

 
Medlems- och klubbutveckling 
sedan 1973 

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 
2014	   34	  109	   59	  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tennisklubbar     
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Årsredovisningen omfattar

2  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
3  RESULTATRÄKNING
4  BALANSRÄKNING
5  STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
6  TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Styrelsen för Stockholms Tennisförbund får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 
2014-01-01--2014-12-31.

Org.nr. 802003-4776
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If Skadeförsäkring  

58 

Tennis Stockholms samarbetspartners 2014 
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Tennis Stockholm 

Lidingövägen 75 
115 41 Stockholm 

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

Telefon: 076-0065409 


