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Ordföranden har ordet...
2015 var  Stockholms Tennisförbunds (Tennis Stock-
holm) 74:e verksamhetsår. Under året var vi 35 886 
medlemmar fördelade på 59 klubbar. Antalet med-
lemmar utgör närmare 33% av det totala antalet 
medlemmar i Sverige. Vi är därmed också landets 
största region sett till antalet medlemmar. Tennisen 
är Sveriges fjärde största och mest aktiva barn- och 
ungdomsidrott (sett till hur LOK-stödet fördelas).

Vi fortsätter att hävda oss bra på barn- och 
ungdomssidan och har många av Sveriges bästa 
spelare i vår region. Köerna till våra klubbars tennis-
skolor fortsätter att vara långa.  Under 2015 var det 
nästan 4 000  barn i kö.

Vi har bra klubbar, ett starkt kansli med bra personal, 
ett brett tävlingsutbud och två bra NIU-gymnasier. 
NIU-träningen förstärktes under hösten med en 
elitträning som våra gymnasieelever får delta i. Våra 
utbildningar och konferenser för tävlingsledare och 
tränare samt för klubbutveckling är välbesökta.

Den stora inflyttningen till regionen leder till allt 
högre efterfrågan på de tennisbanor som finns. 
Antalet tennisbanor i förhållande till antalet 
invånare minskar för varje år. Det är flera klubbar 
som har planer på utbyggnation och som för 
diskussioner med sina kommuner om nya projekt. 
Tennis Stockholm har genom anläggnings- och 
klubbkonferenser försökt att vara behjälplig i 
klubbarnas planering av hallprojekt. Vi behöver 
bygga fler banor om vi ska kunna ta tillvara på 
det stora tennisintresset i regionen . Det är också 
viktigt att vi blir fler medlemmar och arbetar för 
att få alla som spelar tennis att bli medlemmar. 
Fler medlemmar leder till att vi lättare kan få gehör 
politiskt, både på kommunal och nationell nivå.

Under året har vi fortsatt arbeta med olika projekt 
för att öka spontantennisen och göra tennisen till 
en folksport. En ny folkhälsopark invigdes i Botkyrka 
kommun i november 2015. Tennis Stockholm 
var samarbetspartner i genomförandet av en 
minitennisbana i parken. Vi har även ett samarbete 
med Täby kommun där byggnationen av mini- och 
miditennisbanor har påbörjats. Vår förhoppning 
är att det under 2016 kommer att beslutas om 

byggnation av fler spontananläggningar.

På kansliet arbetar Anders Heimklo, regionschef, 
Per Henricsson, regionstränare (från den 1/8 2015) 
och Lena Kubicska, administration, ekonomi samt 
tävling. Srdan Mladenovic slutade sin tjänst i juni 
2015.

Under 2015 utökade vi kansliets lokaler med 
ett rum och har nu öppna dörrar till Svenska 
Tennisförbundet. Detta medför att vi kan anordna 
mindre konferenser och utbildningar i lokalerna 
vilket på sikt leder till mindre kostnader.

Liksom under tidigare år har personalen gjort 
många klubbesök. Vi har utbildat tränarna i Play 
and Stay, besökt styrelserna i ett antal klubbar 
för att hjälpa till med klubbutveckling samt träffat 
den administrativa personalen. Under hösten 
påbörjade Per ett arbete med ett projekt för barn 
och ungdomar. Det utformades i samarbete med 
klubbarnas tränare och kommer att fortsätta under 
2016.

Den 47:e upplagan av If Stockholm Open bjöd 
som vanligt på ett starkt startfält med Berdych, 
Tomic, Dimitrov, Chardy, Sock, Simon och Gasquet 
som toppnamn. Tomáš Berdych segrade för andra 
året i rad efter vinst mot Jack Sock i finalen. 
Jarko Nieminen avslutade sin tenniskarriär under 
turneringen och hyllades stort av både publik och 
tidigare spelarkollegor. Turneringen var välbesökt 
och hade ca 20 % fler åskådare än året innan.

IF SO TOUREN, Stockholm Open AB:s ungdoms-
satsning som Tennis Stockholm administrerar ut till 
alla regioner i Sverige, fortsätter att vara populär. 
Det spelades över 500 tävlingar runt om i landet 
under året. Tävlingen möjliggör för If Stockholm 
Opens sponsorer att synas året runt och gör på så 
sätt tävlingen ännu mer intressant för sponsorerna.

Till slut vill jag tacka alla regionens klubbar, styrelse 
och personal som har arbetat hårt under 2015 
för att göra vår härliga sport till vad den är idag i 
Stockholm.

Dan Rastland
Ordförande 
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Idrottens organisation
Historik
Svenska Tennisförbundet bildades den 26 november 1906 och har till uppgift att handlägga för tennissportens 
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, och konstituerades 
den 13 maj 1941 på Strömsborg. Förbundet upptogs samtidigt i Riksidrottsförbundet (RF).

Organisationen 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 (Stockholms Tennisförbund) är en ideell förening och en av Tennisförbundets sju regioner, 
vars medlemmar är klubbarna.
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Styrelse, projektgrupper och kansli
Styrelse
Dan Rastland  Ordförande/kassör 
Håkan Arfwedson Vice ordförande
   Klubbutveckling/
   anläggning
Erik Carlbom  Barn och ungdom
Sophie Linghag  Klubbutveckling/
   anläggning
Per Henricsson  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
Anneli Andersson-Ragvals

Rullstol
Jan Hartman

Tävling
Lena Kubicska
Bernd Priemer
Anders Heimklo

Kansli
Anders Heimklo  Regionschef
Srdan Mladenovic Förbundstränare  
   (Slutade 30 juni)
Per Henricsson  Förbundstränare  
   (Började 1 aug)
Lena Kubicska  Kansli

Hemsida
Tuuli Amilon

Sociala medier
Under 2015 har Tennis Stockholm synts på sociala 
medier, Twitter, Facebook och Instagram, med 
nyheter kring händelser och aktiviteter. 

Representation 
Vid Svenska Tennisförbundets Förbundsmöte 
den 24–25 april 2015 i Uppsala deltog följande 
representanter för förbund/klubbar:

Dan Rastland   Tennis Stockholm
Anders Heimklo  Tennis Stockholm
Rolf Ödmark  Tennis Stockholm
Håkan Arfwedson Tennis Stockholm
Sophie Linghag  Tennis Stockholm
Robert Roos  SALK
Hans Hedström  KLTK
Michael Jäderberg Åkersberga TK
Alf-Peter Svensson Tumba TK
Curt Orbert  Hellas TK
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Verksamhetsplan för Tennis Stockholm 2016

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 tillsam-
mans med klubbarna genomföra ak-
tiviteter som skapar Glädje, Trygg-
het, 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 egna 
förutsättningar. Verksamheten ska 
präglas av glädje, gemenskap, de-
mokrati, delaktighet och rent spel.

Värdegrunden styr Tennis Stock-
holms policy.

6



KANSLI - Korta mål
Riktlinje Genom att Mål
Hemsida. kontinuerligt uppdaterad och intres-

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

Service till 
medlemsföreningarna.

hjälpa klubbarna via telefon, mejl, 
besök och workshops.

Öka kompetens och förenkla 
administration i klubb.

KANSLI - Långa mål
Riktlinje Genom att Mål
Ett regionscenter. ha kontakter med Stockholms stad. Egen anläggning.
Öka möjligheten att spela 
tennis i region Stockholm.

ha kontakter med Stockholms 
kommuner och klubbarna i regionen.

Fler tennisbanor i region 
Stockholm.

Växa som sport. skapa ett rekryteringsprojekt. Vara den största individuella 
sporten i Stockholm.

UTBILDNING - Mål
Riktlinje Genom att Mål
Utbildningsprogrammet. regelbundet utvärdera kurserna efter 

att de avslutats.
Kvalitetssäkra och vidareutveckla 
utbildningen.

Tränarutbildning. tränarna i Stockholm vidareutvecklas 
enligt SvTF:s utbildningplan som 
strävar efter att vara konkurrenskraftig.

Hög kompetens.

Vidareutveckling av tränare 
och ledare.

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

Spetskompetens.

Utbilda tränare och ledare 
enligt RF:s anvisningar.

integrera RF:s anvisningar på alla 
nivåer i utbildningar för tränare på 
regionsnivå.

Säkra att vi arbetar efter RF:s 
vision, värdegrund och policy om 
inte annat anges av SvTF.
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TÄVLING - Korta mål
Riktlinje Genom att Mål
Stimulera och främja 
utvecklingen av kommande 
tävlingsjuniorer.

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

Få fler att tävla och utvecklas 
samt stanna och ha roligt med 
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.

stimulera klubbarna att rekrytera 
domare till kurserna. 

Skapa en större grupp med 
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
Riktlinje Genom att Mål
Utveckla seriespelet. stimulera deltagande. Möjliggöra lagspel i en individuell 

sport till låg kostnad.
Stimulera vuxen- och 
veterantennis.

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 hemmamiljö.

Arbeta för att ATP-tävlingen 
If Stockholm Open utvecklas.

sträva efter att arrangera en bra tävling 
med bra spelare.

Bra PR för sporten och en ”dröm” 
för våra spelare.

Utveckla tävlingar för vuxna 
och utveckla tävlingsspel.

klassificera spelare via ”ranking 1–7”. Aktivera fler vuxna och få dem 
att börja tävla på rätt nivå och 
genom detta stanna i sporten.

Stimulera klubbarna i att 
söka sanktion för fler 
tävlingar för seniorer och 
veteraner.

utbilda och supporta klubbar och 
tävlingsledare.

Hög klass på 
tävlingsarrangemangen. 

Stimulera ungdomar 17–21 
år.

införa 17–21-klass i Stockholm Junior 
Tour.

Öka utbudet av tävlingar för att 
ungdomarna ska stanna kvar och 
fortsätta att tävla.

MARKNAD - Mål
Riktlinje Genom att Mål
Samarbetspartners. söka fler inom de områden som 

behövs.
Få den styrka som krävs för vår 
verksamhet.

Sponsorvård. bevara och vårda våra partners. Behålla och utveckla samarbetet 
samt utveckla samarbetet 
sponsorer mellan.
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UNGDOM - Korta mål
Riktlinje Genom att Mål
Systematisk spelarutveckling,               
6–10 år.

skapa hjälpmedel för klubbar och 
tränare att lättare lära ut och checka av 
de tekniska och fysiska baskunskaperna 
hos barnen, dessutom genom 
klubbbesök. Utveckla Play and Stay.

Få fler att stanna kvar i tennisen 
och känna att de utvecklas. 
Underlätta arbetet  för 
klubbtränarna.

Systematisk spelarutveckling,             
10–18 år.

skapa en röd tråd i Next Generation 
och Team Stockholm.

Få fram bra tennisjuniorer 
som utvecklas till kommande 
elitspelare.

Föräldrautbildning. i samarbete med klubbarna arrangera 
föräldrautbildningar.

Bra tennisföräldrar.

”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.

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

Gymnasieutbildade nationellt och 
internationellt bra spelare.

Elitträning. samla Stockholms elitspelare på 
gemensam träning.

Stötta och hjälpa klubbarna i 
deras elitsatsning.

Månatliga tränarträffar 
under terminen.

skapa nätverk bland tränarna i 
Stockholm.

Uppdatera tränare om Tennis 
Stockholms aktiviteter. Ökad 
insyn för tränare i andra Stock-
holmsklubbars verksamhet. 
Närmare kontakt för tränare med 
region och andra klubbtränare, 
teamwork, utbildning och 
utveckling.

Integrering. hjälpa de klubbar som är intresserade 
av att ordna träning för asylsökande 
eller ensamkommande flyktingbarn 
att komma i kontakt med regionens 
koordinator för Idrott för nyanlända.

Hjälpa till att integrera genom vår 
sport.

Integrering If Stockholm 
Open.

Bjuda in mångkulturella skolor till If 
Stockholm Open.

Hjälpa till att integrera genom vår 
sport.
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VUXEN- OCH VETERANTENNIS - Korta mål
Riktlinje Genom att Mål
Uppmuntra klubbar att 
arrangera fler tävlingar för 
vuxna klubbspelare.

utbilda och supporta klubbar och 
tävlingsledare.

Öka utbudet för vuxna att få en 
sport för livet.

UNGDOM - Långa mål
Riktlinje Genom att 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 ska kunna utbilda sina 
spelare.

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

Tennis i förorterna. bygga minitennis- och multibanor i 
förorterna där tennisen inte är ett 
naturligt val av sport.

Hjälpa till att integrera genom vår 
sport.
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VUXEN- OCH VETERANTENNIS - Långa mål
Riktlinje Genom att Mål
”Tennis Express”. införa ”Tennis Express” i klubbarna. Aktivera fler vuxna.

KLUBBUTVECKLING/ANLÄGGNING - Korta mål
Riktlinje Genom att Mål
Använda gemensamma 
erfarenheter och krafter.

ha kontinuerlig kontakt och 
informationsutbyte genom olika 
verksamhetsområden.

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 och kommuner  
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/ANLÄGGNING - Långa mål
Riktlinje Genom att Mål
Medlemsökning. skapa verktyg för att öka 

medlemsrekryteringen och göra 
medlemsskapet attraktivt.

Växa som sport med fler 
medlemmar.

Domar- och tränarutbildning 
i unga år.

stimulera klubbarna att fånga upp 
spelare som har intresse för att bli 
ledare och domare.

Domare och ledare för kommande 
generationer.

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

Öka tillgängligheten för att spela 
tennis.

Klubbmiljö. utbilda och informera om hårda och 
mjuka värdegrunder i klubbmiljö.

Få barn och ungdomar att stanna 
över alla åldrar.

Anläggningars betydelse 
för tennisens utveckling i 
Stockholm.

skapa ett ”PR-dokument” som 
synliggör tennisen i Stockholm, verktyg 
för klubbarna.

Påverka politiker och tjänstemän i 
kommunerna.
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Policy i olika frågor

Antidoping
Som förbund följer Tennis Stockholm RF:s anti-
dopingsregler och sprider dess information 
löpande. 

Idrott på lika villkor  –  jämställdhet  
Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demo-
krati, 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 ledarnas kunskap om betydelsen 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 
barns rättigheter. Den har funnits sedan 1989 och 
definierar vilka rättigheter som borde gälla alla 
barn under 18 års ålder. Barnkonventionen ska 
dock inte ses som en uppsättning regler utan som 
ett förhållningssätt som vuxna måste anpassa sig 
till. 

Det är självklart för oss inom idrottsrörelsen att 
följa konventionen om barns rättigheter.

Etnisk/kulturell bakgrund
Etnisk och kulturell mångfald handlar om att ta 
vara på 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, 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 ungdomsverk-
samhet upp till 18 år. Den slår fast att barn är in-
divider med egna rättigheter, inte föräldrars eller 
andra vuxnas ägodelar. Sammanfattning av de 54 
punkterna:

1. Alla barn har samma rättigheter och lika 
värde.
2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut 
som rör barn.

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.
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3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening 
och få den respekterad.

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 
Riksidrottsförbundets 
policy gällande ovan-
stående policyfrågor. 
Vi tar avstånd från allt 
som strider mot detta. 
På vår hemsida hittar 
du en länk till RF/
Svensk Idrott och dessa 
policyfrågor.

Integrering – Idrott för nyanlända
De klubbar som är intresserade av att ordna träningar 
för asylsökande eller ensamkommande barn 
kontaktar Hanna Henriksen på Stockholmsidrotten, 
som är  regionens koordinator för Idrott för 
nyanlända.

Koordinatorn hjälper klubbarna med att se hur 
föreningen kan öppna upp och ge nyanlända 
möjlighet att vara en del av föreningen. Koordinatorn 
stödjer föreningen i förberedelserna och med att 
komma i kontakt med nyanlända.

Koordinatorerna har stor kunskap att delge och 
goda kontakter med andra aktörer som Rädda 
barnen, Röda korset, BRIS etc. som kan bistå med 
kunskap och kontakt.
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Våra planerade aktiviteter i sammandrag

UTBILDNING

• 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

TÄVLING

• Regler, sanktioner

• Tävlingsutveckling

• Tävlingsarrangörs-
träffar

• Idébank

• Nya tävlingsformer, 
barn och ungdom

• Stomkalender 
Stockholm 2016

• Nätverk för 
tävlingsledare

• Tävlingstrappan i 
regionen

• Stockholmsserien

• Tennis Europe 14

• Stockholm Ladies

• Danderyd Future

• If Stockholm Open

• Stockholm Junior 
Tour, 14–21 år

KLUBBUTVECKLING

• Klubbutvecklings-
konferens

• Specialhjälp till 
klubbar i nöd

• Utveckling av 
hemsidan

• Språkrör i 
kontakter med olika 
organisationer

• Är du en bra 
tennisförälder?

• Pekkas Pärm

• Skolprojekt – Tennis i 
skolan

• Klubbstöd till 
rullstolstennis

• Lars-Ove Åkessons 
klubbutvecklingsstöd

• Multibanor

• Klubbesök

UNGDOM

• 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 på 
hemsidan)

• Sammandragningar

• Tematräffar

• Tävlingsresor: TE 14,       
ITF 18 och SEB NG cup

• NIU – Stockholms 
Idrottsgymnasium och 
Åva gymnasium

• Barcelona Tennis 
Academy läger (SJT).

• Stockholm Open 
läger, 16 år

• Future-läger
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Utmärkelser
Tennis Stockholm delar årligen ut ett antal utmärkelser.

För värdefulla ideella insatser — Förtjänstmärke, Förtjänstplakett silver samt 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 en flicka.
Eldsjäl — stipendium för betydelsefulla insatser.

Årets Eldsjäl
För att synliggöra tennisens bredd vill Tennis 
Stockholm lyfta fram personer i regionen som gör 
något extra för tennisen. 2012 gick stipendiet till en 
ungdomstränare, Gunnar Lindahl på Kungsängens 
TK som på många sätt utvecklat tävlingar för framför 
allt barn. Vi har från 2013 utvidgat och utvecklat 
stipendiet till att gälla ”eldsjälar” i regionen inom 
alla verksamhetsområden. 2013 fick Jan och Märtha 
Hartman mottaga stipendiet för sina stora insatser 
för rullstolstennisen. 2014 mottog Lars Myhrman 
stipendiet som tack för alla sina insatser på olika 
nivåer under många år, i klubb, distrikt, region och 
nationellt.

Årets Eldsjäl är Bo Hemborg som under snart 
två decennier varit redaktör för Sveriges 
Tennisveteraners (STV:s) hemsida, www.
sverigestennisveteraner.se, där han verkar 
för att Sveriges tennisveteraner kontinuerligt 
ska informeras om vad som händer på 
veterantennisområdet lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt.

Sedan pensione-
ring år 1996 har Bo 
i stort sett på hel-
tid ägnat sig åt ve-
terantennis – först 
som spelare – men 
efter några år i för-
sta hand som infor-
matör via internet. 
Bo insåg nämligen 
i ett tidigt skede ef-
ter sin pensionering 
att informationen i 

dagspressen om veterantennis nästan var obefint-
lig. Veterantennisspelarna var värda en helt annan 
uppmärksamhet. Som styrelseledamot i Sveriges 
Tennisveteraner har Bo under i stort sett alla dessa 
år också haft möjlighet att påverka beslut om STV:s 
verksamhet.

En eldsjäl karakteriseras ofta som en person som 
”med sin brinnande passion och djupa personliga 
engagemang stöttar och inspirerar”. Bo Hemborg 
är en sann eldsjälskämpe som Tennis Stockholm 
med stor vördnad vill överlämna detta pris till.

För gott föredöme
Varje år delar Tennis Stockholm ut priset "För gott 
föredöme", för så kallad Fair Play, till en flicka och 
en pojke bland Stockholms tennisjuniorer. Tennis 
Stockholms pokal ”För gott föredöme” har 2015 
tilldelats Rebecca Gustavsson, Trollbäckens TK och 
Mikael 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.

2015 Rebecca Gustavsson, Trollbäckens TK
 Mikael Ymer, SALK
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
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Rebecca Gustavsson, Trollbäckens TK

Rebecca har under 2015 haft en mycket positiv 
utveckling i sin tennis. Hon är en spelare som älskar 
tennis och har stor träningsdisciplin. En glad tjej på 
och utanför banan, och väldigt omtyckt av spelare 
samt tränare. 

Mikael Ymer, SALK

Mikael är inte bara en enastående tennisspelare 
utan även ett stort föredöme. Mikael uppträder 
alltid sportsligt på banan och är en mycket god 
kompis vid sidan om densamma. Mikael besitter 
dessutom en beundransvärd inställning som 
kännetecknas av stort träningsflit och ett mycket 
hårt arbete för att nå toppen.

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 2015

Tennis Stockholms pokal ”För gott föredöme” 
tilldelas 2015 Rebecca Gustavsson, Trollbäckens TK 
och Mikael Ymer, SALK.
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Från vänster: Börje Fornstedt, Börje Lundin, Göran Tholerus, Sven Davidson, Hans-Åke Sturén.

Knappt ett par veckor innan If Stockholm Open gick den siste av turneringens fem grundare ur tiden. Börje 
Fornstedt blev 89 år. Det var tennislegendaren Sven Davidson som i slutet på 1960-talet tog initiativ till en 
internationell storturnering i Stockholm. Tillsammans med Fornstedt, Hans-Åke Sturén, Göran Tholerus och 
Börje Lundin sattes planerna i verket och 1969 avgjordes den första upplagan. Fornstedt och de övriga kunde 
konstatera att premiären blev en succé, men vågade ändå inte tro att turneringen med tiden skulle bli en av 
de nio största på ATP-touren.

Börje Fornstedt var också en framgångsrik spelare. 1948 segrade han i Skandinaviska mästerskapet i både 
singel och dubbel. Året därpå tog han såväl singel- som dubbeltiteln i den första upplagan av israeliska 
mästerskapen. Fornstedt tog också sex SM-titlar i dubbel och mixed.

Sista Stockholm Open-grundaren har gått ur tiden
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Barn och ungdom

Team Stockholm
Tennis Stockholms ungdomssatsning för spelare 
från elva 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 
spelarna är syftet att genom träningsläger stimulera, 
motivera, utbilda och utveckla. 

Från 14 år fortsätter satsningen med deltagande 
i internationella tävlingar i Sverige, SEB Next 
Generation Cup för 15-åringar, samt träningsträffar. 
Möjlighet finns att söka NIU-gymnasium i 
Stockholm. Högst i pyramiden finns de som spelar 
på heltid och satsar helhjärtat på att livnära sig på 
sin tennis.

De 4 nivåerna i Team Stockholm-pyramiden:

11–12 år  SEB Next Generation Bas

En ganska bred uttagning sker av våra yngre 
Stockholmsjuniorer.

Syfte: Utbilda juniorerna i träningsmiljö. Stimulera 
till att fortsätta spela och träna tennis och främja 
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- och tävlingsupplägg.

Vårt stöd: Sammandragningar. TE-turneringar. 
Internationella TE för ett fåtal. 

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. 
Erbjuda skolalternativ. 

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. 
Under hösten 2015 startades en elitträning på 
SALK där träning bedrivs  två dagar i veckan med 
regionstränaren och assisterande tränare, Jakob 
Adaktusson.

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

Tennis Stockholms verksamhet för barn och 
ungdom beskrivs i Pyramiden:
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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. Ungefär 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.

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 sats-
ningen 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 spel-

are från klubbar inom regionen. Inbjudningarna till 
lägren görs av Tennis Stockholm.

SEB Next generations läger
Tennis Stockholm har under 
2015 hållit 15 läger under 
SEB Next Generations 
flagga. Huvudlägren hölls 
under lov och helger 
med intensiv träning per 
åldersgrupp. Stort tack 
till arrangörsklubbar och 
tränare som hjälpt till.

Lägren har jobbat med olika teman med syfte 
att 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.
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Uttagna till SEB NG:s nationella läger
Lägren hölls i Båstad.

• Pojkar:  Johans Garpered, KLTK, Erik 
Grevelius, Lidingö TK och Filip Tensing, SALK.
• Flickor: Karolina Tilander, Järfälla TS och  
Lisa Zaar, KLTK.

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, klubbmatchinbjudningar, 
diskussion om uppförande på matcher eller 
spridning av information.

Regelbundna tränarkonferenser och mejlgrupper 
gör att tränare inom regionen skapar kontakter 
med varandra, vilket underlättar deras arbete i 
vardagen.

Under hösten 2015 jobbades det med att skapa 
ett coachteam som inför 2016 tillsammans står 
redo att bedriva juniorsatsningen och fortsatt 
kommunikation med spelare och klubbtränare.

Gymnasium 
Gymnasiereformen GY2011 

I samband med den nya läroplanens införande 
ändrades villkoren för landets idrottsgymnasier. 
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 idrottsområdet 
är att rätten till undervisning i specialidrott 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 elitidrottskaraktär 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)

• Nationellt godkända idrottsutbildningar 
(NIU)

RIG får extra ekonomiskt stöd från Riks-
idrottsförbundet 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 en 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 två 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 erbjuder ändå 
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 2015 tränar NIU-eleverna i SEB 
SALK-hallen under ledning av regionstränaren 
Per Henricsson och assisterande tränare Jakob 
Adaktusson. Träningen sker tisdagar och 
torsdagar med fys- och teoripass på måndagar. 
På eftermiddagarna tränar spelarna i sina 
hemmaklubbar. Ett nära samarbete finns mellan 
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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.

NIU - Åva Gymnasium 
I början av året meddelade Åva gymnasium att 
de tänker avsluta sin NIU-satsning på tennis. Det 
tråkiga beskedet resulterade i ett febrilt arbete att 
hitta en ersättningsskola i närheten eftersom själva 
tennisträningen i Näsbypark fungerade mycket 
väl. Under några intensiva veckor bearbetades 
grannskolan Tibble Gymnasium vilket resulterade 
i ett positivt besked. Detta innebär att förstaårs-
eleverna börjar hösten 2016 i Tibble.

Kvalitet, trygghet och utveckling är gemensamma 
nämnare för både Åva gymnasium och Näsbyparks 
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 och Tibble gymnasium är stora 
skolor med många program och valmöjligheter. I 

april åkte tenniseleverna på en veckas träningsläger 
inför grussäsongen till Kroatien.

Ny hösttermin på Stockholm Idrotts-
gymnasium
Jacob Adaktusson är anställd som assisterande 
tränare för Tennis Stockholms NIU-elever samt för 
elitspelare. Tjänsten innebär att Jacob tillsammans 
med Per Henricsson kommer att leda träningen 
för Tennis Stockholms NIU-elever och elitspelare. 
Tennisträningen på bana startade den 1 september.

Tennis Stockholm ställde några frågor till eleverna 
om deras tankar och förväntningar inför hösten. 
Här är några av frågorna och en sammanfattning av 
svaren:

• Varför sökte du till NIU?
• Många svarade att de vill träna mer och 
vill kombinera studier och idrott på ett bra 
sätt. De hoppas också på att få utveckla sin 
tennis, träna mer varierat, och tillsammans 
med nya spelare.
• Hur ser du på att vi samarbetar med 
elitträningen i Stockholm?
• Alla var positiva. Omdömena var: bra, 
roligt, lärorikt, och en bra utmaning för att 
få känna på tyngre spel.
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• Vad tror du om fysprogrammet Kinexit?
• Detta togs emot positivt och sågs om en 
bra idé, spännande, intressant, bra struktur, 
lätt att följa, kul med nya idéer. Ett nytt och 
roligt verktyg som utvecklar fysträningen.
• Vad har du för förväntningar på denna 
termin?
• Flera nämnde samarbetet med 
elitträningen, att få utveckla sin egen tennis, 
bli fysiskt starkare, även förhoppning om 
att få spela med killarna, få en varierad och 
seriös träning, och mycket skoj.

Träningsläger
Stockholms elitspelare samlades för ett tränings-
läger i SALK-hallen inför två Future tävlingar och If 
Stockholm Open. Träningslägret följdes upp med 
vardagsträning tillsammans med NIU-eleverna.

Lägret är något som elitspelarna erbjuds sedan 
flera år. Syftet är att de ska förbereda sig inför de 
två svenska Future-tävlingarna och för If Stockholm 
Open. If Stockholm Open (SALK, KLTK och Tennis 
Stockholm) och Lagardère är arrangörer. Varje vår 
står samma arrangörer också för ett läger i Frankrike 
för Stockholms bästa 16-åringar. 

IF SO TOUR integrering – Kvarnby-
skolan på If Stockholm Open
Allt sedan IF SO TOUR med Jonas Björkman, Thomas 
Johansson och Elias och Mikael Ymer besökte 
Kvarnbyskolan i Rinkeby har det blivit en tradition 
att Kvarnbyskolan kommer till If Stockholm Open. 
Denna gång hade den mycket entusiastiska läraren 
Björn Stenqvist med sig en grupp flickor i olika åldrar. 
Förutom att se på världstennis testade de serve-
radarn, spelade minitennis och jagade autografer. 
Flickorna tyckte det var mycket spännande och 
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roligt att få vara på If Stockholm Open och få känna 
på den alldeles speciella atmosfären som är i hallen.

Träningsläger med Simon Aspelin 
och Mikael Pernfors i Nice
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.

Lägret arrangerades denna gång på den den 
fantastiska anläggningen Mouratoglou strax 
utanför Nice.  

Det var sjätte året som vi åkte på detta IF SO-läger. 
Medföljande coach: Anders Heimklo. Uttagna 
spelare: Johan Garpered, KLTK, Lisa Zahr, KLTK, 
Filip Tensing, SALK, Ebba Rosberg, SALK, Filip 
Hallin, MIK, Mathias Gavelin, Järfälla TS, Mathilda 
Vidgren, Trollbäckens TK. Spelarna tränade två 
pass tennis och två pass fys om dagen. Fokus lades 
på grusspelets alla viktiga egenskaper med höga 

toppade grundslag och ett taktiskt spel som kräver 
både fysisk uthållighet, god kontinuitet i slagen 
och ”en stor näve tålamod”. Dessutom lärde Simon 
Aspelin ut nyckeln till volleyspelet.

Mikael Pernfors lärde bland annat ut hur man 
pumpar ut och pressar bak motståndaren tills ett 
läge för attack öppnar sig.

Stort tack till Simon Aspelin och Mikael Pernfors.

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 fem års ålder i Kungl. 
Tennishallen, i ett samarbete 
mellan KLTK och Tennis Stockholm. 
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Kurserna är uppdelade efter ålder: Lilla Lejonet för 
dem som är fem år och Stora Lejonet för sexåringar. 
Antalet barn som anmält sig och deltagit i kurserna 
har sakta men säkert ökat från år till år.

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. 

Olympic Day i Kungsträdgården
På 100-årsdagen av Olympiaden 1912 hölls ett 
lyckat firande i Kungsträdgården. I augusti 2015 
var det fjärde gången som det hölls aktiviteter och 
möjlighet att prova på olika idrotter, bland dem 
tennis. Under de två fina sensommardagarna fanns 
det hela tiden en kö av barn som förväntansfullt 
stod och väntade på sin tur att få spela minitennis. 
Endera med en kompis, med vår regionstränare 

Per Henricsson eller med den platsansvariga för 
minitennisen Emma Hallin. De som hade riktigt 
tur fick chansen att spela med  Joachim "PimPim" 
Johansson som fanns i Kungsträdgården under 
dessa dagar. 

För Tennis Stockholm känns denna prova på-aktivitet 
mycket lyckad och värdefull då vi får möjlighet att 
träffa många nyfikna barn och föräldrar i en positiv 
idrottsmiljö mitt i stan.

Marcus Wallenbergs Fond för yrkes-
utbildning av unga och lovande 
tennisspelare
För att ge Svenska Tennisförbundet möjlighet 
att bidra till tennisungdomars utbildning vid 
sidan av deras tennisutövande beslutade Marcus 
Wallenberg att genom gåvobrev av den 5 oktober 
1974 överlämna aktier till ett motsvarande värde 
av en miljon kronor till en för ändamålet bildad 
fond, benämnd "Marcus Wallenbergs Fond för 
yrkesutbildning av unga och lovande tennisspelare". 
Bidrag ges genom utdelning av stipendier.

För att kunna söka till Marcus Wallenbergs Fond 
skall du vara ung och lovande. Du skall också 
bedriva hel- eller deltidsstudier på teoretiska eller 

Stipendiaterna fr.v. Gilbert Jäger, SALK, Fanny Östlund, Upsala TK, Sandra Örtevall, MIK, Carl Söderlund, SALK.
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yrkesinriktade linjer vid sidan av ditt tennisspelande, 
tex studier vid RIG/NIU, högskola eller universitet.

Du måste vara 16–24 år och vara en så duktig 
tennisspelare att du bedöms ha möjligheter att 
utvecklas till nationell elit eller på landslagsnivå.

Tack Sigge
Den 30 juni avslutade Srdan "Sigge" Mladenovic sin 
anställning som regionstränare i Stockholm.

Vi tackar för allt som han gjort under åren och för 
sitt stora engagemang för tennisen i Stockholm. 
Vi önskar Sigge ett stort lycka till i framtiden i 
Mälarhöjden.

Ny regionstränare i Stockholm
Tennis Stockholms nya regionstränare är Per 
Henricsson. Med en gedigen meritlista som vuxit 
fram under många aktiva tennisår kommer Per 
att tillföra mycket kunskap och erfarenhet till vår 
verksamhet.

Här kommer ett axplock:

• Sportchef i Trollbäckens 
Tennisklubb i många år.
• Åldersansvarig F18 
Sverige.
• Tränare RIG Båstad.
• Svensk mästare i 
herrsingel och herrdubbel.
• Swedish Open-mästare i 
dubbel.
• Har spelat sju år som 
proffs på ATP-touren.
• ATP-ranking: dubbel 65, 
singel 210.

Per började sin tjänst som 
regionstränare i augusti.



Klubbutveckling, klubbesök och multibanor

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, och även då klubbar 
kommer in till vårt kansli och jobbar i arbetsgrupper 
eller får hjälp, har ökat markant under de senaste 
åren, och antalet är unikt i Tennissverige.  Ingen 
annan region är i närheten av så många besök som 
Tennis Stockholm. Besöken ger ofta en spinoffeffekt 
på andra verksamhetsområden som både vi och 
klubbarna har nytta av. Under 2015 genomfördes 
runt 100 klubbesök. 

Besöken gällde: 

• Spelarutveckling
• Klubbkontakt – utveckla kontakten mellan 
klubb och region
• IdrottOnline medlemsregistrering 
• Ekonomi, administration 
• IF SO TOUR 
• SISU och klubbutveckling 
• Styrelsebesök 
• Play and Stay - Tidigare regionstränare 
Srdan ”Sigge” Mladenovic  och nuvarande 
Per Henricsson fortsatte att besöka klubbar 
och utbilda tränare i konceptet Play and 
Stay på röd, orange och grön nivå. Det har 
varit mycket uppskattat. 

Tennishallar 
I Stockholm närmare tullarna är tennisen trångbodd 
och flera banor behöver byggas. Tyvärr är detta ofta 
en lång process i både planering och diskussioner 

med kommuner och finan-
siärer. Beslutsprocesserna 
är långa och det tar på alla 
ideella krafter och personer 
i klubbarna, och sporten 
blir lidande. 

Under 2015 invigdes ing-
en ny tennishall, men flera 
klubbar ligger i projektsta-
diet och för diskussioner 
med sina kommuner om 
hjälp med finansiering av 
att renovera, bygga till, eller 
bygga helt nya anläggning-
ar. 

Under hösten 2015 fram 
till våren 2016 pågår en 
utbyggnad av Ekerö TK-hal-
len. Hallen beräknas stå 
färdig i april 2016 med fem 
tennisbanor, gym, squash, 
cafeteria och fräscha om-
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klädningsrum. 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 och 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 spännade 
och riktigt bra spanska övningar. 
• Spansk grustennis – Barcelona Tennis 
Academy. 

Multibanor
Tennis är världens största individuella idrott sett 
till antalet utövare, geografisk spridning och 
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medieutrymme. I Stockholm vill vi göra sporten 
mer tillgänglig genom att få kommunerna att 
anlägga multibanor

Under 2015 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 tre nya minitennisbanor bredvid 
tennisklubben och sportfältet är också populära. 

Invigning av ny folkhälsopark i Alby invigd 
och Tennis Stockholm var med

I Alby i Botkyrka har en gammal sliten idrottsplats 
byggts om till en folkhälsopark. Bland ett antal  
idrotter finns tennisen representerad och Tennis 
Stockholm fanns med när parken invigdes av 
idrottsminister Gabriel Wikström. Tennis Stockholm 
har sponsrat parken med tennisutrustning. På 
invigningdsdagen fanns bland andra regionstränare 
Per Henricsson på plats och höll i olika tennis-
aktiviteter.

Många glada barn provade på tennisen och de fick 
möjlighet att utmana två av Stockholms kommande 
tennisstjärnor, June Björck från Trollbäckens TK och 
Ruya Mavi från Farsta TK.

Hur gör vi tennisen till en folksport?

Alby har fått en ny minitennisbana. Det är otroligt 
kul och viktigt att tennisen tillsammans med andra 
sporter nu finns med ute i de områden där barnen 
och ungdomarna finns.  

Vi vill nå områden vi normalt inte får spelare 
ifrån. Street tennis och minitenniskonceptet har 
många fördelar. Det går lätt att lära och både barn, 
ungdomar och vuxna tycker att det är kul att spela. 
Ingen instruktion behövs.

Vi behöver fler gratisbanor runt om i Stockholm som 
skolor, fritidsgårdar och familjer kan använda sig 
av. Vi vill uppmuntra "spontan-idrottandet" som är 
både enkelt, smidigt och kravlöst. Hälsoperspektivet 
med motion och positiva aktiviteter är något som 
gynnar alla. Spontantennisen uppmuntrar till spel 
på eftermiddagar, kvällar och helger och kommer 
att stimulera och förhoppningsvis samla både 
unga och vuxna. En lugnande effekt och minskad 

skadegörelse i området blir förhoppningsvis en av 
bieffekterna. Det får ungdomar att aktivera sig på ett 
annat sätt och minska förstörelse. Förhoppningsvis 
undviker vi alkohol och droger i tidig ålder.

Gratisbanorna ger möjlighet att skapa ett stort 
antal människor som tycker att det är kul att spela 
med kompisarna och familjen. På sikt kommer det 
att ge svensk tennis en bredare bas och det är en 
god väg för att tennisen ska bli en folksport. Den 
nya minitennisbanan i Alby, Botkyrka, är ett steg i 
rätt riktning.

Även Ellagård i Täby kommun är på gång med sin 
anläggning. För två år sedan tog Ellagårds TK kon-
takt med Tennis Stockholm och började sondera 
terrängen för att ta vara på en yta nära tennishal-
len i Ellagård. Efter mycket planering, förhandlingar 
med Täby kommun och en stor portion envishet ska 
nu projektet bli verklighet.

Det är en gammal nedlagd sjumannafotbollsplan 
som ska bli sex tennisbanor: fyra för minitennis och 
två för miditennis. För första gången i Stockholm 
lägger man nu banor med 12-millimeters konstgräs, 
vilket motsvarar Wimbledongräs. Längre fram 
vill kommunen bygga planer för både basket och 
innebandy i området intill.

Förhoppningsvis ser fler kommuner fördelarna 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. Vårt mål är att i nära framtid skapa 
fler minitennisanläggningar i Stockholm.

Hemsidan 
Vårt mål är att ha en ständigt uppdaterad hemsida 
som klubbar, tränare, föräldrar och spelare besöker 
regelbundet. 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 m.m. 

Förhoppningen är att besökare, vare sig det är 
spelare, föräldrar, tränare, klubbar eller allmänt 
intresserade, ska kunna hitta basinformation om 
tennisen i Stockholm. Vår webbshop säljer medaljer, 
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tillbehör till IF SO TOUR-tävlingar med mera. Detta 
underlättar för klubbarna att kunna beställa när det 
passar dem. 

Lars-Ove Åkessons 
Klubbutvecklingsstöd
Under hösten 2015 beslutade styrelsen att se över 
stödet för ansökan till minne av Lars-Ove Åkesson. I 
framtiden kommer klubbarna att kunna söka medel 
till klubbutveckling, men med mer riktade insatser. 



IdrottOnline medlemsregistrering
Under 2015 har det viktiga arbetet med att få in sina medlemmar i IdrottOnline med fullständigt personnummer 
fortsatt i klubbarna. 

IdrottOnline är kostnadsfritt för alla föreningar och klubbar som är anslutna till RF. Det har flera moduler och 
funktioner inbyggda som hemsida, medlemsregister, SMS och gruppmail, kalender, LOK-stöd, Idrottslyftet, 
Utbildningsmodulen och mycket mer. IdrottOnline ”ligger i molnet” och är lättillgängligt för alla.  

Riksidrottsförbundet 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 ska få ett komplett verktyg i sin vardag. Det som arbetas 
mest med nu är att kunna integrera andra system på marknaden för att underlätta vardagen för klubbarna.

Region Antal klubbar Antal medlemmar i 
Svenska Tennisförbudet Antal i procent

Norr 35 4168 3,82%

Mitt 55 8 881 8,13%

Väst 62 8 899 8,15%

Stockholm 59 35 866 32,83%

Öst 50 7 359 6,74%

Göteborg 23 9 860 9,02%

Syd 139 34 226 31,33%

Totalt 423 109 259 100%

Köns- och åldersfördelning i Stockholms klubbar
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Utbildningar och konferenser
Utbildning av både spelare och tränare har länge 
funnits inom Svensk tennis. Gymnastik- och 
Idrottshögskolan i Stockholm, som är världens 
äldsta idrottshögskola, har genom åren tagit 
emot och utbildat många tennistränare och haft 
ett samarbete med Svensk tennis. Utöver den 
akademiska utbildningstraditionen har Svenska 
Tennisförbundet tillsammans med regionerna i 
landet arbetat fram egna tränarutbildningar för 
landets tennistränare på både riks- och regionsnivå. 
Dessa utbildningar arbetar vi ständigt med att 
kvalitetssäkra och utveckla. Under 2015 har vi 
fortsatt att lägga fokus på våra tränarutbildningar 
och aktiviteter i regionen för att nå fram och utbilda 
så många tränare som möjligt i tennisklubbarna.

Vi har under 2015 fortsatt att skicka ledare 
på internationella tävlingar för att få värdefull 
erfarenhet vilket är utvecklande för regionen. Vi ser 
det som positiva utbildningstillfällen.

Tränarutbildningarna
Under 2015 har vi som ovan beskrivet, lagt stort fokus 
på att bevara en god kvalitet på våra utbildningar 
samt att utveckla innehållet i utbildningarna för 
att kunna erbjuda kvalitativa tränarutbildningar för 
tennistränarna runt om i regionen. 

Vi valde att under 2015 lägga extra fokus på 
TGU1 där vi utvecklat kursmaterialet med mer 
pedagogik, både i de teoretiska och de praktiska 
passen på kursen. En annan kvalitetssäkring som 
gjorts under 2015 gällande tränarutbildningarna är 
att vi säkerställt att vi är fler än en kursledare då 
deltagarantalet överskrider 16 deltagare per kurs.

Under 2015 arrangerade vi ännu en TGU2 i regionen 
samt stöttade och samarbetade med region Mitt 
med deras planerade TGU2.

Utbildningsmöten och konferenser
Utbildningskommittén har under 2015 bestått av 
Micaela Hjelm (ordf.), Srdan Mladenovic, Johan 
Thorselius, Linda Jansson och Henrik Lindkvist. 

Utbildningskommittén har haft regelbundna möten 
där utbildningarna diskuterats. Bland annat har 
materialet i TGU1 setts över och utvecklats i form 
av mer avancerad pedagogik. Tränarkurserna har 
standardiserats mellan regionerna och det finns 
ytterligare planer på att utveckla och förlänga 
TGU2-kursen mellan regionerna. Plattformen samt 
TGU1 arrangeras av regionerna medan TGU2 och 
TGU3 arrangeras av Svenska Tennisförbundet.

Hösten 2015 valde Srdan ”Sigge” Mladenovic att 
lämna utbildningskommittén med anledning av 
stort åtagande på annat håll. Vi tackar därför honom 
för allt han bidragit till på utbildningsblocket och 
hoppas att han ändå vill fortsätta som kursledare 
vid tillfälle.

I augusti närvarade Johan Thorselius och 
Henrik Lindkvist från region Stockholm på en 
utbildningskonferens på Bosön som Svenska 
Tennisförbundet bjudit in till. Under den kon-
ferensen samlades alla utbildningsansvariga samt 
kursledare från varje region för att diskutera 
kursmaterialet på varje kurs. Där delade regionerna 
med sig av sina upplägg på kurserna och hur de 
teoretiska och praktiska passen genomförs. Detta 
för att inspirera och kvalitetssäkra materialet. 
Målsättningen under den konferensen var också att 
skapa en gemensam kanal för alla kursledare där 
material ska delas mellan regionerna.

Stegutbildningarna
I tabellen nedan finns en sammanställning av 
antalet utbildningar som anordnats 2015 i Tennis 
Stockholm, samt antal deltagare.

Utbildning Antal kurser Deltagarantal
Tennisens Plattform 4 96

TGU 1 2 38
TGU 2 1 18

Klubbdomar- och       
spelarutbildning

2 30

Grundläggande tävlings-
ledarutbildning

2 13

Förbundstävlingsledar-
utbildning

3 22
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Validering av tävlingsledare
Under hösten 2015 genomfördes en 
validering till förbundstävlingsledare med 
hjälp av Svenska Tennisförbundet. Tennis 
Stockholm erbjöd de sista klubbarna som 
inte hade officiellt utbildade tävlingsledare 
att kunna validera väl renommerade 
personer som arbetat i många år med 
tävlingar. Valideringen genomfördes 
i Kungl. Tennishallen i september. 
Deltagarna fick några timmars genomgång 
av regler och nyheter, och de fick göra två 
prov. Efter proven fick de med sig hem två 
större inlämningsuppgifter att skicka in.

Utbildning av funktionärer
Tennis Stockholm utbildar kontinuerligt 
funktionärer till regionens (ibland 
även andra regioners) funktionärer till 
sanktionerade tävlingar.

Vår målsättning är att alltid ha fortsatt 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 ska finnas en utbildad 
förbundstävlingsledare. Tävlingsledaren ska vara 
aktiv i tävlingen från början till slut, d.v.s. från 
sanktionstillfället, lottningen och genomförandet av 
tävlingen. För att möta det kravet har vi kontinuerligt 
arrangerat kurser för att det ska finnas möjlighet 
för klubbarna att utbilda sina funktionärer.

Domarutbildning
För att tillgodose behovet av tennisdomare 
arrangerar Tennis Stockholm utbildningar. Ut-
bildningen är kostnadsfri för deltagarna från 
regionens klubbar. Klubbdomarkursen är första 
steget för att börja döma enklare juniormatcher. 
Utbildningen är något utökad med en 
spelarutbildning och riktar sig därmed nu också 
till spelare. Avsikten är att ge spelare mer säkerhet 
genom kunskaper om tennisens regler vilket 
även stärker dem som spelare. Två utbildningar 

arrangerades, en under Kungens Kanna och 
Drottningens Pris och en under If Stockholm Open. 
Deltagarna fick chansen att vara i en internationell 
miljö på hemmaplan. 

Högre domarutbildningar som förbunds- och 
elitdomarutbildning arrangeras av Svenska 
Tennisförbundet. 

Tävlingsledarkonferens
Den 8 december höll Tennis Stockholm den årliga 
tävlingsledarkonferensen. Det är en konferens för 
alla ansvariga tävlingsledare som söker sanktion 
för en tävling under året. Det är obligatorisk 
närvaro för alla Stockholmsklubbar som arrangerar 
tävlingar. Vi går igenom det som är aktuellt, 
eventuella förändringar inför nästkommande år 
samt fortbildning.

På årets konferens närvarade Svenska Tennis-
förbundet, Bengt Helmersson. Vi gick igenom 
de nya tävlingsbestämmelserna för barn och 
ungdomar, kniviga fall, Stockholm Junior Tour 2016, 
IF SO TOUR och mycket mer.

Externa konferenser
Under året har Tennis Stockholm deltagit i ett antal 
konferenser, bland annat: 
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• Strukturen på RIG- och NIU-gymnasier
• Kings of Tennis-seminariet
• Region Syds ordförandekonferens
• Två kvinnliga nätverksträffar
• Utbildningskonferens på Bosön med SvTF
• SvTF tävlingskonferens
• SvTF sportkonferens
• SvTF utvecklingskonferens

Tränarträff med Kenneth Bastiaens
Temat för denna träff var spelarutveckling, framför 
allt för barn upp till och med tolv år. Kenneth 
Bastiaens, med gedigen tränarerfarenhet från 
Belgien, höll en inspirerande föreläsning. Aktuellt 
i sammanhanget var hur idrotten ska förhålla sig 
när det gäller barn och ungdomar, och regionschef 
Anders Heimklo gick igenom Riksidrottsförbundets 
Anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Ca: 110 
tränare från regionerna Stockholm, Öst och Syd 
var samlade. Även Svenska Tennisförbundet var 
representerat.

Klubbarnas konferens
Med tanke på den stora tillväxten i Stockholm och 
avsaknaden av idrottsanläggningar och därmed 
ytor att utöva sport på, har vi inom tennisen en 

utmaning. Vi är idag ca: 108 000 medlemmar och 
det finns ett antal banor att dela på:

• Inomhus: 748 st
• Utomhus: 952 st

Sverige har idag ca: 9,8 miljoner invånare och i 
Stockholms län har ca: 2,2 miljoner invånare. I 
Stockholm har vi 34 038 medlemmar och 180 
inomhusbanor. Detta innebär att en bana i 
genomsnitt delas av 189 medlemmar. Rikssnittet är 
att en bana delas av 140 medlemmar, eller 13 000 
invånare.

För att hjälpa klubbarna i deras arbete med 
anläggningsprojekt har vi arrangerat ett antal 
konferenser. Klubbutvecklings- och Anläggnings-
konferensen arrangerades av Tennis Stockholm för 
region Stockholms klubbar i SEB Salkhallen den 12 
februari och den 4 november. Sophie Linghag och 
Håkan Arfwedson höll i konferensen.

Under konferenserna togs följande ämnen upp:

• Att gå från idé till handling och vad händer 
när vi är klara och verksamheten går i gång?
• Fällor och fel som kan stå klubben dyrt.
• RF:s nya Anvisningar för barn- och 
ungdomsidrott.
• Försäkring och finansiering.
• Kommunperspektiv och bidrag 
(Idrottslyftets anläggningsbidrag).
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• Bidrag, Arvsfonden och Boverket.
• Kartläggning av tennisbanor utomhus och 
inomhus i Stockholm samt implementering 
av Padeltennis i tennisklubben.
• Goda exempel på olika kategorier av 
tennisanläggningsprojekt som har startat 
eller genomförts i Stockholm.

Diskussion fördes om hur vi ska gå vidare med 
anläggningsprojektet som vi har haft i konferens-
form. Tre konferenser har genomförts.

Klubbdomar- och spelarutbildningar 
i internationell miljö
Under Kungens Kanna och Drottningens Pris 
samlades många av Europas allra bästa 14-åringar 
i Kungl. Tennishallen. Tennis Stockholm utnyttjade 
tillfället genom att hålla en klubbdomar- och 
spelarutbildning för några av regionens spelare.

Deltagarna fick förutom en klubbdomar- och 
spelarutbildning även följa tävlingen och på nära 
håll bevittna och analysera de utmaningar som 
domare och spelare ställs inför. Kombinationen 
av teoripass och att iaktta några av landets bästa 
domare och unga duktiga spelare var lyckad, och 
samtliga deltagare klarade kursens avslutande 

domarprov med mycket bred marginal. Under 
utbildningsdagen gavs domaraspiranterna även 
chansen att diskutera vilka regler som är extra 
viktiga att hålla koll på som spelare.

I samband med If Stockholm Open genomförde 
Tennis Stockholm ytterligare en klubbdomar- 
och spelarutbildning, där deltagarna förutom 
själva kursmaterialet fick ta del av internationell 
topptennis och se hur professionella domare 
och spelare hanterar olika situationer som kan 
uppkomma på banan. Under utbildningsdagen 
varvades teori med praktiska studier av If Stockholm 
Opens huvud- och linjedomare samt spelare under 
match. Samtliga klarade utbildningsdagen med 
bravur och erhöll en välförtjänt klubbdomarlicens 
efteråt. Eftersom alla kursdeltagare tävlar i tennis, 
lades extra fokus på att diskutera de situationer där 
man har nytta av att kunna reglerna som spelare.

Tennis Stockholms fysutbildning
Under 2014 och första kvartalet under 2015 
genomförde Tennis Stockholm en fysutbildning 
tillsammans med förbundets fystränare Fredrik 
Johansson. Med på fysutbildningen var 25 tränare 
från Stockholmsklubbarna. Totalt blev det tio träffar 
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under perioden och temat under utbildningen var 
åldersrelaterad fysträning. Syftet med utbildningen 
var att skapa en förståelse och ett intresse för 
fysträning samt att se det som en del av tennisen. 
Det var intressanta och utvecklande träffar med 
stort engagemang från de deltagande tränarna.

Kanslikonferensen
Tennis Stockholm anordnade en konferens i april för 
dem som arbetar med administration på klubbar. 
Bland deltagarna fanns både tränare och direkt 
anställda för administrativt arbete.

Innehåll på konferensen:

• Aktuellt i Stockholm
• RF:s Anvisningar för barn och 

ungdomsidrott
• Administration i klubb, IdrottOnline – 
Banbokning – Ekonomi, m.m.
• Försäkringar
• Bidrag att söka för en klubb
• SISU Idrottsutbildarna, en resurs för 
klubbarna
• LOK
• Nätverk
• Eurogames 2015
• Diskussion och tips som kom upp i 
gruppen under konferensen

En uppföljningskonferens arrangerades under 
If Stockholm Open. Deltagarna träffades i ägar-
loungen, Sven Davidson Courner.

Examinerade elittränare
Srdan ”Sigge” Mladenovic och 
Magnus Ennerberg fick intyg för 
sin tvååriga elittränarutbildning 
på SISU/GIH/RF. Utbildningen har 
varit möjlig tack vare stöd från 
Svenska Tennisförbundet, KLTK 
och Tennis Stockholm.

Srdan ”Sigge” Mladenovics och 
Magnus Ennerbergs egna ord 
om utbildningen: "Utbildningen 
har varit mycket givande då vi 
har fått ta del av intressanta 
teoretiska kunskaper av experter 
inom de olika områden vi har läst. 
Dessutom har vi fått möjligheten 
att få studera i en grupp med 
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kunniga ledare med erfarenhet från den absoluta 
världstoppen. Det har varit inspirerande och 
utvecklande."

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.

Regionstränare Srdan ”Sigge” Mladenovic och Per 
Henricsson har fortsatt att 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.

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.



Tävlingar
Tennis Stockholm samordnar och beviljar 
sanktion av tävlingar i regionen samt arrangerar 
och är medarrangör av tävlingar. Vi arbetar 
ständigt med att utveckla nya tävlingsformer 
för spelarna.

Sanktionerade tävlingar i Stockholm
Under 2014 startade en projektgrupp som utsågs av 
Svenska Tennisförbundet för att se över tävlandet 
för barn och ungdomar efter Riksidrottsförbundets 
anvisningar. Gruppen kom fram till följande som 
Svenska Tennisförbundet styrelse har beslutat om 
hur tävlingar ska arrangeras för barn och ungdomar:

• Det spelas väldigt många ojämna 
tennismatcher idag som varken ger vinnaren 
eller förloraren så mycket.
• De som börjar tidigt får enorma fördelar 
med dagens system.  De vinner mycket och 
får spela fler matcher medan de som inte 
börjat spela i så tidig ålder och kanske håller 
på med flera idrotter, ofta bara får spela en 
match.
• Direktutslagning i lägre åldrar stämmer 
inte överrens med svensk idrotts 
värdegrund.
• Det är svårt att börja tävla om ”man inte 
varit med från början”.
• I storstäderna blir tävlingarna ofta väldigt 
utdragna.
• Rankingen är i många fall en stressande 
faktor för spelarna.
• Födelsedatumet spelar en väldigt stor roll.

Ovanstående slutsatser ledde fram till ett antal 
förändringar under 2015:

1) Obligatoriskt poolspel i klasser för 11 år 
och yngre.
2) A-, B-, C-klasser i alla tävlingar 12–13 år.
3) Satsning på födelserelaterat tävlande i 
spelperioder.
4) Höjd tennispoängsålder till 14 år.

Målsättningarna med förändringarna var:

• Fler vinnare
• Fler spelare som får spela mer tennis
• Fler jämna matcher
• Ett system där födelsedatumet ska ha 
mindre betydelse
• Kortare tävlingar
• Bättre tennis
• Mindre stress och mer lekfullhet

Efter att Svenska Tennisförbundet kom ut med 
nya Tävlingshandboken i juni 2013 har regionen 
arbetat med att hjälpa till att utbilda funktionärer 
i klubbarna. För att kunna lägga in en sanktion idag 
är kravet att klubben har en ansvarig tävlingsledare 
som har som lägst förbundstävlingsledarutbildning. 
Tävlingsledaren skall vara ansluten till klubben och 
vara ansvarig för tävlingen från början till slut, det 
vill säga medverka vid lottning och arbeta aktivt 
under tävlingen.

Idag ser många klubbar att problemet i att kunna 
genomföra ett bra arrangemang är att de inte kan 
sätta ett maxantal på sina sanktionerade tävlingar. 
Detta är främst ett Stockholmsproblem då tillväxten 
är stor. Vi har färre antal sanktionerade tävlingar än 
region Syd, men varje tävling har fler deltagare.

   2015  2014

Antal tävlingar:  68  69
Antal licensierade
spelare, damer:  1 122  1 063
                 herrar: 3 059  3 076

IF SO TOUR
IF SO TOUR är framtagen för att stimulera dels barn 
i tennisskolan som redan är tävlingsinriktade, dels 
alla barn som vill känna på hur det känns att tävla 
i tennis.

Målet är att på ett roligt och enkelt sätt få fler 
barn att prova på tävlingstennis i en form som är 
anpassad för dagens tennis, barn och föräldrar. 
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Tävlingarna arrangeras på ett stort antal klubbar 
under terminerna. Man väljer själv hur många 
tävlingar i touren man vill spela. Alla spelare får 
minst fyra 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 RS-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.

Touren har fortsatt högt deltagarantal och det är 
runt 500 deltävlingar som spelas i Stockholm och 
övriga landet, vilket är otroligt bra. 

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. Tävlingen är 
uppskattad av spelare, föräldrar och klubbar. Det 
som bland annat gör att tävlingen är populär är 
att alla spelare som deltar får en t-shirt från våra 
sponsorer, och den nya officiella medaljen som är 
framtagen speciellt för touren samt att spelarna får 
en trevlig stund i en tennishall med många matcher 

och lite fika i en paus.

Ambassadörer är Robin 
Söderling och Simon 
Aspelin. Årets PR-besök 
gjordes i oktober i Kungl. 
Tennishallen där Tennis 
Stockholm i samarbete 
med If Stockholm Open 
samlade ihop 120 barn 
tillsammans med klub-
barna i Stockholm. Bar-
nen fick möjlighet att 
spela mot Robin Söder-
ling och Simon Aspelin. 
Träffen avslutades med 

en frågestund och autografskrivning.

Titelsponsorn If tillsammans med Audi och RS-
bollen ger oss den kraft vi behöver för att driva den 
stora och populära tävlingen IF SO TOUR.
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Weekendtävlingar
Ett koncept som vi försökt utveckla under ett par 
år är korta turneringar, något som efterfrågas, 
men som med Stockholms tävlingar med stort 
deltagarantal är svårt att få till i praktiken.

Under sommaren arrangerades Hellas TK, en 
tävling inom IF SO TOUR, över en helg. Tanken är 
att erbjuda tävlingar som inte binder upp deltagare 
i flera veckor. Ett spelschema över endast fredag–
söndag kräver lite begränsningar i vissa klasser, 
men i gengäld får arrangören goda möjligheter att 
anordna en snabb och intensiv tävling.

Weekendturneringar har också spelats i Kungsängen 
under flera år, och allt talar för att spelare 
och föräldrar föredrar denna spelform. Tennis 
Stockholm ser en framtid i weekendturneringar och 
jobbar för en utveckling av dem i Stockholm.

Klubbkampen
Den 2 maj arrangerades för andra gången  Klubb-
kampen i Åkersberga, en minitennisturnering 
som flyttat ut från tennisens väggar och in i en 
ishall samt två sporthallar. Totalt byggdes det 
upp 24 minitennisbanor där 14 klubbar med 6–8 
spelare från varje klubb deltog. Totalt omkring 110 
barn tävlade för sin klubb tillsammans med sina 
klubbkompisar, blandat killar och tjejer. Under fyra 
timmar avverkades inte mindre än 294 enskilda 
matcher där domare på varje bana dömde och 
vägledde minitennisspelarna i deras introduktion 
till tävlingstennis. 

Under flera år har tennisen utvecklat olika   
tävlingsformer för  bland annat minitennis där 
Klubbkampen är ett tydligt exempel. Att tävla 
tillsammans med sina kompisar är något som legat 
centralt för tävlingsformen. Att dessutom göra det 
i en miljö som normalt inte förknippas med tennis 
gör hela inramningen än häftigare för både spelare 
och publik. Rymliga läktare där man kan följa spelet 
över alla banor samtidigt gör publiken engagerad 
och påhejande. Eftersom matcherna spelas i 
lagform blir inte varje individuell match av så stor 
betydelse. Det skapar fler vinnare i slutändan. Alla 
vinnare belönades med t-shirts och medaljer. 

Dryg 40 funktionärer bidrog till genomförandet av 
2015 års Klubbkamp.

Rookieserien
Rookieserien är en lagtävling för 12-åringar. Klubblag 
från hela Stockholmsområdet möts i ett seriespel. 
Varje lagmatch består av fyra singlar (två flick, två 
pojk) och två dubblar (en flick, en pojk). Deltagande 
klubbar arrangerar själva sina hemmamatcher. 
Serien spelas september till januari med slutspel i 
januari eller februari.

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, där Guld är för spelare med mer 
tävlingsvana. Serierna är i sin tur uppdelade i en 
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söder- respektive norrserie. Segrarlagen i Guld-
serierna möts i en final.

Smedslättens Lawn Tennisklubb åtog sig att 
anordna Rookiefinalen 2015/2016 vilket de gjorde 
med bravur. Det blev en härlig fair play-stämning 
på banan, läktaren och mellan coacherna när 
finalen avgjordes mellan hemmalaget Smedslätten 
mot bortalaget Näsbypark. Det mycket starka 
rookielaget från Näsbyparks TK vann finalen mot 
det tappert kämpande Smedslättens TK. Samtliga 
spelare kämpade på banorna ivrigt påhejade av 
lagkompisar, föräldrar och klubbsupportrar på 
läktaren.

Ett stort grattis till båda klubbarna som vunnit sina 
respektive zoner och samtidigt byggt upp en härlig 
teamkänsla tillsammans med sina coacher. Resultat 
blev Näsbyparks TK – Smedslättens LTK 6–0. Totalt 
har 26 lag deltagit i Rookie Guld och Rookie Silver.

Juniorserien
Juniorserien är en lagtävling för flick- och pojklag 
i åldersklasserna 17–25, 15/16 år och 14 år/
yngre. Varje lagmatch består av två singlar och en 
dubbel. Resultatrapportering sker i seriesystemet 
på www.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 tennisskolejuniorer 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 
hjälptränare, kommittémedlemmar, 
projektgrupper m.m.  
• 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 2015 deltog 18 lag. 

• I pojkar 15/16 spelade fem lag i en grupp. 
Gruppen vanns av Hellas TK.
• Pojkar 14 och yngre samlade sju lag och 
delades i två grupper. Slutspelet mellan 
vinnarna i respektive grupp Lidingö TK – Älta 
TK vanns av Älta TK med 2–1.
• Flickor F14 och yngre, samlade sex lag som 
delades in i två grupper. Slutspelet mellan 
vinnarna i respektive grupp Nynäshamns TK 
– Hellas TK vanns av Hellas TK med 2–1.

Stockholmsserien
För seniorer. Seriespel i Tennis Stockholms regi 
för klubblag. Öppen för alla klubbar anslutna till 
Svenska Tennisförbundet/Tennis Stockholm. Varje 
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lagmatch är två singlar och en dubbel.

• Utomhusserie maj–juni
• Inomhusserie höst–vår  

Utomhusserien spelades under maj–augusti. 
Hellas TK:s damer vann grupp 1 och Edsvikens TK:s 
damer vann grupp 2. Det blev inget slutspel mellan 
vinnarna i varje grupp detta år.

Mälarhöjdens IK Tennis och Danderyds TK var de 
segrande lagen i inomhusserierna för Damer 40. 
Stockholmsserien inomhus 2014/2015 har spelats 
som dubbelserie med fyra lag i vardera division 1 
och division 2 för Damer 40.

Med fem vunna matcher och endast en förlorad 
stod Mälarhöjdens IK som segrare i Division 

1-serien. Förlustmatchen kom mot Gustavsbergs 
TK, som kom på andra plats. Lidingö TK kom trea och 
Älta TK fyra. I Division 2 imponerade Danderyds TK 
genom att gå obesegrade genom hela serien, med 
maximala 12 poäng efter sex matcher. Hellas TK 
samlade ihop 6 poäng, Tullinge TK 4, och Huddinge 
TK 2 poäng.

Pirres Pokal
Svenska Tennisförbundets riksomfattande lag-
tävling för Sveriges bästa 14-åriga pojkar har spelats 
sedan 1997. Lagen tävlar om vandringspriset 
Pirres Pokal som sattes upp i samband med SvTF:s 
hedersordförande Peter ”Pirre” Wallenbergs 
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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 sju tennisregionerna plus ett 
extralag. Segrarna spelar final under If Stockholm 
Open. Varje lagmatch består av fyra singlar och 
två 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.

Pirres Pokal spelades i år i Smedslättens LTK som 
var medarrangör till årets kvaltävling. Tävlingen 
kallas ibland för ett mini-Davis Cup. 

Åtta lag i två pooler spelade om finalplatserna under 
en helg i september. Finalen spelas alltid under If 
Stockholm, semi- och finaldagen. Prisutdelningen 
sker på centercourten.

Efter att lag Stockholm haft ett flertal segrar och 
finalplatser är det nu i stället lagen Syd och Öst 

som spelade om Pirres Pokal i Kungl. Tennishallen 
i oktober. För Öst är det första finalen någonsin. 
Region Syd tog hem finalen mot Öst.

Regionstävling F12
Sveriges största lagtävling för flickor 12 år, som kan 
kallas för Sveriges eget mini-Fed Cup (damernas 
Davis Cup). Varje lag består av minst fem spelare 
och man spelar fyra singlar och två dubblar. Spelare 
kvalificerar sig genom Junior-RM eller uttagning av 
regionen. 

Tävlingens syfte är att 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 regions-spel 
och därefter en final. I regionsspelet i Kalmar var 
de sju regionerna re-presenterade med var sitt lag. 

Regionerna lottades in i två poolgrupper där alla lag 
mötte varandra. Stockholm 
hamnade i pool 2 till-
sammans med Norr och 
Göteborg medan Syd, Mitt, 
Öst och Väst fick kämpa 
mot varandra i pool 1. 
Stockholm och Syd, som var 
förhandstippade segrare i 
sina vardera pooler, infriade 
förväntningarna och vann 
vilket innebär att de mötte 
varandra i finalen som 
spelades under Stockholm 
Ladies i november. 

För Stockholms lag ingick 
följande spelare: Johanna 
Ström, Näsbyparks TK, 
Sara Eriksson, SALK, Anna 
Gao, Järfälla TS, Martina 
Petrovic, Farsta TK, Emma 
Persson, Farsta TK samt 
Tilde Klevby, KLTK. Coach 
var Per Henricsson.

Efter seger de två senaste 
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åren i Regionstävling F12 fick Stockholm detta år nöja 
sig med en fin finalplats. Finalen spelades mellan 
de två segrarlagen från regionskvalet i Kalmar. 
Stockholm förlorade mot Syd. Finalplatsen visar 
att återväxten är god och att Stockholmsflickorna 
hävdar sig väl nationellt.

Stockholm Junior Tour
En tävling för Stockholms bästa juniorer P/F 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.  Till 2015 års tour togs klasser 
P/F 12 år bort ur touren. Det var på grund av att 

Riksidrottsförbundet gjorde ett förtydligande 
angående hur vi i idrotten ska förhålla oss till barn 
och ungdomars idrottande.

Åtta nationella fristående tävlingar: MIK Open, JRM 
inne på Stockholm Parkett Cup, Audi Danderyd 
Junior Trophy, JRM ute, Järfälla Open, Sollentuna 
Spelen, Nordea Nordic Cup och Spårvägen Cup 
avlutandes med ett 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 regionsmästerskapen 
och få med de bästa spelarna.
2. Uppmuntra juniorerna att  spela i rätt 
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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 erbjuds Dunlop/
Diadora A-sponsorkontrakt samt ett träningsläger 
på Barcelona Tennis Academy med de mycket 
erfarna Juan Carlos Baguena och Raphael Maurer 
under april året efter.

Vinnarna för Stockholm Junior Tour 2014 som åkte 
med till Barcelona Tennis Academy i april 2015 
med Per Henricsson och Anders Heimklo var Kajsa 

Stegrell, SALK, Maria Petrovic, Farsta TK, Sebastian 
Abboud, TSK Malmen, Frida Fürst, Trollbäckens TK, 
Erik Grevelius, Lidingö TK, Axel Oljons, SALK, Carin 
Runefelt, SALK samt Axel Fries, Näsbyparks TK.

SEB NG Cup
De första veckorna i maj genomfördes regionspelet 
i SEB Next Generation Cup. Flickorna spelade 
på SALK och pojkarna på Åkersberga TK. Tennis 
Stockholm vill tacka årets arrangörer för ett bra 
jobb med denna anrika tävling som i år fyllde 46 
år. Den spelades för första gången 1970, då under 
namnet Kalle Anka cup. Sedan 2012 heter tävlingen 
SEB Next Generation Cup.
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SEB Next Generations finaler avgjordes i juni. För 
Stockholms räkning tävlade totalt 18 spelare och 
det blev slutseger i två klasser av nio möjliga. Från 
poolspelet hade totalt åtta Stockholmsspelare 
avancerat efter att ha vunnit sina grupper. Efter en 
tuff semifinaltorsdag var två Stockholmare kvar i 
singelfinalerna: Maria Petrovic, Farsta TK, i FS13, 
och Johan Garpered, KLTK, i PS15.

Maria Petrovic stod som slutsegrare efter seger i 
finalen mot Vanessa Widell-Ersöz, Göteborg. För 
Johan Garpered var det en tuffare final och han föll 
i en tresetsmatch mot Anton Örnberg, Väst.

Traditionsenligt spelades det även mixed dubbel 
i SEB-slutspelet och Stockholm hade framgångar 
även i detta spel. Bäst gick det för slutsegrarna  i 
11-årsklassen, Elwin Gauffin och Ida Johansson, 
som finalbesegrade Henrik Bladelius och Märta 
Marklinder, Väst. I 13 års mixed var Maria 
Petrovic och Sebastian Abboud i final och där stod 
Maja Radenkovic och Ross Weibull från Syd för 
motståndet. En tight match som dessvärre slutade 
med seger för Syd. 

Under veckan tränades det mycket på rutiner före, 
under och efter matchspelet och Stockholmarna 
jobbade på mycket bra. Nöjda ledare under resan 
var Aftab Baig och Jonas Tydén.

Tennis Europe 14
Tennis Europe (TE) samlar idag 48 europeiska 
länders 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.
• Anordna konferenser.

Tennis Stockholm var med och arrangerade två 
tävlingar under året: TE Lidingö och HusmanHagberg 
Open.

TE Lidingö 2015

14-åringar från hela Europa tävlade på Lidingö TK. 
Tävlingen flöt på fint tack vare ett väl genomfört 
arrangemang av Lidingö Tennisklubb med personal 
tillsammans med volontärer från klubben.

Bland svenskarna i singelklasserna gick Gustaf 
Ström, Bålsta, till final, men fick tyvärr lämna walk 
over i finalen mot Mikolaj Lorens, Polen, efter att 
ha blivit sjuk. Bland flickorna var Maria Petrovic 
längst fram. Maria förlorade i kvartsfinalen.

HusmanHagberg Open 2015

Tävlingen samlade spelare från bland annat Sverige, 
Polen, Norge, Spanien, Ryssland och Finland. Båda 
singelklasserna vanns av svenskar. 

Finalerna:

• Viktor Arsov vann pojksingel mot Kevin 
Chahoud. Båda spelarna är från Sverige.
• Flicksingel vanns av Maria Petrovic som 
besegrade spanjorskan Marta Custic.

Kramfors ITF x 2
ITF-veckorna i mars i Kramfors samlade deltagare 
från 27 nationer. Med på Tennis Stockholms 
teamresa till första veckans tävling var Johan 
Garpered, KLTK, Erik Grevelius, Lidingö TK, och 
Molly Helgesson, SALK. Bäst lyckades Molly som 
kvalade in och i huvudtävlingen slog en toppseedad 
fransyska innan hon föll i kvartsfinalen. Ledare 
under första veckan var Jens Jacobsson.

Andra tävlingen bjöd på fler härliga matcher. 
I pojkklassen fick Johan Garpered och Erik 
Grevelius det tufft i kvalet och gick inte vidare 
till huvudtävlingen. Både Johan och Erik är födda 
2000 och har några år kvar på ITF- touren för att 
utveckla sitt spel. I flickklassen kvalade Lisa Zaar 
och Molly Helgesson in medan Karolina Tilander 
föll i kvalfinalen mot seedade estländskan Maileen 
Nuudi. 
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Molly, som kvalade in i huvudtävlingen för andra 
veckan i rad, blev överlistad av sjätteseedade Anna 
Skabelka från Vitryssland i första omgången. Lisa 
Zaar vann första omgången och fick i andra möta 
förstaseedade A. Kulikova. Ledare under andra 
tävlingsveckan var Aftab Baig.

Stockholm Ladies
Tävlingen startades 1995 och arrangerades då 
på SALK och senare på Edsbergs IF TS. Sedan 
dess har tävlingen 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 flickorna att vi satsar på damtennis i 
Stockholm och Sverige.
• En bra möjlighet för våra flickor att få 
erfarenheter, inspiration och rankingpoäng 
på hemmaplan.
• Yngre flickor ser att det finns inter-
nationella damtävlingar som de framöver 
kanske har möjlighet att delta i.

Genom Stockholm Ladies får många Stock-
holmsflickor möjlighet till spel på hög nivå. Tennis 
Stockholm stödjer ekonomisk denna viktiga tävling 
med halva prissumman.

I årets tävling hade åtta av spelarna i kvalet 
världsrankingpoäng. Sjutton svenskor fick plats i 
kvalet som bestod av spelare från tio nationer. En 
stor del av svenskorna tog sig in i huvudturneringen. 

Segrade i år gjorde danskan Emilie Francati som i 
den mycket hårda finalen räddade en matchboll mot 
norskan Melanie Stokke. Efter exakt två timmars 
spel slog den 18-åriga danskan in segerbollen 
och fick därmed sin första ITF-titel på seniornivå. 
Siffrorna blev 6–4, 3–6, 7–6(4).

I dubbelfinalen gick Anette Munozova, NPTK, 
tillsammans med Ksenia Gaydarzhi till final och 
mötte det vinnande paret Cornelia Lister, Fair Play 
TK, och Hilda Melander, KLTK,  som  vann i två raka 
set. 

Det är en stor insats som Näsbyparks TK gör för 

Fotograf: Kent Åkesson

att hjälpa till att föra fram svensk damtennis till en 
ännu bättre position. Tennis Stockholm tackar och 
hoppas att samarbetet fortsätter även i framtiden. 

ITF Mens Future Danderyd 2015
Rising Star Tour är samlingsnamnet för de ITF-
tävlingar som Svenska Tennisförbundet arrangerar 
på hemmaplan med tillfälle för spelarna att spela till 
sig värdefulla världsrankingpoäng. Dessa tävlingar 
var i år två till antalet:

• Sweden Futures 4, Falun, $15 000 
• Sweden Futures 5, Danderyd, $15 000 

Flera Stockholmsspelare gjorde bra resultat i den 
välarrangerade tävlingen i Danderyd. Jonathan 
Mridha, KLTK, som i första omgången slog 
toppseedade och 318-rankade Edward Corrie, 
Storbritannien, med 7–5, 7–6(5), vann även nästa 
match innan han besegrades av klubbkompisen  
Fred Simonsson, KLTK. Fred  tog sig till semifinal 
där tävlingens stora segrare Joe Salisbury, Stor-
britannien, blev ett för svårt motstånd. En annan 
som imponerade var Mikael Ymer, SALK, som tog 
sig till final trots flera matcher i underläge. Även 
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Mikael fick ge sig mot Joe Salisbury i finalen med 
segersiffrorna 7–6(3), 3–6, 6–3. 

Tävlingen känns viktig för våra kommande Stock-
holmsspelare eftersom de får spela på ”hemma-
plan” och därför stöder Tennis Stockholm 
turneringen med 25 000 kr.

If Stockholm Open
I 47 år har Stockholm Open varit ett årligt åter-
kommande evenemang för alla tennis-intresserade. 

I slutet på 60-talet fick tennislegendaren Sven 
Davidson iden 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 grund-
bultar 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, får inte 
gå med förlust och tävlingens överskott ska 
gå till ungdomsverksamheten i Stockholm. 

Ägare till tävlingen är de tre ideella föreningarna  KLTK 
(40 %), SALK (40 %) och Stockholms Tennisförbund 
(20 %). I styrelsen för det gemensamt ägda bolaget 
Stockholm Open AB ingår Dan Rastland (ordf), 
Mikael Stig/Odd Swarting, Henrik Bergman, Robert 
Roos och Hans Hedström. VD är Morten Gierlöff. 
Funktionärskoordinator är Karolina Söör. 

Stockholm Open AB slöt under 2014 ett femårigt 
operatörsavtal med Lagardère Unlimited Scandi-
navia AB. Avtalet innebar att Lagardère Unlimited 
Scandinavia AB genomför tävlingen, handhar 
sponsorer och ansvarar för biljettförsäljningen. 
Stockholm Open AB ansvarar för att rekrytera och 
utbilda de ideella funktionärerna. 

Årets tävling hade ovanligt tuff konkurrens med 
andra turneringar som låg under samma vecka, 
men Tournament Directorn Robin Söderling och 
Christer Hult, CEO, lyckades ändå med skicklighet få 
hit ett starkt och intressant startfält med en härlig 
mix av bra spelare som Tomáš Berdych,  Richard 
Gasquet, Gilles Simon, Bernard Tomic, Grigor 
Dimitrov, Jeremy Chardy och Jack Sock. 
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Tävlings höjdpunkt var redan på måndagskvällen 
då Mikael Ymer i sin debutmatch mötte Alexander 
Zverev i en mycket spännande och sevärd match 
där publiken riktigt levde sig in i bollarna. 

Det var en stor ära för turneringen att Jarkko 
Nieminen valde att avslutade sin proffskarriär i och 
med denna turnering. Många finländare kom och 
hejade, men denna gång hjälpte inte allt stöd från 
läktaren mot Nicolas Almagro. Efteråt firades och 
avtackades Jerkko på centercourten.

Det var den hårdslående amerikan Jack Sock som 
tog sig igen den franskdominerade nedra halvan 

och i finalen mötte Tomáš Berdych. Tomáš har i 
flera år spelat bra i Stockholm och även denna gång 
la han i en extra växel i slutet av första set och vann 
finalen med 7–6, 6–2. Därmed kunde Tomáš lyfta If 
Stockholm Open bucklan för tredje gången.

Jack Sock hämtade sig snabbt efter finalförlusten 
och vann därefter dubbelfinalen tillsammans med 
landsmannen Nicholas Monroe över kroaten Mate 
Pavic och  nyzeeländaren Michael Venus med 7–5, 
6–2.

Funktionärerna och bollkallarna/bollisorna gjorde 
som vanligt ett fantastiskt jobb.
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If Stockholm Open - vinnare genom åren
År   Singelvinnare   Dubbelvinnare
2015   Tomáš Berdych    Jack Sock/Nicholas Monroe
2014   Tomáš Berdych    Eric Butorac/Raven Klaasen
2013   Grigor Dimitrov    A-U-H Qureshi/Jean-Julien Rojer
2012   Tomáš Berdych    Marcelo Melo/Bruno Soares
2011   Gael Monfils    Rohan Bopanna/A-U-H Qureshi
2010   Roger Federer    Jean-Julien Rojer/Eric Butorac
2009   Marcos Baghdatis   Bruno Soares/Kevin Ullyett
2008   David Nalbandian    Jonas Björkman/Kevin Ullyett
2007   Ivo Karlovic     Jonas Björkman/Max Mirnyj
2006   James Blake     Paul Hanley/Kevin Ullyett
2005   James Blake      Paul Hanley/Wayne Arthurs
2004   Thomas Johansson    Feliciano Lopez/Fernando Verdasco
2003   Mardy Fish     Jonas Björkman/Todd Woodbridge
2002   Paradorn Srichaphan    Wayne Black/Kevin Ullyett
2001   Sjeng Schalken      Donald Johnson/Jared Palmer
2000   Thomas Johansson     Mark Knowles/Daniel Nestor
1999   Thomas Enqvist     Piet Norval/Kevin Ullyett
1998   Todd Martin      Nicklas Kulti/Mikael Tillström
1997   Jonas Björkman    M-K Goellner/Richey Reneberg
1996   Thomas Enqvist     Patrick Galbraith/Jonathan Stark
1995   Thomas Enqvist     Jacco Eltingh/Paul Haarhuis
1994   Boris Becker     Todd Woodbridge/Mark Woodforde
1993   Michael Stich      Todd Woodbridge/Mark Woodforde
1992   Goran Ivanisevic     Todd Woodbridge/Mark Woodforde
1991   Boris Becker      John Fitzgerald/Anders Järryd
1990   Boris Becker      Guy Forget/Jakob Hlasek
1989   Ivan Lendl      Jorge Lozano/Todd Witsken
1988   Boris Becker      Kevin Curren/Jim Grabb
1987   Stefan Edberg     Stefan Edberg/Anders Järryd
1986   Stefan Edberg     Sherwood Stewart/Kim Warwick
1985   John McEnroe      Guy Forget/Andres Gomez
1984   John McEnroe      Henri Leconte/Thomas Smid
1983   Mats Wilander      Anders Järryd/Hans Simonsson
1982   Henri Leconte      Mark Dickson/Jan Gunnarsson
1981   Gene Mayer      Kevin Curren/Steve Denton
1980   Björn Borg      Paul McNamee/Heinz Günthardt
1979   John McEnroe      John McEnroe/Peter Flemming
1978   John McEnroe      Wojtek Fibak/Tom Okker
1977   Sandy Mayer      Wojtek Fibak/Tom Okker
1976   Mark Cox      Bob Hewitt/Frew McMillan
1975   Adriano Panatta     Bob Hewitt/Frew McMillan
1974   Arthur Ashe      Tom Okker/Marty Riessen
1973   Tom Gorman     Jimmy Connors/Ilie Nastase
1972   Stan Smith     Tom Okker/Marty Riessen
1971   Arthur Ashe     Stan Smith/Tom Gorman
1970   Stan Smith     Arthur Ashe/Stan Smith
1969    Nicola Pilic     Rod Laver/Roy Emerson
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Tävlingsresultat
SEB Next Generation – regionskval
Flickor, SALK, finaler
FS11 Ida Johansson, Farsta TK – Nadia Mezan, Farsta TK 7-6 4-6 1-0
FS13 Maria Petrovic, Farsta TK – Angelina Melki, Farsta TK 6-3 6-2
FS15 Molly Helgesson, SALK -  Karolina Tilander, Järfälla TS 6-4 6-1

Pojkar Åkersberga, finaler
PS11 Elwin Gauffin, Sollentuna TK – Tobias Ulander, Hellas 6-2 6-1
PS13 Sebastian Abboud, TSK Malmen – Simon Grege, Åkersberga 
TK 4-6 6-0 6-3
PS15 Johan Garpered, KLTK – Erik Grevelius, Lidingö TK 6-2 6-1

SEB Next Generation – slutspel i Båstad

FS13 1:a Maria Petrovic, Farsta TK
MD11 1:a Ida Johansson, Farsta TK/ Elwin Gauffin, Sollentuna TK
MD13 2:a Maria Petrovic, Farsta TK/ Sebastian Abboud, TSK Mal-
men
PS15 2:a Johan Garpered, KLTK

Båstad Corem Open 2015

FS 10 2:a June Björk, Trollbäckens TK
PS 10 1:a Kevin Edengren, Älta TK
PS 10 2:a Linus Lövenhaft, SALK
PS 12 1:a Arslan Temirhanov, SALK
PD 12 1:a Arslan Temirhanov, SALK/Adam Granath, Båstad TS
FS 14 B 2:a Lea Forste Dinell, SALK
FD 14 2:a Maria Petrivic, Farsta TK/Jamilah Snells USA
PS 14 B 1:a Sebastian Abboudd, TSK Malmen
PS 14 C 1:a Arslan Temirhanov, SALK
PS 14 C 2:a Timothy Carlsson Seger, Täby TK
PD 14 A 2:a Jonas Engström, KLTK/ Tim Tordendahl, Enköpings TK
PD 14 B 2:a Sven Filip Låftman/ Elliot Altman, KLTK
FS 16 A 2:a Molly Helgesson, SALK
FS 16 B 1:a Sara Salemyr, SALK
FS 16 C 1:a Lea Forste Dinell, SALK
FD 16 A 2:a Frida Furst, Trollbäckens TK/ Svetlana Teterina, Spårvägens TK
FD 16 B 2:a Ida Norberg, Farsta TK/ Linnea Lundström, Kristianstad TK
PS 16 A 1:a Karl Friberg, SALK
PS 16 A 2:a Jonas Eriksson Ziverts, SALK
PS 16 B 1:a Tim Slager, Järfälla TS
PS 16 B 2:a Rolan Jusupov, Farsta TK
PS 16 C 1:a Pelle Strandberg, TSK Malmen
PD 16 A 1:a Erik Grevelius, Lidingö TK/ Johan Garpered, KLTK
PD 16 A 2:a Filip Hallin, MIK/ Jonas Eriksson Ziverts, SALK
PD 16 B 1:a Rolan Jusupov, Farsta TK/ William Göthlin, KLTK
FS 18 A 2:a Molly Helgesson, SALK

FS 18 B 2:a Jaqueline Nylander Altelius, Lidingö TK
FD 18 A 2:a Rebecca Gustafsson, Djursholms TK/Siri Victorsson, MIK
PS 18 A 2:a Filip Malbasic, SALK
PS 18 C 1:a Rolan Jusupov, Farsta TK
PS 18 C 2:a Oskar Marmestedt, Åkersberga TK
PD 18 A 1:a Axel Fries/ Kristian Prior, Näsbyparks TK
PD 18 A 2:a Karl Friberg, SALK/ Linus Bergevi, Helsingborgs TK
PD 18 B 2:a Liam Hedlund, KLTK/ Filip Tensing, SALK

Svenska Juniorcupen – SM

P18 2:a Näsbyparks TK

Stockholm Junior Tour – segrare

FS 14 Nelly Mezan, Farsta TK 
PS 14 Jonas Engström, KLTK 
FS 16 Mathilda Vidgren, Trollbäckens TK
PS 16 Erik Grevelius, Lidingö TK
FS 18 Rebecca Gustavsson, Trollbäckens TK
PS 18 Niklas Johansson, Stockholms TK

Junior RM 12, 14, 16, 18 inomhus - segrare

FS 12 Anna Gao, Sollentuna TK
PS 12 Michael Minasyan, Danderyds TK
FS 14 Leticia Temirhanova, SALK
PS 14 Hannibal Borg, Solna TK
FS 16 Lisa Zaar, KLTK
PS 16 Filip Hallin, Farsta TK
FS 18 Isabelle Entenza, SALK
PS 18 Niklas Johansson, Stockholms TK

Junior RM 12, 14, 16, 18 utomhus - segrare

FS 12 Johanna Ström, Näsbyparks TK
PS 12 Isac Strömberg, Åkersberga TK
FS 14 Angelina Melki, Farsta TK
PS 14 Axel Olsson Mörk, SALK
FS 16 Jaqueline Nylander Altelius, Lidingö TK
PS 16 Erik Grevelius, Lidingö TK
FS 18 Siri Victorsson, Trollbäckens TK
PS 18 Ludvig Hällgren, Trollbäckens TK

Junior RM Dubbel 12, 14, 16, 18 - segrare

FD 12 Nellie Cala/Amanda Menedez Thomasson, MIK
PD 12 Michael Minasyan, DTK/ Isac Strömberg, ÅTK
FD 14 Jessica Mridha/Leticia Temirhanova, SALK
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PD 14 Jan Koupil, KLTK/Samuel V Jansson, Enskede TK
FD 16 Mathilda Vidgren, TTK/ Ida Norberg, Farsta TK
PD 16 Gustaf Eklöw/Hjalmar Conde, KLTK
FD 18 Sofie Garpered, KLTK, Maja Lundell, MIK
PD 18 Marcus Vidgren, TTK/ Axel Oljons, SALK

Junior SM 12, 14, 16 inomhus, Göteborg

PS 12 1:a Arslan Temirhanov, SALK
PS 12 2:a Timothy Carlsson Seger, Täby TK
PD 12 1:a Arslan Temirhanov,SALK/ Michael Minasyan, DTK
PD 14 1:a Jonas Engström, KLTK/ Tim Tordendahl
FD 16 2:a Karolina Tilander, Järfäla TS/ Lisa Zaar, KLTK
PS 16 1:a Karl Friberg, SALK
PS 16 2:a Jonas Eriksson Ziverts, SALK
PD 16 1:a Jonas E Ziverts, SALK/Filip Hallin, MIK
PD 16 2:a Karl Friberg, SALK, Linus Bergevi, HTK

Junior SM 18 / Ungdoms SM 21 inomhus, Falun

PS 18 2:a Filip Malbasic, SALK
PD 18 2:a Filip Malbasic/Axel Oljons, SALK
FD 18 2:a Sandra Örtevall MIK/Adna Sofradzija, JönköpingTK
HS 21 1:a Christoffer Solberg, Näsbyparks TK
DD 21 2:a Carin Runfeldt, SALK, Charoline Erlandsson, JTS

Junior SM 12/16 utomhus, Skummeslöv

PS 12 1:a Timothy Carlsson Seger, Täby TK
PD 12 1:a Arslan Temirhanov, SALK/ Adam Granath, Båstad TS
PD 12 2:a Timothy Carlsson Seger, Täby TK/ Elwin Gauffin, Sollen-
tuna TK
FS 16 2:a Karolina Tilander, Järfälla TS
FD 16 2:a Lisa Zaar, KLTK/ Karolina Tilander, Järfälla TS
PS 16 1:a Jonas Eriksson Ziverts, SALK
PS 16 2:a Karl Friberg, SALK
PD 16 1:a Karl Friberg, SALK/ Linus Bergevi, HTK

Junior SM 14/18 utomhus, Växjö

FS 14 1:a Maria Petrovic, Farsta TK
PS 14 2:a Gustaf Ström, Näsbyparks TK
PD 14 2:a Gustaf Ström, Näsbyparks TK/ Rikard Rådh, Kils TK
FD 18 1:a Siri Victorsson, Trollbäckens TK/Rebecca Gustavsson, 
Djursholms TK
PD 18 2:a Marcus Vidgren, Trollbäckens TK, Timothy Elgegren, Bå-
stad TS

Regionsmästare  Senior/Veteran  inne, Gustavsberg

DS Unni Furugård, Gustavsbergs TK
HS William Blom, Gustavsbergs TK
HD Fred Berglin/ Erik Wedin, Gustavsbergs TK
MD Fred Berglin/ Unni Furugård, Gustavsbergs TK

DS 40 Astrid Olbers, SALK
DD 40 Emma Flink, Gustavsbergs TK/ Astrid Olbers, SALK
DS 50 Sara Schinzel, Lidingö TK
DD 50 Gunilla P Wictorin/ Ann Sofie Sternås, Saltsjö-Duvnäs TK
DS 60 Edith Nordin, SALK
HS 35 Fredrik Söderlindh, KLTK
HS 40 Patrik Blomqvist, Näsbyparks TK
HS 45 Patrik Andreasson, Gustavsbergs TK
HD 45 Jan Hedman, Hellas TK/ Lennart Eilestam, Kungsängens TK
HS 50 Rutger Dahlin, Lidingö TK
HD 50 Mathias Olsson/Peter Dixon, Tullinge TK
HS 55 Christer Lundberg, Stockholms TK
HD 55 Kenneth Falk/ Ulf Enander, Saltsjö Duvnäs TK
HS 60 Per Johansson, Järfälla TS
HD 60 Sten Kaiser/ Per Olof Boija, Djursholms TK
HS 65 Anders Björklund, Näsbyparks TK
HD 65 Håkan Johansson/ Östen Johansson, Spårvägens TK
HS 70 Ulf De Faire, KLTK
HD 70 Tibor Magyar, Farsta TK/ Lars Källving, MIK
HS 75 Börje Skånberg, Näsbyparks TK
HD 75 Rein Sule, Sundbybergs TK/ Örjan Eriksson, Lidingö TK
HS 80 Bo Karlsson, Spårvägens TK
HD 80 Bo Karlsson/ Pelle Karlsson, Spårvägens TK
MD 40/45 Ann Sofie Sternås/ Magnus Lindahl, Saltsjö Duvnäs TK
MD 50/55 Elisabeth Angenberg, Danderyds TK/ Freddie Lundqvist, Järfälla TS
MD 60/65 Edith Nordin, SALK/ Anders Björklund, Näsbyparks TK

Regionsmästare  Senior/Veteran  Utomhus, Huddinge

HS 35 Tomas Svedman, Nynäshamns TK
DS 40 Christina Fredell, SALK
DD 40 Christina Marmolin, Lidingö TK/ Astrid Olbers, SALK
HS 40 Pehr Dunger, Trollbäckens TK
DS 45 Astrid Olbers, SALK
HS 45 Peter Reijler, Stockholms TK
HD 45 Mattias Olsson/ Peter Dixon, Tullinge TK
DS 50 Maria Dixon, Tullinge TK
HS 50 Mats Olof Engarås, KLTK
HS 55 Anders Almqvist, Lidingö TK
DS 60 Edith Nordin, SALK
HS 60 Per Olof Boija, Djursholms TK
HD 60 Peter Norberg/ Anders Jonsson, Gustavsbergs TK
HS 65 Anders Björklund, Näsbyparks TK
HD 65 Håkan Johansson/ Östen Johansson, Spårvägens TK
HS 70 Börje Skånberg, Näsbyparks TK 
HS 85 Pehr Svenshammar, Sundbybergs TK
MD 40 Anette Molin Götz/ Ola Götz, Huddinge TK

Veteran SM inomhus, SALK

HS 35 1:a Alexander Hartman, Danderyds TK
HD 35 1:a Mats Lindelöf, Stockholms TK/ Jonas Nilsson, ÅTK
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HD 35 2:a Fredrik Cederberg/David Jansson, Huddinge TK
DS 40 1:a Marianne Marescotti, Gustavsbergs TK
DS 40 2:a Emma Flink, Gustavsbergs TK
DD 40 1:a Emma Flink, Gustavsbergs TK/Astrid Olbers SALK
HS 40 1:a Anders Lindgren, Enebybergs TK
HD 40 2:a Ted Mellin/Jonas Elmblad, KLTK
DS 45 1:a Astrid Olbers, SALK
DS 45 2:a Anne Johansson, Älta TK
HS 45 1:a Marcus Thorstrand, SALK
HS 45 2:a Håkan Svensson, Enebybergs TK
HD 45 1:a Jan Hedman Hellas/Lennart Eilestam, Kungsängen
HD 45 2:a Håkan Svensson/Kennet Johansson, Enebyberg
DS 50 1:a Ann Sofie Sternås, Saltsjö Duvnäs TK
DS 50 2:a Sara Schinzel, Lidingö TK
DD 50 1:a Sofie Björling/ Helena Olin, SALK
DD 50 2:a Karin Angenberg/Elisabet Angenberg Danderyd TK
HS 50 2.a Peter Dixon, Tullinge TK
HD 50 1:a Mikael Jäderberg, Danderyds TK/Kenth Gustafsson
HD 50 2:a Peter Dixon, Mattias Olsson, Tullinge TK
DS 55 1:a Charlotte Holm Keller, Lidingö TK
DS 55 2:a Elisabet Angenberg, Danderyds TK
HS 55 1:a Christer Lundberg, Stockholms TK
HD 55 1:a Jan Rydegran, Saltsjö Duvnäs TK/Bert Chyssler
DS 60 2:a Edith Nordin, SALK
DD 60 1:a Maria Låftman/ Edith Nordin, SALK
DD 60 2:a Margareta Ljunggren, Lidingö TK/Ann Bengtsander
DS 70 1:a Margareta Meldahl, KLTK
DD 70 1:a Lotta Borg, Lidingö TK/ Ann Leijonhufvud
DD 70 2:a Margareta Meldahl, KLTK/ Anne Marie Herne
DS 70 2:a Anita Carlsson, SALK
HD 70 2:a Bengt Kulling/Per Schött, SALK
DS 75 1:a Birgitta Asker, KLTK
HS 75 2:a Rolf Westman, Västerhaninge TK
HD 75 2:a Rolf Westman/Witold Bajera, Västerhaninge TK
HS 80 1:a Ulf Ernström, Stora Wäsby TK
HD 80 1:a Ingemar Cosmo, MIK/Bo Karlsson, Spårvägens TK
HD 85 1:a Stefan Pilewicz/ Lars Erik Andersson, Lidingö TK
HD 85 2:a Uno Bjarnemark, Rönninge/Åke Eriksson
MD 40 1:a Anders Lindgren/ Rose Marie Lewandowsky, ETK
MD 40 2:a Jesper Weidlitz/Marianne Marescotti, Gustavsberg
MD 45 1:a Kenneth Johansson, ETK/ Anna Gunnarsson, ÄTK
MD 45 2:a Björn Stenqvist, Järfälla/ Astrid Olbers, SALK
MD 50 1:a Sofie Björling, SALK/Kenth Gustavsson
MD 50 2:a Louise Björkhager, HTK/ Pål Körlinge, Sollentuna
MD 55 1:a Cecilia Mild, SALK/Henrik Källen, Gustavsberg
MD 55 2:a Lisbet Andersson, SALK/ Thomas Sedvall
MD 60 1:a Gunilla Berg, SALK/ Sven Andren
MD 60 2:a Anders Björklund, NPTK/Edith Nordin, SALK
MD 70 1:a Lotta Borg, Lidingö TK/Anders Sjöblom
MD 70 2:a Margareta Meldahl,/Ulf De Faire, KLTK

Veteran SM Utomhus, Båstad

HS 35 1:a Alexander Hartman, Danderyds TK
DS 40 2.a Anna Nordlander, KLTK
DD 40 1:a Anna Nordlander, KLTK/Sophie Linghag, Danderyd
HD 40 1:a Jeremias Andersson, Danderyd/Nicklas Kulti, SALK
DS 45 1:a Jeanette Jönsson Hedlund, Sollentuna TK
DD 45 1:a Christina Marmolin,Lidingö/Anna Gunnarsson, ÄTK
DD 45 2:a Jeanette J Hedlund, Sollentuna/Pernilla Ekström
HS 45 1:a Martin Persson, Saltsjö Duvnäs TK
HD 45 1:a Martin Persson, Saltsjö Duvnäs/Nicklas Johansson
DS 50 1:a Anna Gunnarsson, Älta TK
DD 50 1:a Charlotte Holm Keller, Lidingö/Sofie Björling, SALK
HS 50 1:a Fredrik Waern, Järfälla TS
HD 50 1:a Per Olof Persson/Henrik Klofsten, Gustavsberg
HD 50 2:a Mikael Jäderberg, Danderyds TK/Kenneth Thor
DS 55 1:a Lisbeth Andersson, SALK
DS 55 2:a Anette Hofvander, Järfälla TS
HS 55 1:a Christer Lundberg, Stockholms TK
HS 55 2:a Johan Sturen, KLTK
HD 55 1:a Christer Lundberg, Stockholms TK/Mikael Kirs
HD 55 2:a Anders Francke, Järfälla TS/Christer Mattsson, TSK Malmen
DS 60 1:a Gunilla Berg, SALK
DS 60 2:a Maria Låftman, SALK
DD 60 1:a Gunilla Berg, SALK/Liliana Cronwall
DD 60 2:a Maria Låftman/ Edith Nordin, SALK
HD 60 1:a Per Johansson, Järfälla TS/Ulf Enander, Saltsjö-D
DS 65 2:a Ann Christine Medhammar, Lidingö TK
DD 65 1:a Margareta Ljungberg, Lidingö/Ann Bengtsander
DD 70 1:a Lotta Borg, Lidingö/ Ebba Leijonhufvud
HS 75 2:a Rolf Westman, Västerhaninge TK
HD 75 2:a Börje Skånberg, Näsbyparks TK/ Rolf Westman, Västerhaninge
DS 80 1:a Birgitta Akser, KLTK
HS 80 1:a Ulf Ernström, Stora Wäsby TK
HD 80 1:a Ulf Ernström, Stora Wäsby TK/Sven Pewe
HS 85 2:a Lennart Möllersten, Västerhaninge TK
MD 40 1:a Johan Sturen, KLTK/Pernilla Putnik
MD 45 1:a Christina Marmolin, Lidingö/Jörgen Åberg
MD 50 1:a Sofie Björling, SALK/Kenth Gustafsson
MD 55 1:a Anders Almqvist, Lidingö TK/Trudie Boogard
MD 60 1:a Maria Låftman, SALK, Göran Klint
MD 65 1:a Marie Lundgren Allman, Lidingö TK/Mikael Hellström
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STOCKHOLMSSERIEN UTOMHUS

GRUPP 1 DAMER 40

GRUPP 2 DAMER 40

JUNIORSERIEN

POJKAR 15/16

GRUPP 1 FLICKOR 14 OCH YNGRE

GRUPP 2 FLICKOR 14 OCH YNGRE

Lag M V O F P Md Sd Gd
Hellas Tennisklubb - Lag 1 4 3 0 1 6 4 8 30
Gustavsbergs TK - Lag 1 4 3 0 1 6 2 4 5
Danderyds TK - Lag 1 4 2 0 2 4 4 7 37
Mälarhöjdens IK Tennis - Lag 1 4 2 0 2 4 -2 -6 -31
Tullinge TK - Lag 1 4 0 0 4 0 -8 -13 -41

Lag M V O F P Md Sd Gd
Edsvikens TK - Lag 1 4 3 0 1 6 8 16 68

Spånga TBK - Lag 1 4 3 0 1 6 2 4 22
Lidingö TK - Lag 1 4 2 0 2 4 2 5 26
Trollbäckens TK - Lag 1 4 2 0 2 4 -2 -7 -25
Västerhaninge TK - Lag 1 4 0 0 4 0 -10 -18 -91

Lag M V O F P Md Sd Gd
Hellas Tennisklubb - Lag 1 4 4 0 0 8 8 13 41
Tullinge TK - Lag 1 4 3 0 1 6 8 18 67
Ellagårds TK - Lag 1 4 2 0 2 4 2 4 17
Hellas Tennisklubb - Lag 2 4 1 0 3 2 -6 -11 -29
Stora Wäsby TK - Lag 1 4 0 0 4 0 -12 -24 -96

Lag M V O F P Md Sd Gd
Hellas Tennisklubb - Lag 1 2 2 0 0 4 6 12 40
Lidingö TK - Lag 1 2 1 0 1 2 0 0 3
Spånga TBK - Lag 1 2 0 0 2 0 -6 -12 -43

Lag M V O F P Md Sd Gd
Nynäshamns TK - Lag 1 2 2 0 0 4 6 11 37
Älta TK - Lag 1 2 1 0 1 2 0 0 -3
Sundbybergs TK - Lag 1 2 0 0 2 0 -6 -11 -34
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GRUPP 1 POJKAR 14 OCH YNGRE
Lag M V O F P Md Sd Gd
Lidingö TK - Lag 1 2 2 0 0 4 4 7 29
Nynäshamns TK - Lag 1 2 1 0 1 2 0 0 -6
Sundbybergs TK - Lag 1 2 0 0 2 0 -4 -7 -23

GRUPP 2 POJKAR 14 OCH YNGRE
Lag M V O F P Md Sd Gd
Älta TK - Lag 1 3 3 0 0 6 7 14 49
Spånga TBK - Lag 1 3 2 0 1 4 -1 0 12
Lidingö TK - Lag 2 3 1 0 2 2 -1 -3 -18
Vaxholms TK - Lag 1 3 0 0 3 0 -5 -11 -43

ROCKIESERIEN GULD

GRUPP SÖDER KLUBBAR
Lag M V O F P Md Sd Gd
Sollentuna TK - Lag 1 4 2 2 0 6 4 8 18
SALK - Lag 1 3 1 1 1 3 2 3 14
Näsbyparks TK - Lag 1 2 1 1 0 3 2 3 11
Djursholms TK - Lag 1 3 1 0 2 2 -2 -3 -13
Lidingö TK - Lag 1 2 0 0 2 0 -6 -11 -30

GRUPP NORR KLUBBAR
Lag M V O F P Md Sd Gd
Smedslättens LTK - Lag 1 4 2 2 0 6 6 7 11
KLTK - Lag 1 4 2 1 1 5 10 22 63
Mälarhöjdens IK Tennis - Lag 1 4 2 1 1 5 4 10 43
Trollbäckens TK - Lag 1 4 1 2 1 4 0 0 3
Hellas Tennisklubb - Lag 1 4 0 0 4 0 -20 -39 -120
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Veteran- och vuxentennis
I Stockholms alla klubbar fortsätter vuxentennisen att växa. Det är idag många vuxna som spelar tennis. De 
har alla olika mål med 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 
eller i något seriespel. Några spelare representerar Sverige internationellt.

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.
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Rullstolstennis
Succé, succé! Så kan man kort sammanfatta 
verksamhetsåret. Vi syftar naturligtvis på Invacare 
Swedish Open och årets SM.

På elitnivå har året fokuserats kring förberedelserna 
till nästa års Paralympics. Från ursprungligen nio 
kandidater har vi nu tre kvar som är aktuella för 
deltagande i Rio i september 2016. Dessa är Stefan 
Olsson, Falu TK, Peter Vikström, Piteå TK, och vår 
egen Anders Hård, Solna TK. Anders är den enda 
kandidaten från vår region, men om han når målet 
att få delta i singel så kan det innebära att vi kan få 
med en dubbelpartner till Anders och då blir det en 
spelare till från Solna TK. Vid årets slut låg Anders 
på 16:e plats på ITF-ranking i singel och 11:e plats 
i dubbel. När rankingperioden utgår i maj 2016 
måste Anders vara bland de tolv högst rankade för 
att vara helt klar för Rio.

Anders har under året erhållit ekonomiskt stöd från 
Paralympiska kommittén för att tävla internationellt. 
Stefan Olsson, Falu TK, var vid årets slut på plats 
tio i singel och elva i dubbel. Peter Vikström, Piteå 
TK, var på 80:e plats i singel och plats 27 i dubbel. 
Stefan och Peter deltog i mastersslutspelet i 
november och blev där femma. Stefan och Peter 
förstärkta med Dan Wallin, Ullevi TK, deltog även 
i World Team Cup (lag-VM) i Turkiet och blev även 
där femma. Under året har vi fått två nya damer 
som kan bidra till att öka intresset för flickor/damer 
med funktionsnedsättning att börja spela tennis. 
Vårt damlag deltog i kvalet till WTC i Turkiet, men 
gick inte vidare till slutspel.

Vår finaste upplevelse under året var succén i 
Uppsala där vi arrangerade en internationell ITF 3- 
tävling den 15–18 oktober. Invacare Swedish Open 
samlade 61 deltagare från 17 nationer. Sverige 
deltog med 21 spelare. Många var med för första 
gången i en internationell tävling vilket var vårt 
största mål med att få arrangera tävlingen: att även 
våra spelare skulle få möjligheten att delta i en ITF-
tävling på hemmaplan. Anders Hård, Solna TK, blev 
singelmästare i quadklassen och Jonas Kube/Tomas 
Nyberg, Solna TK, vann secondklassen i dubbel. 
Vi hoppas att få genomföra tävlingen även nästa 
år. Den andra succén var årets SM som avgjordes 

i Linköping 4–6 december. 26 spelare deltog vilket 
är ett fantastiskt rekord. Även där segrade Anders 
Hård i quadklassen med Peter Fahlström, Solna TK, 
som silvermedaljör.

En internationell och två nationella tävlingar plus 
SM samt elva läger har vi genomfört under året. Ett 
av lägren hölls i Mälarhöjden den 7–8 augusti och 
samlade alla från elit till nybörjare. 20 spelare, fyra 
tränare och fyra pass med totalt tolv timmar blev 
ett mycket bra läger.

Ur Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys 
stiftelse fanns under året en av regionens spelare 
som stipendiat, nämligen Petter Edström, Solna TK. 
Övriga var Anna Alenäs, Marks TK, och Dan Wallin, 
Ullevi TK. 

Rullstolstennissen i regionen är fortfarande 
ledande i antal deltagare och bredd. Quadklassen 
domineras av spelare från Solna TK. I klubben 
finns fem spelare och de är de enda som finns i 
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landet. Regionens spelare tränar i huvudsak i Solna 
Tenniscenter där man disponerar tio tim/vecka 
som utnyttjas av totalt tio spelare. I två klubbar 
till tränas det rullstolstennis: i  Västerhaninge och 
Mälarhöjden med två timmar/vecka i respektive 
hall.

Den största nationella tävlingen förutom SM som 
vi har under året är Promobilia SALK Wheels den 
4–6 januari. Under ledning av den ”eminente” 
tävlingsledaren Johan Porsborn blev det samma 
spelare i finalen som förra året, nämligen Joakim 
Larsson, Västerhaninge TK, som segrade över 
Henrik Härstedt, Ystads TK. Secondklassen vanns 
av Ludwig Persson, USIF, som finalslog Jesper 
Rindefjäll, TK SAAB. Opendubbeln vanns av Christer 
Jansson/Joakim Larsson, Västerhaninge TK, som 
finalslog Sanna Klindt, Norrköpings TK, i par med 
Sten Ljungar, Solna TK.

I samråd med Mälarhöjdens IF Tennis genomförde 
vi för andra gången en tränarutbildning helt 
inriktad på rullstolstennis. Den 7 augusti deltog tolv 
tränare från åtta olika klubbar i en teoretisk och en 
praktisk utbildning. De deltagande tränarna tyckte 
det var bra att vi ordnar en sådan kurs som ger en 
god inblick i vår verksamhet hur träning genomförs 
och kan genomföras vid integrering i den övriga 
verksamheten.

En ständigt aktuell fråga är hur kan vi få fler spelare. 
Av sekretesskäl kan vi inte nå personer med 
funktionsnedsättning genom att skicka brev med 
inbjudan om att komma och prova rullstolstennis. 
Vår enda möjlighet är annonsering, sociala 
medier eller personliga kontakter. Den 7 augusti 
genomförde MIK en ”prova på-dag”, men tyvärr 
som så många gånger tidigare med dåligt resultat. 
Trots påkostad annons i lokaltidningen Mitt i kom 
endast två deltagare varav en var känd sedan 
tidigare.

Vi måste jobba vidare med denna fråga och där 
behöver vi klubbarnas hjälp. Ordna en ”prova på 
dag”. Annonsera i lokala tidningen och på sociala 
medier. Vi hjälper till, så kontakta oss!

Inom regionen har vi också problem med tider och 
där måste klubbarna hjälpa till och ta ett ansvar 
gentemot personer med funktionsnedsättning. Alla 
skall få möjlighet att utöva sin sport.

Ett stort tack till våra sponsorer Invacare, Panthera, 
Promobilia och SEB för era ekonomiska bidrag. Tack 
till Larssons tryck i Linköping som hjälper oss med 
affischer, roll-ups och övriga trycksaker, och inte 
minst ett stort tack till kansliets personal Anders 
och Lena samt regionens klubbar och tränare som 
på ett utomordentligt sätt bidrar till vår verksamhet.

Jan Hartman
Ordförande
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Tennisklubbar

2015

1 15032 Aktiv TK 7

2 15003 Boo KFUM 488

3 15144 Botvid Tennisklubb 55
4 15095 Dalarö TK 144
5 15004 Danderyds TK 1488
6 15005 Djursholms TK 1558
7 15007 Edsvikens TK 753
8 15008 Ekerö TK 460
9 15009 Ellagårds TK 580
10 15010 Enebybergs IF 482
11 15011 Enskede LTK 589
12 15014 Farsta TK 768
13 15156 Fredrikshovs Skol IF (ny 2015) 5
14 15152 Global Tennis Partner TS 72
15 15077 Gustavsbergs TK 1378
16 15102 Handelsbankens IF, tennis 5
17 15015 Haninge TK 358
18 15154 Hellas TK 423
19 15017 Huddinge TK 928
20 15143 Humpe Tennis 5
21 15066 Huvudsta TK 26
22 15044 IF Triangeln 107
23 15019 IFK Törnskogen 87
24 15021 Järfälla Tennissällskap 1005
25 15022 KLTK 1878
26 15023 Kungsängens TK 419
27 15024 Lidingö TK 2209
28 15025 Mälarhöjdens IK 1034
29 15026 Nynäshamns TK 354
30 15027 Näsbyparks TK 1148
31 15028 Rotebro TK 200
32 15150 Rönninge TK 611
33 15038 SALK 2078
34 15029 Saltsjöbadens LTK 1044
35 15031 Saltsjö-Duvnäs TK 1086
36 15057 Skönstaholms TK 9
37 15033 Smedslätten LTK 692
38 15142 Sollentuna Tennisklubb 1456
39 15034 Solna TK 529
40 15123 Spånga TBK 809

Antal medlemmar per 31/1 2015

41 15040 Spårvägens TK 546
42 15037 Stenhamra TK 94
43 15047 Stockholms TK 235
44 15088 Stora Wäsby TK 554
45 15042 Sundbybergs TK 511
46 15998 Sveriges Tennisveteraner 671
47 15124 Sörskogens IF, tennis 5
48 15054 Tennisschool Club 108
49 15045 Trollbäckens TK 1219
50 15043 TSK Malmen 444
51 15046 Tullinge TK 518
52 15018 Tumba Tennisklubb 136
53 15012 Täby TK 480
54 15048 Vallentuna TK 439
55 15060 Vaxholms TK 291
56 15081 Viggbyholms TK 377
57 15051 Västerhaninge TK 285
58 15053 Åkersberga TK 907
59 15052 Älta TK 719

TOTAL 35866

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 34 038 59
2015 35 866 59
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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 
2015-01-01--2015-12-31.

Org.nr. 802003-4776

ÅRSREDOVISNING

STOCKHOLMS TENNISFÖRBUND

2015
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STOCKHOLMS TENNISFÖRBUND
Org.nr. 802003-4776

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Balanserat resultat                                                                
1 151 077 

1 151 077

Årets resultat 0

Totalt                                                                        1 151 077

Flerårsjämförelse

2015 2014 2013 2012 2011
Summa intäkter 4 332 385 4 229 581 4 132 525 3 921 929 2 962 237

Balansomslutning 5 930 976 5 796 933 5 669 099 5 943 445 5 202 627

Beträffande förbundets resultat och ställning i övrigt hänsvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

kr har tagits från medel avsatta till ungdomstennis. Förbundet redovisar nollresultat. 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 1 151 077 efter att 147 780

Sophie Linghag

Per Henricsson (utgick i juni 2015)

Till förbundsmötet förfogande står följande medel: 

Styrelsen bestod av 7 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 
protokollförda möten samt drygt ett 70-tal löpande arbetsmöten.

Micaela Hjelm

Dan Rastland                                        Ordförande

Erik Carlbom

Håkan Arfwedson                                Vice ordförande

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen bestod 2015 av följande personer:

Styrelsen för Stockholms Tennisförbund, 802003-4776, får härmed avge årsredovisning för 2015:

Rolf Ödmark

2015 års arbete har handlat mycket om att vidareutveckla det arbete vi la grunden till 2011 med den nya 
verksamhetsinriktningen genom att anställa en förbundstränare. Pyramiden stimulerar en bra bredd långt upp i 
åldrarna. Under 2015 har vi även arbetat med att utveckla klubbesöken till administrativ personal och styrelser.

Vår verksamhet har utgått ifrån Kungl. Tennishallen där kontoret finns sedan mars 2013 i sin helhet. 
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R E S U L T A T R Ä K N I N G

Not 2015-01-01 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 1 2 929 818 2 811 100

2 1 402 567 1 418 481

4 332 385 4 229 581

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 711 410 -1 791 812

Personalkostnader 3 -2 980 269 -2 372 076

0 -34 592

-4 691 679 -4 198 480

Rörelseresultat -359 294 31 101

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 212 464 21 241

Räntekostnader -950 -1 003

211 514 20 238

Resultat efter finansiella poster -147 780 51 339

Bokslutsdispositioner
Förändring avsättningar 8 147 780 -51 339

147 780 -51 339

Resultat före skatt 0 0

Årets resultat 0 0

Bidrag/stöd 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
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B A L A N S R Ä K N I N G

Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Stockholm Open AB 4 100 000 100 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 5 416 757 5 194 727

5 516 757 5 294 727

Summa anläggningstillgångar 5 516 757 5 294 727

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 156 746 67 533

Övriga fordringar 1 998 839

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 118 253 104 084

276 997 172 456

Kassa och bank 137 222 329 750

Summa omsättningstillgångar 414 219 502 206

SUMMA TILLGÅNGAR 5 930 976 5 796 933
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B A L A N S R Ä K N I N G

Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Balanserad vinst eller förlust 1 151 077 1 151 077

Summa eget kapital 1 151 077 1 151 077

Avsättningar 8

Avsättningar 3 669 617 3 817 398

Summa avsättningar 3 669 617 3 817 398

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 160 837 57 796

Övriga skulder 106 787 154 491

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 842 658 616 171

Summa kortfristiga skulder 1 110 282 828 458

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 930 976 5 796 933

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Som bidrag räknas likvida medel som klubben erhåller från bidragsgivare. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som 
förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i Svensk Tennis Stockholm.

Medlemsavgifter

Bidrag

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Värderingsprinciper m.m.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar

Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som 
på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias.

Avsättningar

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt 
enligt kontantprincipen om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.
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T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Nettoomsättning 2015 2014

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren
Medlemsavgifter 1 527 930 1 468 400

Barn och Ungdom 355 898 320 628

Seriespel och Tävling 274 382 278 234

Sponsring och Marknad 200 000 264 780

Klubbutveckling 0 0

Kansli och Admin 6 608 4 808

Utbildning 325 000 234 250

SOAB 240 000 240 000

2 929 818 2 811 100

Not 2       Bidrag/ Stöd                                                                            
2015 2014

Bidrag för arbetskraft 143 460 143 457

SDF-Stöd 450 107 480 459

Idrottslyft IL 572 000 528 000

SF bidrag SEB Next Generation läger 216 000 234 000

Övriga bidrag 21 000 32 565

1 402 567 1 418 481

Not 3 Personal 2015 2014

Medelantal anställda

Medelantal anställda inklusive timanställda
varav kvinnor 1,5 1,25

varav män 2,5 2,25

Totalt 4,0 3,5

Löner, ersättningar m.m.

Löner och tränararvoden 1 587 158 1 532 544

Pensionskostnader 634 888 190 524

Sociala kostnader 620 200 474 410

Övriga personalkostnader 138 023 174 599

Summa 2 980 269 2 372 077
En rättelse har gjorts på personalens pensionskostnader. Felet härrör sig från 2009 och framåt. 

Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en 
normal arbetstid.

Löner, ersättningar, sociala kostnader, pensionskostnader och övriga personalkostnader har 
utgått med följande belopp:
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T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Not 4 Andelar i Stockholm Open AB 2015-12-31 2014-12-31

Företag Antal/kap Redovisat Redovisat

Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Stockholm Open AB 100 000 100 000

556220-7182 Bromma 0 0

100 000 100 000

Not 5 2015 2014

Utdelning 4 080 3 600

Räntor 35 858

Realisationsresultat 208 349 16 783

212 464 21 241

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 194 727 5 121 318

Inköp 1 925 090 1 012 126

Försäljningar -1 703 060 -938 717

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 416 757 5 194 727

Utgående redovisat värde 5 416 757 5 194 727

Not 7 Eget kapital

Balanserat 
resultat

Årets resultat

1 151 077 0

-147 780

1 151 077 -147 780Belopp vid årets utgång

Belopp vid årets ingång

Årets förlust

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 5 662 480 kronor.
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T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Not 8 Avsättningar 2015-12-31 2014-12-31

3 449 617 3 597 397

220 000 220 000

3 669 617 3 817 397

2015-12-31 2014-12-31

3 597 397 3 546 058

0 51 339

-147 780 0

3 449 617 3 597 397

220 000 260 000

0 -40 000

220 000 220 000Utgående redovisat värde

Ingående avsättningar

Använda medel

*Förändring avsättning till ungdomstennis
Ingående avsättningar

Årets avsättning

Använda medel

Utgående redovisat värde

Lars-Ove Åkessons namn

Avsättning till ungdomstennis*

Medel avsatta till klubbutveckling i

**Förändring medel avsatta i 

*  Medlen avsatta till ungdomstennis utgörs i huvudsak av överskottet av årets resultat. Medlen är öronmärkta för 
ungdomssatsningen i Stockholms Tennisförbunds verksamhet. Under 2015 har 147 780 kr ianspråktagits för 
ungdomssatsningen. 
** Medlen avsatta till klubbutveckling i Lars-Ove Åkessons namn utgörs i huvudsak av av extra avsatta medel 2011 
från årets resultat. Medlen är öronmärkta för, att stimulera vidareutvecklingen av tennisklubbarna, att genom extra 
medel stimulera klubbar till att utveckla den inre verksamheten, samt att stödja klubbar med ett investeringsbidrag som 
ska underlätta verksamheten i klubben. 
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