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Ordföranden har ordet
Tennisintresset i Stockholm är fortsatt stort 
och under vårt 77:e verksamhetsår 2018 var vi 
36 771 medlemmar fördelade på 61 klubbar. 
Antalet medlemmar utgör 33 % av antalet 
medlemmar i Sverige, vilket gör oss till landets 
största region.

Tennis Stockholm följer den med Svenska 
Tennisförbundet gemensamma visionen: 
Tennis – en levande idrott, för livet, hela livet. 
Visionen följer Riksidrottsförbundets Strategi 
2025 där ett av de övergripande målen är 
ett livslångt idrottande. Mål och ambitioner 
för Tennis Stockholm är att öka intresset 
för att spela tennis och att verka för ett brett 
tävlingsutbud anpassat till alla kategorier. 
Oavsett nivå och ambition så är tennis en sport 
för livet.

Vi har flera av de bästa juniorerna och 
elitspelarna i Sverige och vi arbetar med att 
förbättra verksamheterna i den röda tråden 
från nioårsåldern och uppåt. Läs mer under 
”Barn och ungdom” i verksamhetsberättelsen.

På kansliet arbetar Anders Heimklo, regions-
chef, Per Henricsson, regionstränare, och Lena 
Kubicska, administration och tävling.

Vi har under året besökt och fått besök av en 
stor del av regionens klubbar i olika ärenden. 
Detta är något som vi tycker är väldigt viktigt 
och det ger oss en kontinuerlig kontakt 
vilket är viktigt för en givande klubb- och 
regionsutveckling. I oktober genomförde vi 
en välbesökt klubbutvecklingskonferens i 
SALK-hallen.

Trycket på våra anläggningar är stort och 
vi behöver fler banor för att kunna ta hand 
om alla tennisintresserande och utveckla 
tennisen i Stockholm. Glädjande nog så har 
ett antal klubbar kommit en bit på vägen i 
processen att bygga nytt eller att bygga till 
befintliga anläggningar. För att nämna några 

så är Tumba TK, Saltsjö Duvnäs TK, Stora 
Wäsby och Lidingö TK några klubbar som 
ligger långt framme i processen. Smedslättens 
TK satte under 2018 upp en airdome över 
befintliga utomhusbanor och fick därmed sex 
inomhusbanor.

Under 50 år har Stockholm Open varit ett 
återkommande evenemang som har varit till 
glädje för alla tennis- och sportintresserade. 
Tävlingen har lockat till sig de bästa spelarna, 
och av tennisens 26 världsettor har 20 spelat 
på Stockholm Open. En jubileumsmiddag 



hölls på fredagen under turneringen. Inbjudna 
gäster var personer som på ett eller annat sätt 
bidragit till turneringen genom åren. Årets 
Intrum Stockholm Open var välbesökt och 
som vanligt bra arrangerat. Turneringen vanns 
av Stefanos Tsitsipas som i finalen besegrade 
Ernests Gulbis med 6–4, 6–4.

I år arrangerades 430 tävlingar i Sverige av 
vår mycket populära SO Tour. Ca 11 000 
barn deltog vilket gör den till Sveriges största 
turnering.

Svenska Tennisförbundet kom under året 
med ett förslag till omorganisation av 
svensk tennis. Förslaget innebär i korthet 
att verksamheten ska centraliseras till SvTF 
och att regionerna i sin nuvarande form 
ska upphöra. Arbetsgivaransvaret för de 
verksamhetsansvariga ska enligt förslaget 
övertas av SvTF och den avgift som klubbarna 
betalar nu till regionen ska gå till SvTF och inte 
öronmärkas till regionen. Styrelsen och tjänste-
männen i Tennis Stockholm är starkt emot 

SvTF:s omorganisationsförslag och mycket tid 
har lagts ned för att stoppa förslaget. Tennis 
Stockholm vill istället jobba med att utveckla 
och förstärka regionerna. Vi jobbar med ett 
alternativt förslag för att utveckla svensk 
tennis.

”För att föra utvecklingen framåt behöver 
vi ha historien med oss” skriver vår egen 
Herodotos Anders Heimklo och ger under 
rubriken ”Historia” en intressant beskrivning 
av tennisens historia i Stockholm.

Jag vill också passa på att hedra minnet av vår 
tidigare ordförande Martin Carlstein som gick 
bort under sommaren 2018. 

Till slut vill jag tacka alla klubbar, styrelse och 
personal som arbetar hårt för att göra tennisen 
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 verka för tennisens 
utveckling i Sverige. Stockholms Tennis-
förbund 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.

Organisationen idag

Svenska Tennisförbundet är sedan 2008 upp-
delat 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
Dan Rastland Ordförande
Håkan Arfwedson Vice ordförande
 Klubbutveckling/
 Anläggning
Eric Carlbom Barn och ungdom
Sophie Linghag Klubbutveckling/
 Anläggning/Framtidens 
 Ledare
Robert Roos Anläggning/Modern
 Tennis
Rolf Ödmark Kassör/Marknad
Micaela Hjelm Utbildning/Framtidens 
 Ledare
Anders Heimklo Adjungerad
Per Henricsson Adjungerad
Lena Kubicska Adjungerad sekreterare/
 Framtidens Ledare

Revisorer
Jonas Ceder Revisor
Anders Meyer Revisorssuppleant

Verkställande utskott
Dan Rastland
Håkan Arfwedson/Rolf Ödmark
Anders Heimklo

Ungdom
Per Henricsson Sammankallande
Kenneth Bergbom
Rickard Billing
Anders Heimklo
Johan Porsborn

Utbildning
Micaela Hjelm Sammankallande
Johan Thorselius
Henrik Lindkvist
Linda Jansson
Martin Tyllman
Bernd Priemer

Tävling
Lena Kubicska
Bernd Priemer
Anders Heimklo

Styrelse, projektgrupper och kansli
Små Lirare
Micaela Hjelm
Jenny Edner
Lena Kubicska
Anders Heimklo
Per Henricsson

Valberedning
Hans Hedström Sammankallande
Odd Swarting
Lena Wedin
Linda Jansson

Rullstol
Jan Hartman

Kansli
Anders Heimklo Regionschef
Per Henricsson Förbundstränare
Lena Kubicska Kansli

Hemsida
Lena Kubicska

Sociala medier
Under 2018 har Tennis Stockholm synts på 
sociala medier som Facebook och Instagram 
med nyheter kring händelser och aktiviteter.

Representation
Vid Svenska Tennisförbundets Förbundsmöte 
den 21 april 2018 i Båstad deltog följande 
representanter för förbund/klubbar:

Dan Rastland  Tennis Stockholm
Anders Heimklo Tennis Stockholm
Rolf Ödmark Tennis Stockholm
Håkan Arfwedson Tennis Stockholm
Eric Carlbom Tennis Stockholm
Micaela Hjelm Tennis Stockholm
Robert Roos Tennis Stockholm
Anders Francke Järfälla TS
Odd Swarting SALK
Hans Hedström KLTK
Helena Hägglund  Lidingö TK
John Parkinson Vaxholms TK
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”I år börjar vi vår verksamhetsberättelse 
lite annorlunda. För att föra 

utvecklingen framåt behöver vi ha 
historien med oss. Vi blickar tillbaka 

och lyfter några saker som hänt 
tillbaka i tiden i Tennis Stockholm.
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Historia
Vi blickar tillbaka i Stockholm

För att föra utvecklingen framåt behöver vi 
ha historien med oss. Vi blickar tillbaka och 
lyfter några saker som har hänt tillbaka i tiden 
i Tennis Stockholm.

Följande text är ett utdrag från Svensk tennis 
– Svenska tennishallar av Gustav Letterström, 
historiskt samlingsverk utgivet under sam-
verkan med Svenska Lawntennisförbundet 
1938. Kommentarer av Anders Heimklo inom 
parentes.

I Sverige torde det första bollhuset ha 
uppförts i Stockholm på 1500-talet av den 
”idrottsälskande” Erik XIV. Men man vet 
mycket lite om denna vår första tennishall, ej 
ens var den varit förlagd. Mera kända voro 
då Stockholms tvenne bollhus, belägna på 
södra sidan av nuvarande Slottsbacken, där 
den kungliga trädgården fordom låg. Stora 
bollhuset som var ett stenhus med tegeltak 
uppfördes 1627, huvudsakligen av holländska 
hantverkare och under ledning av kungliga 
”Architektorn” Casper Pantern.

Enligt planritning i Krigsarkivet var husets 
dimensioner 30,9 x 13,1 m och Nicodemus 
Tessin d.y. anger i ett brev höjden i spelhallen 
till 8,5 m. De invändiga väggarna, som voro 
”klistrade” d.v.s. putsade, målades svart 
förmodligen för att giva lämplig bakgrund åt 
bollarna. Tidvis användes även Stora Bollhuset 
till teaterföreställningar och 1699 ombyggdes 
det av stadsarkitekten Erik Palmstedt definitivt 
till teater. Efter att en tid ha varit hemvist 
för bl.a. Kungl. Svenska Dramatiska teatern, 
nedrevs det 1792.

Lilla bollhuset, som endast torde ha använts 
för tennisspel uppfördes åren 1648–1653 och 
är fortfarande, efter ombyggnad 1725, Finska 
Församlingens kyrka.

En av de första intendenterna för stora boll-
huset var ”Mikael balunmestare”. Då det var 
”balunmestarens” uppgift att spela med den 
kungliga familjen och hovet, framgår att vårt 
kungahus intresse för sporten har mycket 
gamla anor. (Det var Real Tennis som spelades 
i bollhusen. Real Tennis spelas fortfarande, bland 
annat i Queens Club i London som har två banor).

Ända fram till slutet av 1800-talet vet man 
sedan föga om tennis och tennishallar i Sverige: 
Förmodligen blev spelet omodernt och föll i 
glömska.

Från det gamla tennisspelet som huvudsakligen 
torde ha spelats inomhus utbildades emellertid 
i England på 1870-talet det nuvarande lawn-
tennisspelet, som man spelade inomhus på en 
jämn gräsmatta, med uppritade linjer. Denna 
nya variant av spelet fick sitt namn av ordet 
lawn, jämn gräsplan, och tennis, som härrör sig 
från det franska ordet tenez, här har du!

Sedan det engelska lawntennisförbundet 
bildades 1888 och man på mer vetenskaplig 
grund och med stöd av vunna erfarenheter 
1889 utarbetat internationella spelregler, 
spred sig sporten med förbluffande hastighet 
världen runt och det dröjde ej länge förrän den 
var utbredd även i Sverige.

Sveriges dåvarande kronprins, Gustaf, hade i 
England lärt sig känna och uppskatta det nya 
spelet och hans utlandsresa 1878–1879 kan 
sägas ha blivit av grundläggande betydelse 
för svensk tennissport. Kronprinsens stora 
intresse smittade snart av sig på hans närmaste 
omgivning och man kunde de följande 
somrarna få se honom förtjust i aktion på 
Skeppsholmens utebana. På grund av vårt 
lands för sportens vidkommande föga tjänliga 
klimatiska förhållanden gjorde sig emellertid 
snart gällande ett behov av inbyggda planer på 
vilka tennisspelet kunde bedrivas även under 
vinterhalvåret. Tennissportens väg i vårt land 
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var till en början fylld av motigheter och det 
dröjde ännu länge innan den första speciellt för 
tennis uppförda byggnaden eller paviljongen, 
som det då hette, kom till stånd. Under tiden 
fick man nöja sig med gymnastiksalar och 
andra för ändamålet föga lämpliga lokaler med 
ojämna trägolv. Först 1895 skönjdes en tydlig 
ljusning. Man påbörjade nämligen då arbetet 
med den första svenska tennishallen ute i 
Idrottsparken, det nuvarande stadionområdet. 
Året därpå stod den färdig, men fick 1910–
1911 lämna plats för den till Olympiska 
spelen 1912 uppförda stadionanläggningen. 
Paviljongen flyttades då till ett område bakom 
Stadionhöjden invid Östermalms idrottsplats 
och är numera känd under namnet C-hallen. 
Vår första tennishall står alltså ännu i denna 
dag kvar som ett märkligt monument över 
den svenska tennissportens genombrott. 
Det är en s.k. dubbelhall med såväl över-
som sidoljus. Spelplanerna överspänns av 
fackverkskonstruktioner av trä, och enligt den 
tidens träarkitektur försågs byggnaden med 
diverse utsprång och tornbyggnader.

1898 stod tennishallen i Djursholm färdig. Den 
var försedd med fackverkstak och med högt 
sittande fönster och var behäftad med de första 
tennishallarnas alla barnsjukdomar.

När sekelskiftet passerades ägde vi alltså tvenne 
hallar förutom ett flertal utomhusbanor. År 
1900 invigdes A.B. Tennis pampiga paviljong 
på stadionhöjden, ritad av arkitekten Torben 
Grut. Den blev hemvist för Kronprinsens 

Lawntennisklubb, numera Kungliga Klubben, 
och i denna hall spelades bl.a. 1904 års 
Europamästerskap. Byggnaden var invändigt 
12 m hög och överspänd av en komplicerad 
fackverkskonstruktion av trä. Trenne rader 
av sidofönster släppte in dagsljuset och 4 
kolstavslampor över spelarplanens mitt-
axel sörjde för den artificiella belysningen.  
Lamporna voro differentialbåglampor med 
inverterad öppen ljusbåge, och de brunno i c:a 
14 timmar med ett par kol. Genom särskilda 
hissanordningar kunde lamporna lätt sänkas 
ned till golvet, vilket skedde vid varje kolbyte.

Natten mellan den 7 och 8 mars 1920 drabbades 
svensk tennis av ett svårt slag. Genom 
kortslutning utbröt eld i A.B. Tennis ståtliga 
paviljong, som snart var övertänd och efter 
några timmar jämnad med marken. Sveriges 
tennisborg hade skattat åt förgängelsen och 
katastrofens menliga inverkan för tennis-
sporten kunde spåras över hela landet.

Men tennisledningen stodo icke lamslagna 
utan grepo sig omedelbart an att söka skaffa 
huvudstadens tennisspelare ett nytt, värdigt 
hem. Toppmännens spelstandard sjönk 
avsevärt under den svåra tiden som följde 
och ända till årsskiftet 1923–1924, fingo 
stockholmarna vänta innan Centralföreningens 
nya paviljong vid Östermalms idrottsplats 
stod spelklar. B-hallen, som byggnaden nu 
kallas, tillkom främst tack vare Hans Majestät 
Konungens personliga ingripande. Sedan en 
grundplatå på 50 000 kr donerats av dåvarande 
amerikanska ministern i Stockholm, Ira 
Nelson Morris, skänkte Hans Majestät en 
större penningsumma och ordnade såväl med 
lotterimedel som anskaffande av gåvor från 
privat håll. 

B-hallen är att betrakta som den stora 
milstolpen i den svenska hallbyggnadens 
historia och ett väldigt hopp i utvecklingen. 
Den ansågs av utländska experter vara en av 
de främsta tennishallarna i världen. Golvet är 
utfört av 7,5 cm spåntad tjock kärnfuru med 
11 cm plankbredd. Det tjocka golvträet gör 
spelplanen tämligen hård och torde bidraga 
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till den utomordentligt snabba studsen. (Tyvärr 
brann hallen ner 1960 och har ersatts av nuvarande 
tennishall.)

1930 stod Tennisstadions A-hall i Stockholm 
färdig. Byggnaden ritades av arkitekten Ture 
Wennerholm och innehöll förutom trenne 
spelplaner med rymliga omklädningsrum, 
administrations- och klubblokaler samt en 
restaurang. Den ståtliga anläggningen stod 
emellertid speltekniskt sett tyvärr icke så högt. 
Banorna som ligga i följd äro icke avgränsade 
från varandra varför bakgrunden blir diffus 
och ojämn.

Råsundahallen, som stod klar våren 1935, är 
det enda försöket fram till dess i vårt land med 
utebana inomhus, men det skulle säkert ha 
slagit bättre ut om massa av äkta en-tout-cas 
kommit till användning. Nu hade den kände 
idrottstränaren Kriegsman här belagt spelplan 
med en specialblandning, vilket automatiskt 
skulle bevattnas underifrån genom ett tätt 
rörsystem. Genom självreglerande hygro-
metrar skulle massans fuktighet hållas 
konstant. Experimentet gav knappast ett 
tillfredställande resultat, då rörsystemet ej var 
i stånd att fördela vattnet jämt, vilket hade till 
följd att massan här och var klumpade ihop 
sig och fick en mycket hård konsistens. Detta 
gjorde att massan i Råsandahallen efter en tid 
började bevattnas ovanifrån istället, men då 
den saknar en-tour-cas-banans smidighet och 
homogena konsistens, kan den ej räknas som 
förstklassig.

Efter 10 års arbete med sitt hallprojekt kunde 
Stockholm Allmänna Lawntennisklubben 
inviga sin ståtliga anläggning i Alvik i januari 
1937. Den utrymmer förutom centercourten 
trenne träningsbanor och har ritats av 
arkitekterna Wolter Gahn och Erik Fant. 
Tävlingshallen överspände på tvären av 
törebodabågar med 45 m spännvidd. Höjden 
var 15,5 m. Den rymde 1 800 sittplatser. De 
trenne träningsbanorna ligga vinkelrätt mot 
centercourten under närliggande bågar med 
37,5 m. På norra sidan fanns en mindre läktare 

utefter planernas kortsidor. Alvikshallens 
totala kostnad blev 735 000 kr.

Förutom tennis hölls många andra arrange-
mang, alltifrån boxning och gymnastik till 
scoutmöten och opera. (En ombyggnation ägde 
rum 1949–50 då läktarna revs och fler banor 
byggdes. Den 3 september 1993 brann Salkhallen 
ned till grunden. Lyckligtvis kom ingen till skada 
och med handlingskraft och beslutsamhet byggdes 
en ny hall som invigdes endast drygt ett år senare, 
i oktober 1994).

På grund av den stora utbredningen och 
popularitet som tennissporten nått i Sverige 
och det faktum att vi endast kunna spela 
utomhustennis tre månader om året, ståtar 
vårt land med det procentuellt största antalet 
tennishallar i världen. Nedanstående tablå 
visar exempel på banpris 1938:

Timpris utan el.ljus med el.ljus
A-hallen, Stockholm 10.00 kr 13.00 kr
Atlashallen, Stockholm 10.00 kr 13.00 kr
Alvikshallen, Stockholm 6.00 kr 8.50 kr

Text från Svenska 
Tennisförbundet 100 år

Artikelförfattare: Lars Myhrman

Kungliga Lawn Tennis Klubben (KLTK) 
hade ända sedan Tennispaviljongen ovanför 
Stockholms Stadion brunnit 1920 varit utan 
egen tennishall. Därför skänkte Kung Gustaf V 
(Mr G) då det mycket ansenliga beloppet 50 000 
kr till KLTK för att som han sa: ”Denna summa 
kunde bliva Klubben till nytta vid skapade av 
ett eget hem”.

Vid ett styrelsemöte i KLTK december 1941 
kunde byggnadsingenjören Max Gumpel 
tillsammans med den kända Volvodirektören 
Ernst Nilsson lägga fram ett förslag på en 
ny tennishall ritad av arkitekt Sture Frölén. 
Förslaget innebar inte bara ett nytt hem för 
KLTK utan en evenemangshall för tennis och 
för andra idrotter.
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Klubb Stiftelseår Medlemmar Banor Åskådarutrymme
Allmänna 
Idrottsklubbens 
Tennissektion

1930 10 2 inomhus
Atlashallen

220 personer

Haga Lawn Tennisklubb 1929 65 5 utomhus 150 personer
Sim- & Idrottsklubben 
Hellas

1926 40 8 utomhus 400 personer

Idrottsföreningen 
Kamraterna, Djursholm

1906 243 4 utomhus
1 inomhus

500 personer
75 personer

Internationalla 
Lawntennisklubben

1937 34

Kronobergs Idrottsklubb 1908 40 2 inomhus
Atlashallen

220 personer

Kungl. 
Lawntennisklubben

1896 82 2 inomhus
B-hallen 
Tennisstadion-
klubben

1 250 personer

Lidingö Tennisklubb 1927 103 1 inomhus 350 personer
Råsunda Tennisklubb 1924 121 1 utomhus

1 inomhus
50 personer
300 personer

Rönninge 
Lawntennisklubb

1923 40 1 utomhus 100 personer

Saltsjöbadens 
Lawntennisklubb

1926 44 3 utomhus 300 personer

Stockholms Allmänna 
Lawntennisklubb

1913 304 1 cc inne
3 inomhus

2 600 personer
150 personer

Stockholms-Polisens 
Tennisklubb

1926 80 1 utomhus
1 inomhus

Finns ej
30 personer

Sundbybergs 
Tennisklubb

1937 30 2 utomhus 50 personer

A.-B. Svenska 
Fläktfabrikens Sportklubb

1936 40 1 utomhus 100 personer

Tennisstadionklubben 1934 441 8 utomhus
3 inomhus 
hallar, 3, 2, 2 
banor
Tennisstadion-
klubben

600 personer
A-hallen 300 pers
B-hallen 1 250 pers
C-hallen 150 pers

Äppelvikens Tennisklubb 1914 102 3 utomhus
Inomhus, 
Alvikshallen 
se SALK

Ej angivit

Stockholms klubbar och föreningar 1938
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Den 22 oktober 1943 invigde kungen Kungliga 
Tennishallen och KLTK hade fått sin egen 
efterlängtade arena med 4 inomhusbanor 
samt en centercourt med plats för 3 500 
tennisåskådare, men vid boxning gavs det 
plats för hela 5 000 åskådare.

Kungliga Tennishallen var en inomhus-
anläggning till 1949, då fem grusbanor anlades 
i parken. 1959 byggdes en centercourt utomhus 
för drygt 2 000 åskådare. Davis Cup fick då 
bara spelas utomhus och denna centercourt 
lever bara i 18 år fram till regeländringen då 
Davis Cup också får spelas inomhus.

Den tävling som mer än någon annan gjort 
Kungliga som arena känd och som mycket 
positivt påverkat svensk tennis utveckling är 
Stockholm Open.

Under tre månader i slutet av 1975 skedde 
något unikt. Det torde inte finnas någon 
annan tennisanläggning i världen som haft 
en Grand Prix/ATP-tävling med för veckan 
högsta inomhusstatus (Stockholm Open), 

Mastersfinal i singel och dubbel samt sitt lands 
första DC-final i samma kvartal. Den samlade 
världspressen i tennis hade klippkort till 
Kungl. Tennishallen.

Hur Stockholms Tennisförbund 
kom till

Av: Bengt Ahlbom, Stockholms Tennisförbunds 
första ordförande.

Ja, det var väl en alltmer pockande nöd-
vändighet, som framtvang det. Stockholm hade 
fem storklubbar som bedrev tennis. Kungliga, 
SALK, TSK, AIK och Hellas och dessutom fanns 
det livaktiga klubbar i Djursholm, Lidingö och 
Råsunda.

Men när det gällde till exempel att få till stånd 
serieverksamhet så fanns inget administrativt 
organ. Något som kan föra Stockholms-
tennisens talan i gemensamma angelägenheter 
över huvud taget.
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Jag hade strax före kriget kommit tillbaks till 
Stockholm och Stockholms-Tidningen efter 
en utflykt till Handelstidningskoncernen 
i Göteborg. Hade varit verksam i GLTK:s 
styrelse och blev nu ledare i TSK samtidigt som 
jag blev invald i Svenska Tennisförbundets 
styrelse. Det var 1941. Som aktiv spelare blev 
jag nära bekant med klubbkompisen Sture 
Låftman och AIK-aren Sture Cederroth, båda 
framstående också på ledarsidan. Vi tre inbjöd 
övriga klubbar att ställa upp och bilda förbund 
och fick bra gensvar. På konstituerande 
sammanträde valdes jag till ordförande, 
Låftman till sekreterare och Thore Ljungberg 
från Djursholm till skattmästare. Sture 
Cederroth, även kallad ”Samarinprinsen”, 
blev vill jag minnas vice ordförande. Övriga i 
styrelsen var teleingenjören Thore Magnusson 
från Nynäshamn, trirolige och lite udda Gösta 
Höglund från Råsunda, som mest sysslade 
med bowling, byggexperten Olle Sturén från 
SALK och så Klas Skogholm, Mälarhöjden, 
representant från de nya ”små” i tennisfamiljen. 

Det var en allsidig sammansatt styrelse, där 
alla var uppslagsrika och entusiastiska. Vi 
skaffade oss genast PR genom att instifta 
en guldmedalj som överräcktes till Mr. G. 
av styrelsen in corpore, uppställd på parad 
utanför Tennisstadion. Seriemaskineriet sattes 
igång illa kvickt, och på sommaren ordnade vi 
ett träningsläger i Hålland i Jämtland med bl.a. 
Mats Carlgren som instruktör. Sture Cederroth 
gjorde nog den allra betydelsefullaste insatsen 
när han ordnade inspelningen av propaganda-
filmen ”Kungasport – folksport” som visades 
som förspel på alla landets biografer och sågs 
av uppskattningsvis 420 000 personer.

Sture Låftman var festarrangören par pré-
férence. I krigstider, fattiga på nöjen, ordnade 
han i Kungliga Hallen balen ”rytmer i vitt” 
med diverse attraktioner och skådespelerskan 
Julie Bernby som värdinna. Så ordnade vi spel 
på asfalt på skolgårdar och mycket annat. Ja, 
det var en härlig pionjärtid. Förbundet växte 
snabbt i storlek och betydelse och snart var det 
dags för Tennistidningen.

Stockholms Tennisförbund bildas

Av: Tor Lövén

Stockholms Tennisförbund bildades den 13 
maj 1941. En av initiativtagarna var Bengt 
Ahlbom som blev dess förste ordförande. Bengt 
innehade denna post fram till 1945. Distriktet 
omfattade till en början 27 klubbar varav cirka 
hälften sommarklubbar och korporationer. 
Förbundets utgifter var första året kronor 
198:61 (låt vara ett verksamhetsår på drygt 7 
månader). Men intäkterna uppgick till 800 kr 
varav 300 kr var ett verksamhetsbidrag från 
Svenska Tennisförbundet. Det fanns alltså ett 
rörelsekapital, när Förbundet kastade sig in i 
en lång rad av aktiviteter de första åren.

Kungasport – Folksport
Det handlar om en propagandafilm om tennis, 
som producerades i samarbete med AB 
Kinocentralen, som svarar för inspelning och 
distribution. Manus, regi och iscensättning 
faller på Förbundets lott. Vice ordförande 
Sture Cederroth blir regissör. Filmen avsågs 
att visas på biografer för allmänheten och 
klargöra spelets teknik, presentera våra mest 
kända spelare och visa vilka möjligheter 
som kan erbjudas att spela tennis året runt. 
Racketfattningar, fotställningar och de olika 
slagen visades i ultrarapid med medverkan 
av våra dåtida stjärnor, bl. a. Kalle Schröder, 
Nils Rohlsson, Torsten Johansson och Mary 
Lagerborg. Även Mr G medverkade för att göra 
rätt åt titeln. Tennisspelaren Sven Jerring var 
speaker. Filmen visades för offentligheten år 
1943 som förspel på en av Stockholms ledande 
biografer. Många filmrecensenter framhöll att 
denna svenska tennisfilm överträffade vad 
som visades från Amerika. Under 1943–44 
beräknas filmen ha setts av 420 000 människor.

Tennistidningen kommer till
De flesta tennisspelare är säkert okunniga 
om att Tennistidningen är en produkt av 
Stockholms Tennisförbund. Första numret 
utkom 1945. Redan 1946 utgavs 6 nummer. 
Huvudredaktör var då Allan Beer med Göran 
Tholerus som red. sekr. En kort tid därefter 
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blev Göran Tholerus huvudredaktör för att 
efterträdas av Lars Tell 1950 (ej att förväxla 
med namnen i Svenska TF). Tidningen trycktes 
vid denna tid i 2 000 ex och såldes i huvudsak 
till fasta prenumeranter.

Redan 1947 utkom 11 nummer per år. 
Tidningen blev officiellt organ för Svenska 
Tennisförbundet. Stockholms Tennisförbund 
fortsatte utgivningen i egen regi alltjämt med 
Tell som huvudredaktör t.o.m. årgång 1964, 
varefter Svenska Tennisförbundet enligt 
träffad överenskommelse övertog tidningen. 
Det blev i längden allt svårare att klara det 
redaktionella och administrativa arbetet på 
ideell basis. 

Förslag att bygga banor i stadens parker
Filmmakarna var väl medvetna om att filmen 
skulle skapa efterfrågan som följd av denna 
tennispropaganda. Med samma friska aptit 
kastade man sig över stadens myndigheter 
med ett förslag att bygga banor i stadens 
parker. Förbundet ville göra sporten tillgänglig 
för alla. Ett idéprogram utarbetades under 
ledning av Gustav Lettström. Tolv banor skulle 
byggas i parkerna. Det var i detalj planlagt 
var de skulle ligga. Stadens pampar blev 
entusiastiska. Men på grund av tröghetslagen 
blev det bara förhandlingar. I tre år i följd stod 
det i Stockholms Tennisförbunds årsberättelse: 
”Det av förbundet utarbetade förslaget om 
antal banor i stadens parker har ytterligare 
undersökts av myndigheterna och kommer att 
realiseras i samband med omdaning av vissa 
parker. Förbundet kommer att ta aktiv del i 
förslagets genomförande”. Parallellt med detta 
projekt jobbade förbundet med en anläggning 
på Gärdet med 9 banor i samarbete med 
”Korpen”. Ärendet avancerade så långt, att 
man var nära kontraktsskrivning. Men stadens 
myndigheter fann i sista stund olika hinder 
för planens genomförande.  Detta gällde även 
planerad centercourt för 5 000–10 000 åskådare.

Tennispropaganda i Stockholms skolor
Denna aktivitet är värt ett längre kapitel än det 
utrymme som här står till förfogande.

Förbundet initierade och verkställde 
en tennispropaganda i stadens skolor i 
samarbete med Idrottsförvaltningen och 
skolornas gymnastiklärare. År 1946 deltog 
ca 1 000 skolelever i kurser och föredrag i 
alla tillgängliga lokaler, i gymnastiksalar, 
på tennisbanor under ledning av ett antal 
klubbar. Propagandaveckan avslutades med 
filmförevisning på två biografer. Man hade ju 
en film att ta till. Under 5 år orkade man hålla 
igång en sådan propagandaverksamhet, som 
dock alltefter fick en ändrad form. Toppåret var 
1948, då 4 000 elever började instruktionskurser 
av varaktig karaktär. De bedrevs i några 
skolor och tennisanläggningar men alltjämt i 
Förbudets regi.

Mest betydande spelare genom åren
Stockholms distrikt, som omfattar hela Stor-
stockholm, har fostrat många tennisstjärnor. 
Vi nämner dem som huvudsakligen fått sin 
tennisuppfostran i någon av distriktets klubbar 
med början från 40-talet. Det fanns på den 
tiden tre dominerande klubbar: KLTK, SALK 
och TSK. Så gott som alla våra storspelare har 
sina rötter i någon av dessa eller har kommit 
dit som lovande ämne. Från 40-talet minns vi 
främst Nils Rohlsson, Torsten Johansson, Mary 
Lagerborg.

Till 50-talet måste räknas Åke Eliasson, Percy 
Rosberg, Staffan Stockenberg, Lennart Bergelin, 
Ulf Schmidt och Gudrun Rosin. Kungliga 
klubben hade en glansperiod. Vid sidan av 
Ulf Schmidt hade en viss Janne Lundqvist 
börjat sticka upp. Dessa två tillsammans 
med Sven Davidson (som vi inte räknar som 
Stockholmsprodukt) var ju storinternationella 
stjärnor. Till Kungligas garde räknar vi 
Christer Holm, Bo Holmström, Hans Nerell, 
Lars Öhlander, Eva Lundqvist m.fl. SALK fick 
fram Kerstin Andén, Martin Carlstein och Ulla 
Sandulf. Ove Bengtsson var redan i högsta 
grad etablerad storspelare under 60-talet, men 
får ändå räknas till 70-talet. Björn Borg måste 
räknas till vårt distrikt även om han kom som 
11-åring från Södertälje. Så har vi Rolf Norberg, 
Leif Johansson, Marie Wikstedt och Isabelle 
Larsson.
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Curt ÖSTBERG, SALK
Douglas PALM, KLTK
Harry RAMBERG, SALK
Nils ROHLSSON, TSK, 
Patrik ROSENHOLM, Lidingö TK, TSK, KLTK
Michael RYDERSTEDT, SALK, KLTK
Ulf SCHMIDT, KLTK, AIK
Karl SCHRÖDER, Lidingö TK, KLTK
Andreas SILJESTRÖM, Sundbybergs TK, TSK, KLTK
Fred SIMONSSON, SALK, KLTK
Hans SIMONSSON, SALK
Stefan SIMONSSON, SALK
Robin SÖDERLING, KLTK
John SÖDERSTRÖM, KLTK
Ulf STENLUND, Väsby TK, TSK
Staffan STOCKENBERG, KLTK
Tenny SVENSSON, SALK
Andreas VINCIGUERRA, SALK
Marcus WALLENBERG, KLTK
Elias YMER, SALK
Mikael YMER, SALK
Håkan ZAHR, KLTK, Malmens TK

Ellen ALLGURIN, KLTK
Helena ANLIOT, SALK
Ingrid BENTZER, KLTK
Mirjam BJÖRKLUND, SALK
Nina BOHM, SALK
Jacqueline CABAJ AWAD, MIK, Smedslättens TK 
Åsa CARLSSON KLTK, SALK
Susanne CELIK, SALK, KLTK
Cecilia DAHLMAN, SALK
Sofia FINER, Järfälla ,Viksjö TK, TSK
Michaela JOHANSSON, Kungsängens TK,  SALK
Maria LINDSTRÖM, Trollbäckens TK, TSK
Ingrid LÖFDAHL, KLTK
Eva LUNDQUIST, KLTK
Hilda MELANDER, Näsbyparks TK, KLTK
Hanna NOONI, Djursholms TK
Rebecca PETERSON, Järfälla TS
Nadja ROMA, Sollentuna TK, SALK
Sandra ROMA, Sollentuna TK, SALK
Lena SANDIN, Trollbäckens TK
Ulla SANDULF, SALK
Maria STRANDLUND, Åkersberga TK, TSK
Mimi WIKSTEDT, SALK, KLTK 
Maria WOLFBRANDT, KLTK

Här slutar Tor Lövéns text, men vi fyller på 
med betydelsefulla spelare som fram till idag är 
uppväxta i någon Stockholmsklubb samt med 
övriga storspelare som under en kortare eller 
längre period av sin aktiva tennisperiod tävlat 
för en eller flera av våra Stockholmsklubbar 
och som tillhört topp hundra i singel i världen 
och/eller spelat Sveriges Davis Cup- eller Fed 
Cup-lag. Listan är en intressant men en svår 
utmaning att göra helt komplett och riktig. Om 
du upptäcker ett fel eller har mer fakta än vad 
vi känner till, tveka inte att kontakta Anders 
Heimklo på Tennis Stockholms kansli, så upp-
daterar vi med glädje denna lista.

Birger ANDERSSON, SALK
Simon ASPELIN, KLTK
Ove BENGTSON, KLTK
Lennart BERGELIN, AIK, KLTK
Björn BORG, SALK
Martin CARLSTEIN, SALK
Sven DAVIDSON, AIK 
Åke ELIAESON, SALK, KLTK
Thomas ENQVIST, Trollbäckens TK, KLTK
Börje FORNSTEDT, SALK
Ingvar GARELL, KLTK
Thomas HALLBERG, SALK
Per HJERTQUIST, KLTK
Christer HOLM, KLTK
Henrik HOLM, Ellagårds TK, KLTK
Bo HOLMSTRÖM, KLTK, Näsbyparks TK,
Thomas HÖGSTEDT, KLTK, SALK
Joachim JOHANSSON, SALK
Leif JOHANSSON, SALK
Thomas JOHANSSON, KLTK
Torsten JOHANSSON, KLTK
Sigurd KARLBORG, SALK 
Nicklas KULTI, Kungsängens TK, KLTK, SALK
Peter LUNDGREN, SALK
Jan-Erik LUNDQVIST, SALK, KLTK, Malmens TK
Sune MALMSTRÖM, KLTK
Stig MÅRTENSSON, SALK 
Jonathan MRIDHA, SALK, KLTK, Solna TK
Henning MÜLLER, KLTK
Hans NERELL, KLTK, Näsbyparks TK, 
Rolf NORBERG, SALK, TSK
Magnus NORMAN, KLTK
Lars ÖLANDER, KLTK, Näsbyparks TK
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Till minne av Martin Carlstein
Till minne av...

...tidigare ordförande i Stockholms 
Tennisförbund Martin Carlstein 
(1942–2018).

Martin Carlstein, Stockholms 
Tennisförbunds ordförande 1993–
1997, har avlidit i juni 2018 efter en 
tids sjukdom.

Martin Carlstein var Davis Cup-
kapten åren 1977–1978.

Förutom att leda det Svenska 
landslaget som kapten har han 
även representerat Sverige som 
spelare. 1969, i 4–1 vinsten mot 
Finland, spelade Carlstein dubbeln 
tillsammans med Ove Bengtsson 
och vann i tre raka set mot Berner/
Hedman.

Under sin tid som Davis Cup-
kapten hann Carlstein med åtta 
landskamper, varav sex vinster, 
med spelare som Björn Borg, Kjell 
Johansson och Ove Bengtsson.
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Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplan för Tennis 
Stockholm 2019

Tillsammans är vi Tennis Stockholm
Vi företräder, utvecklar och stödjer tennis-
klubbar inom Stockholmsregionen. Svensk 
tennis är inne i ett spännande förändringsarbete 
med en färdriktning och färdplan upprättad av 
Svenska Tennisförbundet med sikte på 2020.

För utveckling i svensk tennis står klubbarna 
i centrum. Vårt främsta uppdrag är därför att 
hjälpa klubbarna att utveckla sin verksamhet i 
en riktning mot att tennis är en levande idrott 
under hela livet. Färdriktningen ger oss stöd 
för att gemensamt ta oss an dessa utmaningar 
i Stockholm. För att nå de gemensamma målen 
behöver vi tillsammans bidra till utveckling.

Vision

TENNIS STOCKHOLM vill tillsammans med 
klubbarna genomföra aktiviteter som skapar 
GLÄDJE, TRYGGHET, GEMENSKAP och 
UTVECKLING inom tennissporten.

Verksamhetsidé/syfte

• Att öka intresset för att börja spela tennis 
till ett livslångt spelande i förening.
• 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 spelarkategorier samt utveckla 
nya tävlingsformer.
• Att aktivt stödja och utveckla klubbarna.

Värdegrund

Att alla spelare har lika värde och ska behandlas 
lika. Var och en ska ges möjlighet att delta 
i aktiviteter på lika villkor och utifrån sina 
förutsättningar. Verksamheten ska präglas av 
glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet och 
rent spel.

Svensk tennis vision:
Tennis – en levande idrott, för livet, hela livet.

Svensk tennis värderingar:
• Vi välkomnar alla – med ambition om 
jämställdhet och lika möjligheter.
• Vi utgår från glädjen och utövarnas 
perspektiv.
• Vi ser både spelaren och människan.

Svensk tennis målsättningar:
• Att tävlandet ökar, det vill säga att fler 
tävlar mer och att antalet tävlingsspelare 
ökar i alla kategorier (2020).
• Att våra ledare/tränare är nominerade i 
kategori ”Årets ledare” på RF:s idrottsgala 
och på flera lokala/regionala idrottsgalor 
(2020).
• Att vi som tennisnation rankas bland de 
20 bästa i Davis Cup och Fed Cup (2020).
• Att hälften av alla utövare är medlemmar 
i en tennisklubb (2020).

Svensk tennis strategier:
1. Tennis – modernt och engagerande
2. Tennis – roligt att utöva 
3. Tennis – utbildar många olika 
inspiratörer.



Strategi 2025 – 
Riksidrottsförbundets mål

De övergripande målen är idrottsrörelsens 
gemensamma mål och därför har också SF ett 
indirekt ansvar att leda sina föreningar mot 
dem.

Livslångt idrottande
• Svensk idrott ska vidareutveckla verk-
samheten så att barn, unga, vuxna och äldre 
väljer att idrotta i förening under hela livet.
• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga fram-
gångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka
• Alla lever och leder enligt Svensk idrotts 
värdegrund.

Idrott i förening
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, sam-
verka med andra aktörer och ge goda möj-
ligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare 
samhällsaktör.

På Riksidrottsmötet i Karlstad 2017 tog svensk 
idrott också beslut om fem stycken prioriterade 
utvecklingsresor för att nå sina mål. I dessa 
beskrivs vad idrotten på olika nivåer ska 
fokusera på och varje resa är en långsiktig 
strävan mot målen 2025. 

Utvecklingsresorna är:
• En ny syn på träning och tävling.
• Den moderna föreningen engagerar.
• Inkluderande idrott för alla.
• Jämställdhet för en framgångsrik idrott.
• Ett stärkt ledarskap.

Arbetet mot målen 2025 pågår nu inom RF, 
SF, SDF och i många föreningar. För mer 
information: Strategisk plan 2018-2021.

https://www.strategi2025.se/globalassets/riksidrottsforbundet-2025/dokument/verktyg/strategisk-plan-2018-21.pdf


23

Utbildning

• Plattform för tennis
• TGU 1 – Framtidens 
ledare
• Fysiologikurs
• Licensiering till 
högskolestatus
• Tränarträffar
• Ledare skickas på 
tävlingar
• Ledare får gå på nation-
ella och internatiolla 
utbildningar
• Utbildning och fortbild-
ning av tävlingsledare och 
matchledare
• Domar- och 
spelarutbildning
• Föräldrautbildning

Ungdom

• Systematisk träning
• SO TOUR Mini-tennis, 6–8 
år
• SO TOUR Midi-tennis, 8–9 
år
• SO TOUR Maxi-tennis, 
9–11 år
• Next Generation läger, 
10–14 år
• Regionmatcher
• Rookieserien, 10 år och 
yngre
• Ten-Pro Global Junior 
Tour
• Rookieserien, 13 år och 
yngre
• Juniorserien

Tävling

• Regler och sanktioner
• Tävlingsutveckling
• Tävlingsarrangörsträffar
• Idébank
• Nya tävlingsformer
• Stomkalender Stockholm 
2019
• Nätverk för tävlingsledare
• Tävlingstrappan i 
regionen
• Stockholmsserien
• Tennis Europe 14
• Intrum Stockholm Open
• Stockholm Junior Tour, 
13–14, 15–16, och 17–21 år

Klubbutveckling

• Klubbutvecklings-
konferens
• Specialhjälp till klubbar i 
nöd
• Coaching i administration 
och ekonomi
• Utveckling av media
• Fortnox-kurser
• Språkrör i kontakter med 
olika organisationer
• Är du en bra 
tennisförälder?
• Pekkas Pärm
• Skolprojekt – Tennis i 
skolan
• Multibanor
• Klubbesök
• Licensiering av klubbar

Våra planerade aktiviteter i sammandrag 2019

• Sofias Cup, 14 år
• Matchkvällar, 12–13 år
• Pirres Pokal, 14 år
• Team Stockholm, se stom-
kalendern på hemsidan
• Tävlingsresor: TE 14, ITF 
18 och Next Generation Cup
• NIU – Stockholms 
Idrottsgymnasium
• Sommartour, 15–18 år
• Barcelona Tennis 
Academy läger (SJT)
• SO Hitting partners
• Elitträning
• Läger Stefan Edberg 
Stiftelsen

För att uppnå våra målsättningar planeras bland annat följande aktiviteter:
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Policy i olika frågor
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, 
trakasserier samt sexuella övergrepp.

Idrotten vill

Svensk idrott är det samlingsnamn vi använder 
för alla idrottsförbund och deras medlems-
föreningar med sina tre miljoner medlemmar. 
När vi gemensamt samlas och talar med en 
enad röst kallar vi oss svensk idrott.

Vår vision är inte blygsam: Svensk idrott – 
världens bästa. Den handlar om att välkomna 
alla in i en idrottsrörelse där varje människa 
har en plats och en uppgift. En idrottsrörelse 
med ett enat fokus kring sunda värderingar 
och en tro om att just dessa skapar grunden för 
en idrott i världsklass.

Svensk idrott vill bli bäst i världen för alla, på alla 
nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras 
både till form och innehåll. Det bygger på 
en självstyrande och samlad idrottsrörelse 
med starka förbund och föreningar samt en 
utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Varje förening och varje förbund beslutar 
själv över sin verksamhet. Idrottsrörelsen har 
kommit överens om en gemensam värdegrund 
som all verksamhet ska utgå ifrån:

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter 
för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all 
verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må 
bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla med-
lemmars röst har lika värde. Delaktighet 
innebär att alla som deltar får vara med och 
bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. 
Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt 
och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som 
vill ska kunna vara med utifrån sina för-
utsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, 
etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller 
sexuell läggning samt fysiska och psykiska 
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven 
idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för 
tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla 
sig inom ramarna för överenskommelser om 
en god etik och moral. Att verka mot fusk, 
doping och en osund ekonomi, mot mobbing, 
trakasserier och våld såväl på som utanför 
idrottsarenan.

Läs mer om vad idrotten vill

Svensk idrottsrörelses vision är att göra svensk 
idrott till världens bästa. För alla, på alla nivåer. 
Läs mer om visionen och verksamhetsidén på 
idrottens servicesajt svenskidrott.se.

http://www.svenskidrott.se/Omsvenskidrott/Verksamhetsideochvardegrund/
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Utmärkelser
Tennis Stockholm delar årligen ut ett antal 
utmärkelser.

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

För gott föredöme – delas årligen ut till en ung-
domsspelare av vartdera kön.

Eldsjäl – stipendium för betydelsefulla insatser.

För gott föredöme

Varje år delar Tennis Stockholm ut priset ”För 
gott föredöme” för så kallad Fair Play, till två 
spelare av vartdera kön bland Stockholms 
tennisungdomar. Tennis Stockholms pokal 
”För gott föredöme” har 2018 tilldelats Smilla 
Kjaergaard, SALK, och Linus Carlsson Halldin, 
Näsbyparks TK. 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.

2018 Smilla Kjaergaard, SALK
 Linus Carlsson Halldin, Näsbyparks TK
2017 Susanne Celic, SALK
 Marcus Schultz, SALK
2016 Sara Dahlström, Enskede LTK
 Karl Fredrik Utheim, SALK
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
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
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Smilla 
Kjaergaard

För en beundransvärd 
inställning både på och 
utanför banan. Den 
goda sportsligheten 
gör även Smilla till ett 
stort föredöme.

Linus  
Carlsson 
Halldin

En sann förebild på 
och utanför banan 
som alltid gör sitt 
yttersta. Linus är även 
en suverän lagspelare 
och en omtyckt 
klubbkompis. 
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Årets eldsjäl

För att synliggöra tennisens bredd vill Tennis 
Stockholm lyfta fram personer i regionen 
som gör något extra för tennisen. 2012 gick 
stipendiet till en ungdomstränare, Gunnar 
Lindahl på Kungsängens TK, 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 rullstollstennisen. 2014 
mottog Lars Myhrman stipendiet som tack för 
alla sina insatser på olika nivåer under många 
år i klubb, distrikt, region och nationellt. 
2015 fick Bo Hemborg mottaga priset som 
under snart två decennier varit redaktör på 
Sveriges Tennisveteraners hemsida, där han 
kontinuerligt informerat om vad som händer 
på veteranområdet lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt. 2016 års pris gick till Percy 
Rosberg som med sin fantastiska blick och 
sitt stora engagemang som saknar motstycke, 
har betytt oerhört mycket för många spelare 
och för svensk tennis. 2017 fick Kenneth 
Bergbom priset för sitt professionella och 
ideella engagemang som gjort och gör så 
mycket för klubben, regionen och Svenska 
Tennisförbundet.

Årets Eldsjäl går till Robert Roos som lagt (och 
lägger) ner mycket eldsjäl i allt från småklubb, 
storklubb, region, Svenska Tennisförbundet 
och inte minst Stockholm Open. Vill man 
veta något gällande en tennisbana så som 
dimensioner, underlag, konstruktioner, belys-
ning med mera, ja, då ringer man Robert…

Man kan säga att Robert Roos i många 
avseenden har varit före sin tid och är på så 
sätt en förebild för Modern Tennis. 

Kungsängens TK
Robert är uppvuxen i Kungsängen och det 
var även där som starten på tenniskarriären 
började. Han blev tidigt medlem i Kungsängens 
styrelse som juniorrepresentant. Han städade 

tennistältet och var tennistränare efter att ha 
genomgått steg 1-utbildningen. I slutet av 
80-talet avslutade han sina styrelseuppdrag 
genom att vara ordförande för klubben i två år. 
Han säger själv att det var en mycket bra skola, 
som lärde honom tidigt hur en klubb fungerar 
och hur man arbetar i en styrelse i en ideell 
förening.

SALK
Robert började i SALK 1989. Han blev snart 
rekryterad av Johan Flink till seriespelet som 
han senare var ansvarig för i många år. Han 
började i SALK:s klubbstyrelse 1991 och hade 
olika roller där i 25 år. Dessa år gav ovärderlig 
kunskap från en stor klubb där det mesta har 
hunnits med, som exempelvis elitsatsningar, 
mål för tennisskolan och damklubbens klubb-
utbyten. Idag är han både spelare och lagledare 
för SALK:s H55-lag i allsvenska tennisserien.
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Swedish Open Båstad
På 80-talet träffade Robert Lennart Larsson 
på Tennisförbundets kansli och frågade om 
möjligheterna att arbeta som funktionär. 
Detta resulterade i ungefär 10 år som tekniskt 
ansvarig i Båstad. Detta var startskottet för 
Roberts engagemang i Stockholm Open 
och Davis Cup. Det gav livslånga kontakter 
och kunskapen om hur man driver stora 
internationella tävlingar. Denna sommar 
(2019) blir han återigen funktionär, men denna 
gång tillsammans med sin dotter.

Davis Cup
Robert arbetade i princip heltid åt Tennis-
förbundet från slutet av 1987 till våren 1989 
med att arrangera hemmamatcher i Davis Cup, 
bland annat två världsfinaler i Scandinavium. 
Extra minnesvärd är DC-matchen i Gävle 
1988 där Sverige i första omgången mot Nya 
Zeeland vann med 5–0 och därefter gick hela 
vägen till final, men Robert vann mer än så. I 
tennishallen träffade nämligen sin blivande fru 
för första gången. Man kan säga att det blev en 
bra utdelning på den DC-matchen. 

Tennisförbundet
Under studietiden på KTH arbetade Robert 
extra med att svara på anläggningsfrågor. Vid 
denna tid byggdes många tennishallar vilket 
gjorde att Bo Hansson, dåvarande tekniska 
kommitténs ordförande och intendent på 
KLTK, inte själv hann med att svara. Detta 
uppdrag har Robert ännu idag på ideell 
basis (Tennisförbundets Tekniska råd). Det 
ger en mycket bra kontakt med klubbar och 
regioner i hela landet och en bra insikt om 
tenniskonjunkturen. Dessutom var Robert med 
och skapade Tennisförbundets IT-verksamhet. 
Han drog det första nätverket på kanslierna 
i Kungliga hallen och i Båstad, kopplade in 
Internet och ordnade adressen ”@tennis.se” 
som ett av de första förbunden i världen.

ITF Technical Committee
Här var Robert ledamot i två år under 90-talet.

AB Salktennis
Nu för tiden är Robert styrelseledamot i det bolag 
som äger och förvaltar SALK:s anläggningar. 
Dels tennishallen med 14 inomhusbanor, dels 
utomhusanläggningen med 5 grusbanor och 
en för padel. Bolaget har även genomfört en 
försäljning av en tidigare parkeringsplats som 
gav klubben intäkter på mer än 50 miljoner 
kronor, vilket har inneburit en stabil ekonomi 
och en mycket fin anläggning.

Tennis Stockholm
Robert är ledamot i Tennis Stockholms styrelse 
sedan 2016 där hans huvudansvar är Modern 
Tennis.

Svanholmens TK
Robert hinner dessutom engagera sig i en liten 
tennisklubb i Stocksund där 30 familjer äger 
en grusbana. Där är han medlem i styrelsen 
och anläggningsansvarig sedan snart 20 år 
eftersom han tycker det är bra att veta hur man 
sköter en klassisk grusbana när klubbarna hör 
av sig.

Stockholm Open
Sist men inte minst så är det Stockholm Open 
där Robert engagerades som tekniskt ansvarig 
inför flytten till Globen 1989. Robert har sedan 
dess varje år arbetat i organisationen i olika 
roller. Bland annat genom att Stockholm Open 
var den första ATP-tävlingen i världen som 
rapporterade poäng i realtid på internet och 
det var Roberts grupp som ordnade det på 
90-talet. Idag arbetar Mr. Roos som banchef 
tillsammans med flera som i princip varit med 
sedan starten 1969.

Robert är en föredömlig ”Eldsjäl” 
som han visar genom sitt 

fantastiska engagemang oavsett 
nivå och uppdrag på klubb, region, 
förbund eller tävlingsarrangemang.
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Barn och ungdom
Det av Svenska Tennisförbundet planerade 
förslag till omstrukturering av regionerna 
har inneburit att vi tills vidare, oavsett vilket 
beslut det blir, har blivit tvungna att bedriva en 
något reserverad utveckling av verksamheten. 
Förhoppningsvis kommer vi tillsammans att 
hitta en positiv lösning för regionerna och 
svensk tennis framtid. Vi känner att Region 
Stockholm bidrar till en bred, stark och positiv 
utveckling, vilket vi gärna bidrar till även 
utanför regionens gränser i mån av tid och 
resurser.

Under 2018 har Tennis Stockholm förfinat och 
förbättrat barn- och ungdomssatsningen som 
är från 10-årsåldern och hela vägen upp till 
ungdomsåldern och vidare. Målet är att skapa 
ett nätverk av både pojk- och flickatleter som 
tillsammans får ett livslångt idrottande och 
tennisintresse.

Under året har Team Stockholm åkt på Tennis 
Europe- och ITF-tävlingar och haft ledare med 
på alla resor. Vi har under året haft ett bra 
samarbete med andra regioner, med Svenska 
Tennisförbundet och Good to Great. Totalt har 
Tennis Stockholm ca 400 spelare i omlopp på 
olika aktiviteter, lägerresor och tävlingsresor.  
Man kan konstatera att flertalet av våra klubbar 

nu är representerade på någon eller några av 
våra aktiviteter. Tillsammans ger det en bra 
bredd, men även en nationellt bra spets, vilket 
gynnar våra mål.

En beskrivning av satsningen i de olika 
åldrarna är att den är som en rektangel med 
både breddtänk med en progressiv träning, 
tävling och utbildningsutveckling med de 
yngsta i den breda basen och några få av de 
äldsta i toppen. Flera spelare har redan från 
unga år valt att ha tennisen som motionsidrott 
och vissa har under sin uppväxt valt att övergå 
från tävlingstennis till motionstennis. Ett av 
våra mål är att motionsspelarna fortsätter att 
spela tennis under hela livet. 

För de yngsta Team Stockholm-spelarna 
är syftet att bjuda in till utbildningsläger, 
stimulera, motivera, utbilda, utveckla och 
bilda teamkänsla.

Satsningen fortsätter för 13-åringarna med 
deltagande i internationella tävlingar i Sverige, 
Elite Hotels Next Generation för 15-åringar, 
samt tränarträffar. Dessutom finns det 
möjlighet att söka till två NIU-gymnasium i 
Stockholm. Högst upp finns de som spelar på 
heltid och satsar helhjärtat på sin tennis.
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Små Lirare i Stockholm, 9–11 år

Små Lirare startades 2012 i Göteborg av 
före detta tennisproffset Magnus ”Gusten” 
Gustafsson. 

Små Lirare i Stockholm består av sex ålders-
grupper: pojkar och flickor födda 2007–2008 
respektive 2005–2006, med ca 90 barn som 
deltar i roliga tennis- och idrottsrelaterade 
aktiviteter.

Syftet med Små Lirare är glädje, idrottslig 
bredd och långsiktighet, och målet är att 
tennisen och idrotten ska bli en livsstil som 
varar livet ut. Tennis Stockholm är ansvarig 
för projektet; Micaela Hjelm var ansvarig för 
Stockholms Små Lirare fram till sommaren 
2018 och Jenny Edner har därefter efterträtt 
Micaela som ansvarig.

Projektet drivs med hjälp av ideella ledare/
föräldrar, vänder sig till barn som tycker att 
det är kul att spela och tävla i tennis, som vill 
utvecklas tillsammans med sina föräldrar och 
kompisar från sin egen klubb, men även få nya 
kompisar från andra klubbar.

Som i så mycket annat vi gör så följer vi våra 
ledord Glädje, Teamwork, Utbildning och 
Utveckling.

Next Generation breddsatsning, 
10–12 år

I ett samarbete med klubbarna och Stockholms 
Idrotten/SISU gör Tennis Stockholm en bred 
satsning på barn i 10-, 11- och 12-årsåldern. 
I Stockholm har vi ca 40 klubbar som har en 
aktiv tennisskola där det växer upp många 
tävlingsintresserade spelare. För att stimulera 
dessa barn har vi anordnat träffar i Rönninge 
Tennisklubbs hall och erbjudit extrahjälp 
genom att i samråd med klubbtränarna 
utbilda spelarna. Förutom utbildning av 
spelarna har även föräldrarna fått genomgå 
en obligatorisk tennisföräldrautbildning. 
Glädjande är att vi under året haft 33 klubbar, 
230 barn och 230 föräldrar på dessa träffar. 
Tennis Stockholms tränarstab har under våren 
bestått Martin Tyllman, Hannes Hederstedt, 
René Lindberg och Joakim Blomgren. Under 
hösten hade vi delvis en ny bemanning med 
Christian Hjertquist samt Mikaela Seger från 
Stockholms Idrotten/SISU som tog över tennis-
föräldrautbildningen. Övergripande ansvar 
har Per Henricsson och Anders Heimklo.
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12 år, Team Stockholm/Next 
Generation 

Syfte: Utbilda juniorerna i träningsmiljö. 
Stimulera till att fortsätta spela och träna 
tennis och främja ett livslångt intresse. Fokus-
områden på utbildningsträffarna har varit 
teknikscreening, bollkontroll och fysiska tester.

Teamcoacher: Hannes Hederstedt, Anders 
Rosén, Fredrik Johansson och Johan Thorselius.

13–14 år, Team Stockholm/Next 
Generation on Tour

Syfte: Utbilda juniorerna i träningsmiljö. 
Stimulera till att fortsätta spela och träna 
tennis och främja ett livslångt intresse. Fokus-
områden för utbildningsträffarna har varit 
taktik, dubbelspelet och fysiska tester.

Utöver detta har vi jobbat med att intro-
ducera och etablera internationella Tennis 
Europe-tävlingar.

Teamcoacher 13 år: Jonas Tydén, Kristoffer 
Lastra, Fredrik Johansson och Johan Thorselius.

Teamcoacher 14 år: Per Henricsson, Linus 
Eriksson, Fredrik Johansson och Johan 
Thorselius.

15–18 år, Team Stockholm ITF

Syfte: Utbilda juniorerna i träningsmiljö. 
Regelbunden regionsträning varje onsdag 
för 15–18-åringar. Uppdelad träning i två 
zoner med Järfälla TS och Enskede LTK som 
samarbetsklubbar. Förutom regionsträningen 
hölls lägerveckor under sport- och höstlov.
Fokusområden för träningen har varit drills, 
tempo, matchspel och fys.

Utöver detta har vi jobbat med att introducera 
och etablera internationella ITF-tävlingar. 

Teamcoacher: Per Henricsson och Jacob 
Adaktusson.

18 år, Elit ATP/WTA

Syfte: Stötta våra klubbar i deras elitsatsning 
samt spelarna i deras fortsatta satsning 
att klättra på ATP- och WTA-listorna och 
eventuellt DC- eller FC-plats. 

Regelbundna hela elitträningsdagar på tisdagar 
och torsdagar för de proffs som är hemma. 
Elitträningen sker på SALK med regionstränare 
Per Henricsson och assisterande tränare, Jacob 
Adaktusson.

Regionstränaren har kontakt med Stockholms 
elitspelare och deras tränare. Under våren har 
en förankringsprocess med klubbar och tränare 
pågått vilket resulterat i att en föryngring av 
uttagna spelare har skett till höstterminen samt 
att spelarnas klubbtränare är mer närvarande 
och delaktiga i träningarna än tidigare.

Inspiration för mål

Strukturen för Team Stockholm-satsningen är 
inspirerad av och tar hänsyn till:

• RF:s regler
• Svenska TF:s målsättning
• Våra ekonomiska ramar
• Förhållandena i Stockholmsklubbarna
• Tränarnas feedback
• Internationella influenser

Mål:
• Att ha med ledare och ge stöd på inter-
nationella tävlingar i Sverige.
• Öka antalet spelare med internationella 
poäng.
• Öka antalet ATP- och WTA-spelare
• Vara bästa region i de största nationella 
juniortävlingarna.
• Jobba åldersrelaterat med fysmålen.
• Involvera och stötta klubbtränarna.
• Stötta klubbarna i deras barn-, ungdoms- 
och eventuella elitsatsning.
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Elite Hotels Next Generation

Next Generation är en ungdomssatsning som 
riktar sig till flickor och pojkar 10–14 år. Syftet 
är att fylla glappet mellan klubbarna och 
Svenska Tennisförbundet centralt.

På regional nivå innebär satsningen att genom 
träningsläger inventera, uppmärksamma 
och stödja unga goda tennisspelare med 
träning utöver den klubbträning de redan har. 
Tennis Stockholm arrangerar varje år ett antal 
utbildningsläger för inbjudna spelare från 
klubbar inom regionen. Inbjudningarna till 
lägren görs av Tennis Stockholm.

Elite Hotels Next Generation läger
Tennis Stockholm har under 2019 genomfört 
24 NG-läger/aktiviteter. Huvuddelen av 
lägren hölls under lov och helger med 
intensiv träning per åldersgrupp. Stort tack till 
arrangörsklubbar och tränare som hjälpt till.

Lägren har jobbat med teman och haft 
som syfte att utbilda spelarna på bästa 
sätt. Regionstränaren Per Henricsson har 
tillsammans med teamcoacherna genomfört 
utbildningsträffarna.

Uttagna till Elit Hotels Next Generation 
13–14-års nationella läger:
14 år: Agnes Mitteregger, Ida Johansson, Nadia 
Mezan, Ruya Mavi, Elwin Gauffin, Albin 
Jansson, Tsegai Gebremeskel, Tobias Wallin.

13 år: June Björk, Lisen Rinman, Hilma Sederlin, 
Elena Samuelsson. Noa Forste Dinell, Albert 
Saar, Sebastian Eriksson.

Tränarnätverk

Tränarnätverket är till för alla tränare i 
Stockholms klubbar. Vi arbetar aktivt med 
att underlätta för en smidig kommunikation 
mellan tränarna, till exempel genom utbyte 
av kontaktnät, klubbmatchinbjudningar, 
diskussioner om uppförande på matcher eller 
spridning av information.

Regelbundna tränarträffar och mejlgrupper 
gör att tränarna inom regionen skapar 
kontakter med varandra, vilket underlättar 
deras arbete i vardagen. Under året har vi haft 
fyra tränarträffar som har hållits på roterande 
schema bland klubbarna.

Träffarnas innehåll:
• Nulägesrapport från Tennis Stockholm.
• Presentation av verksamhet från 
arranger ande klubb.
• Valfritt ämne som berör tränarnas, klubb-
ens och spelarens vardag.

Syftet med tränarträffarna:
• Uppdatera tränare om Tennis Stockholms 
aktiviteter.
• Ökad insyn för tränare i andra 
Stockholmsklubbars verksamhet.
• Närmare kontakt för tränare med region 
och andra klubbtränare.
• Utbildning och utveckling.

Tränarträffar:
• Januari: Kungl. Tennishallen – Kick off 
2018.
• Mars: TSK Malmen – Framtidens ledare, 
resurser till klubbar samt tränarstrategi.
• November: Kungl. Tennishallen – Skapa 
talang 2.0.

Gymnasium

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

Den mest konkreta förändringen på idrotts-
området är att rätten till undervisning i 
specialidrott från och med hösten 2011 endast 
kan ske vid speciellt utvalda skolor. De 
tennisgymnasier som valts ut har blivit god-
kända av Svenska Tennisförbundet med krav 
på att upprätthålla en tydlig elitidrottskaraktär 
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och ha ett nära samarbete med förbundet. I 
dagsläget gäller det elva skolor i hela landet. 
På dessa utvalda ställen erbjuds ett vässat 
program för den som har ambitionen att 
satsa mot en elitkarriär som seniorspelare 
och vill kombinera tennis med studier på 
gymnasienivå.

Gymnasieverksamhet bedrivs på två nivåer:

• Riksidrottsgymnasier (RIG) 
• Nationellt godkända idrottsutbildningar 
(NIU)

RIG-gymnasier får ett extra ekonomiskt stöd 
från Riksidrottsförbundet och har så kallat 
riksintag. På RIG kan du läsa upp till 700 
poäng i ämnet specialidrott. Våra RIG finns 
i Båstad och Lidköping. Här tränar du både 
på skoltid och i anslutning till skoldagen. 
Båda gymnasierna har också omfattande 
tävlingsprogram med såväl nationella som 
internationella tävlingsresor.

NIU-gymnasier har mer regional karaktär, 
men har ändå goda möjligheter att erbjuda ett 
bra upplägg i ditt närområde. På ett NIU läser 
man normalt 400 poäng specialidrott. Minst 
tre träningspass i veckan ligger på skoltid. 
Alla våra NIU-verksamheter samverkar med 
en eller flera klubbar för att sammantaget 
kunna erbjuda en bra helhetslösning för din 
tennissatsning. Våra nio NIU-skolor finns i 
Göteborg, Helsingborg, Karlskrona, Malmö, 
Stockholm, Täby, Uppsala, Umeå och Växjö. 

I Stockholm finns två NIU-gymnasier: 
Stockholms Idrottsgymnasium och Tibble 
gymnasium. Även här vänder vi oss till de som 
elitsatsar. Våra NIU har i huvudsak ansvaret 
för spelare i respektive region/NIU-område. 
Den som studerar vid ett NIU ska förberedas 
för att tillhöra framtida seniorelit, antingen på 
nationell eller internationell nivå. 

Vilka antas?
Intervju och provspel tillämpas. Vi 
rekommenderar att spelaren/eleven i sitt 
gymnasieval rådgör med sin nuvarande 
tränare. Våra kriterier för intagningen följer 
riktlinjer från Riksidrottsförbundet och består 
av:

1. Idrottsspecifika kunskaper och 
färdigheter
2. Idrottspsykologiska kunskaper och 
färdigheter
3. Sociala färdigheter och förutsättningar.
4. Organisatoriska färdigheter och 
förutsättningar
5. Studieambition

Stockholms Idrottsgymnasium – NIU
Stockholms Idrottsgymnasium ligger i 
Roslagstulls campusområde Albanova i 
Stockholms innerstad. På skolan studerar ett 
stort antal duktiga och framgångsrika elever 
inom en rad olika idrotter, däribland tennis, 
och ett flertal av eleverna tillhör den yttersta 
Sverigetoppen. Med en stolt blick i backspegeln 
kan vi konstatera att det under årens lopp har 

gått många toppspelare 
på skolan, bland andra 
Rebecca Peterson och 
Carl Söderlund, som 
framgångsrikt lyckats 
kombinera skola och 
tennis.

Skolan erbjuder tre högskole-
förberedande program 
som alla går att kombinera 
med en ambitiös tennis-
satsning. Klubbarna i 
regionen och Tennis 

Följande uttagna NIU-elever går på Stockholms 
Idrottsgymnasium:

Åk 1 ÅK 2 ÅK 3
Jessica Mridha Svetlana Teterina Filip Tensing 
Carl Gustafsson Sara Dahlström Wilhelm Göthlin 
Wilhelm Karlsson Sara Salemyr Anton Hjertqvist 
Hannes Tylehed Jonas Engström Eric Davidsson 
Sebastian Jonsson Jan Koupil Sven-Filip Låftman 
Elliot Altman Axel Sperling 
Johan Holgersson Hannibal Borg 
 Karl Fredrik Utheim



37

Stockholm (Stockholms Tennisförbund) har 
sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med 
skolan.

NIU-eleverna tränar i SALK-hallen under 
ledning av regionstränaren Per Henricsson 
tillsammans med assisterande tränare Jacob 
Adaktusson. Träningen sker i en utvecklande 
miljö där eleverna tränar tillsammans. Från 
och med hösten 2015 sker NIU-träningen 
parallellt med Tennis Stockholms elitträning, 
vilket innebär spel/sparring med Stockholms 
bästa herrar och damer. Dessutom tränar NIU-
eleverna fys.

Tennisträningen är på tisdagar och torsdagar 
samt ett fys- och teoripass på måndagar. 
På eftermiddagarna tränar spelarna i sina 
hemmaklubbar. Ett nära samarbete finns mellan 
skolan, Tennis Stockholm och klubbarna där 
spelaren står i centrum.

NIU-elevernas specialidrott handlar till 
största del om elevens egen tennissatsning 
med inriktning tennis/fys, både praktiskt och 
teoretiskt. I ämnet specialidrott ingår även 
ledarskap och därför möjliggör vi för eleverna 
att få en bra framtida ledarutbildning genom 
Tennis Stockholms utbildningsprogram.

NIU-eleverna kommer gemensamt att åka på 
ITF-tävlingar inom Sverige. Bevakning kommer 
att ske på utvalda tävlingar, som sommar- och 
vintertourer i Stockholmsområdet.

Tibble Gymnasium Täby – NIU
Personlig utveckling, trivsel och kvalitet 
är gemensamma nämnare för både Tibble 
gymnasium och Näsbyparks TK. 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. Tibble gymnasium 
är en stor skola med många program vilket 
göra att valmöjligheterna är stora.

Den tränartäta tennisträningen sköts av Stefan 
Åslin och Björn Sahlin. I april åker eleverna på 
en veckas träningsläger inför grussäsongen till 
Kroatien.

”Hitting partners” inför/under 
Intrum Stockholm Open

Nytt sedan förra året är att ägarföreningarna 
SALK, KLTK och Tennis Stockholm ansvarar 
för ”Hitting partners” för spelarna under 
Intrum Stockholm Open. Detta är en fantastisk 
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möjlighet att låta våra kommande äldre 
juniorer få träna och känna på tennisspelet på 
allra högsta elitnivå. Ägarföreningarna hade 
gemensamt valt ut duktiga Stockholmsspelare 
till att vara ”Hitting partners” under tävlings-
veckan. Utvalda spelare var Anton Örnberg, 
Eric Davidsson, Simon Yitbarek, Isac Strömberg 
och Leo Borg.

Några av spelarna de fick sparra mot under 
veckan var: Fabio Fognini, John Isner, Stefanos 
Tsitsipas, Denis Shapovalov, Jack Sock, 
Fernando Verdasco,  Alex De Minaur och 
Ernests Gulbis.

En inspirationsdag i samband 
med Intrum Stockholm Open 2018

Under söndagen som var den första speldagen 
av Intrum Stockholm Open anordnade 
Tennis Stockholm och Stockholmsidrotten 
en inspirationsdag för alla tennis- och 
idrottsintresserade i Stockholm.

Mästarnas Mästare Danijela Rundqvist 
berättade om sin resa som idrottare och glädjen 
med idrotten. Magnus ”Gusten” Gustafsson 
berättade utifrån sin erfarenhet vad man kan 
tänka på både som tennisspelare och som 
tennisförälder.

Kul att så många barn, ungdomar och vuxna 
var på plats och lyssnade, ställde frågor och 
tog del av deras kunskap och klokhet.

Stockholm Opens träningsläger 
och studieresa

Lägret arrangeras i samarbete med Game Set 
Event och 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 dra nytta av hans proffsiga 
rutiner på och utanför banan.

Lägret arrangerades som kombiläger med först 
träningsläger på SALK:s utebanor med Simon 
Aspelin, Johan Örtegren och Anders Heimklo 
som tränare. Dagen därpå reste gruppen ner till 
Paris och Roland Garros och studerade världs-
juniortennis och världsseniortennis under 
två dagar. Dessa dagar bjöd på grym tennis 
i en fantastisk miljö som gav många intryck, 
lärdomar och mycket inspiration. Den fjärde 
dagen var vi åter på plats i Stockholm och 
tränade tillsammans på Kungl. Tennishallen.

Med på lägret var Lovisa Condé, KLTK, Elliot 
Altman, KLTK, Smilla Kjaergaard, SALK, Lea 
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Forste Dinell, SALK, Hannes Tylehed, SALK, 
Linus Carlsson, NPTK/Tennis Stockholm, 
Sebastian Abboud, TSK Malmen/Tennis 
Stockholm, Angelina Melki, Farsta TK/ Tennis 
Stockholm.

SO Tour besökte Kvarnbyskolan i 
Rinkeby

Detta var ett kärt återbesök. År 2011 besökte 
vi skolan för första gången och hade då med 
oss Jonas Björkman, Thomas Johansson, Elias 
Ymer och Mikael Ymer. Nu var det dags igen. 
Med oss denna gång var inga mindre än Elias 
Ymer, Mikael Ymer, Robin Söderling, Simon 
Aspelin och Sverigeettorna Klara Milosevic 
och Isac Strömberg. Utan överdrift ett starkt 
gäng. På plats möttes de av hundratals glada 
och nyfikna elever från årskurs 2–6. Elias och 
Mikael Ymer har sedan 2011 utvecklats från 
bra juniorer till etablerade tennisproffs med 
hela världen som arbetsfält.

Dagen till ära var även Fredrik Backman, 
Intrums Managing Director, med stab på plats 
och upplevde den dynamiska atmosfären.

Flera lyckliga elever fick chansen att spela 
mot våra SO Tour-ambassadörer på den 
konstgjorda gräsplanen samtidigt som häftig 
musik pumpades ut i högtalarna. Läraren 
och eldsjälen Björn Stenqvist passade på att 
intervjua oss. Dessutom var även Anders 
Francke, Järfälla TS, och Erik Carlbom, 
Åkersberga TK, på plats och berättade hur de 
jobbar för att bredda tennisen.

Därefter förflyttade vi oss alla upp till matsalen 
för att se en inspirerande kortfilm om ATP-
touren. Sedan var det dags för en frågestund. 
Frågorna kom i en strid ström och var både 
roliga och intressanta om hur livet som 
professionell idrottsutövare ser ut.

- Åker ni privatjet till era matcher, var en av 
frågorna, vilket utöste en kraftig skrattsalva.

- Det kommer, det kommer. När man blir bättre 
får man åka eget flygplan, svarade en leende 
Elias Ymer.

- Det var bara kärlek från dem. De har så 
positiv energi och man svarar på frågorna hur 
glatt som helst, sa Elias.

Efter frågestunden var det dags för autograf-
skrivning, vilket resulterade i en stunds total-
kaos innan lärarna och SO Tour-crewen fick 
någorlunda ordning och skapade en ringlande 
och förväntansfull kö genom matsalen.  

Besöket fick god mediatäckning och spridning. 
Dessutom videofilmades besöket av DMC in 
Sports och visades under Intrum Stockholm 
Open.

Intrums Managing Director bjöd in skolan till 
Intrum Stockholm Open vilket resulterade i att 
lärarna Björn Stenqvist och Michael Mayer på 
måndagen hade med sig nio glada och nyfikna 
årskurs 6-flickor. De såg på världstennis, 
spelade minitennis, jagade autografer och 
tyckte att det var kul att känna den alldeles 
speciella tennisatmosfären som är i hallen. 
Dessutom fick de bekanta sig med KLTK, SALK 
och Tennis Stockholms ägarlounge. I Intrums 
lounge blev de bland annat informerade om 
hur de ska hantera sin ekonomi. Det var ett 
glatt gäng som lämnade tennishallen efter en 
dag med massor av intryck.

Lejonet

Varje höst strömmar det till ett stort antal 
nya barn som söker sig till någon av 
Stockholmsklubbarna. Detta tycker vi är bra, 
men vi får även signaler från våra klubbar att 
de inte har möjlighet att ta emot alla barn som 
vill vara med. Det innebär att över 4 000 barn 
tyvärr inte får plats i någon av Stockholms 
alla tennisklubbar. Det är helt enkelt fullt i 
tennisskolorna. Tennisens popularitet som 
sport i kombination med att vi har en stor 





inflyttning till Stockholm, där inte tillräckligt 
många nya hallar byggs, resulterar i långa köer 
för tennissökande barn och ungdomar.

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. Kurserna leds 
av Kungl. Tennisklubbens tränare som har 
erfarenhet av tennisskolor för de allra yngsta.

Kurserna är uppdelade efter ålder. Ålders-
grupperna är barn födda 2014, 2013 och 2012. 
För barn födda 2014 ser vi helst att föräldrar 
närvarar på träningen.

Syftet med kurserna är att barnen ska få en 
rolig och aktiv timme per vecka samtidigt 
som de får en inblick i tennissporten. Under 
12 kurstillfällen på hösten och 13 tillfällen på 
våren lär vi ut tennisens grunder under lekfulla 
och glada former.

Ett mer långsiktigt mål är att barnen och 
ungdomarna ska fortsätta att utvecklas som 
tennisspelare inom ramen för den organiserade 
klubbverksamheten i Stockholmsområdet.

Våra kurser 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

Det var full fart i Kungsträdgården på Olympic 
Day då vi höll det årliga firandet av 1912 års 
olympiad. Det var sjunde året i rad som det 
hölls aktiviteter och möjlighet att prova på 
olika idrotter, bland dem tennis. Minitennis i 
Kungsan är mycket populärt.

Vädret höll sig bra under de två sen-
sommardagarna och det fanns som vanligt hela 
tiden en kö av barn som förväntansfullt stod 
och väntade på sin tur att få spela minitennis, 
endera med en kompis, mamma eller pappa, 
vår regionstränare Per Henricsson eller med 
våra gästcoacher i form av elitspelaren Jackie 
Cabaj Awad samt hennes tränare Linus 
Eriksson.
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Klubbutveckling, klubbesök, tennis- och multibanor

Tennis Stockholm vill vara regionens 
klubbar och tränare behjälpliga. Genom olika 
aktiviteter samt projekt ger vi dem möjligheten 
att utvecklas. Antalet klubbesök och även 
då klubbar kommer in till vårt kansli och 
jobbar har ökat markant under de senaste 
åren. Besöken ger ofta en spinn off-effekt på 
andra verksamhetsområden som både vi och 
klubbarna har nytta av.

Genom nuvarande regionsorganisation arbetar 
vi nära klubbarna och deras tränare och övrig 
personal, där vi har byggt upp en personlig 
kontakt och relation genom åren samt ett 
förtroende. Genom vår närhet till klubbarna har 
vi en kontinuerlig kontakt vilket vi vet är viktigt 
för en givande klubb- och regionsutveckling.

Under året har vi bland annat haft många 
träffar och konferenser för olika målgrupper 
i klubbarna. Klubbutveckling är ett ord 
som vi ibland använder och som omfattar 
mycket. Ibland kan det vara oklart vad 
”Klubbutveckling” innebär och vad det omfattas 
av. Vi har arbetat mycket med det vi anser är 
klubb- och tränarutveckling genom olika träffar 
som till exempel tränarträffar, mentorträffar, 
klubbkonferenser med aktuella frågor för 
klubbarna, kansliträffar, ordförandeträffar, 
utbildningar för funktionärer, tränare och 
adminpersonal, workshops med hemsida, IOL 
och sociala medier, Fortnox-träffar och mycket 
mer.

Under maj månad genomfördes ett stort antal 
Stockholmsklubbesök för att träffa ansvariga 
klubbtränare och lyssna och ta del av 
klubbarnas behov så att vi framöver kommer 
få ett ännu närmare och kvalitativt samarbete. 
Det var Per Henricsson och Micaela Hjelm 

som gjorde denna rundresa parallellt med de 
klubbutvecklingsarbeten som Lena Kubicska 
och Ander Heimklo regelbundet jobbar med.

Idag pratar vi mycket om tennis, men om en 
verksamhet ska fungera på ett bra sätt i en 
klubb måste det finnas en bra och fungerande 
organisation i klubb med tydliga direktiv och 
administrativa flöden. Det är grunden för att 
alla ska kunna känna sig trygga och känna sig 
motiverade. En bra fungerande administration 
använder sig av system som ger bra intern-
funktioner för styrelser, klubbchefer och 
administrativ personal, som bland annat 
Matchi och Fortnox.

Klubbliv i Tennis Stockholm

Motto: Ett gott kamratskap – en god 
tennisklubb

Envar aktiv tennisspelare vet, att klubblivet 
utgör en mycket viktig faktor inom 

tennissporten. 
En tennisklubb utan inre liv är som ett 

omöblerat rum utan värme och utan trevnad. 
Klubblivet skänker karaktär och stadga åt sin 

förening, det samlar medlemmarna till ett 
gemensamt hem.

Klubbmedlemmarnas heterogena krets finner 
många gemensamma intressen och mål, vilka 

kunna trycka en trivsam harmonisk prägel 
över samvaron och umgängesformer.

Men klubblivet är som en ömtålig planta, det 
måste ansas redan under utvecklingsperioden 
och vårdas med omsorg även då det slagit ut i 

blomning.
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Systematiskt och strategiskt 
medlemsarbete för att nå ut 
bredare

Bra verksamhet leder inte per automatik till fler 
medlemmar. Däremot leder dålig verksamhet 
till färre medlemmar. Bra verksamhet är 
en förutsättning för att kunna attrahera fler 
medlemmar. Bra verksamhet räcker dock 
inte för att få fler medlemmar, det behövs ett 
helhetsgrepp om medlemsarbetet.

Ett bra sätt att systematisera medlemsarbetet 
är att använda sig av Medlemsmodellen. Den 
består av åtta steg och tar ett helhetsgrepp om 
att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar.

      Utvärdera
     Aktivera
    Introducera
   Rekrytera
  Attrahera
 Analysera
Reflektera

Klubbesök

Vi har under året besökt och fått besöka en 
hel del av regionens klubbar i olika ärenden, 
inte minst för olika utbildningar och under 
tävlingar.

Besöken under 2018 gällde:
• Spelarutveckling.
• Tränarutveckling.
• Klubbkontakt – utveckla kontakten mel-
lan klubb och region.
• IdrottOnline medlemsregister.
• Ekonomi, administration, support
• SO Tour
• Stockholm Junior Tour
• SISU/StockholmsIdrotten
• Klubbutveckling
• Styrelsebesök
• Tränarbesök
• Kanslibesök

Klubbutvecklingskonferens

Det var en stor uppslutning till klubb-
konferensen lördagen den 6 oktober. Vi 
var över 50 deltagare från flera klubbar i 
Stockholm. Många viktiga och aktuella ämnen 
togs upp under konferensen. Stort tack till 
er deltagare och den fina respons vi fått för 
klubbkonferensen.

Hur gör vi rätt i vår styrelse och som 
arbetsgivare i vår förening?
Föreläsare: Anna Dicander, Arbetsgivar-
alliansen och Lena Kubicska.

• Vad händer i en klubb?
• Lagar och regler som påverkar styrelsens 
arbete och arbetet i klubb
• Styrelsens ansvar
• Styrelsens kontroll
• Ordförandes roll i klubben
• Vad måste styrelsen tänka på i olika 
situationer?
• Formalia i styrelsearbetet
• Försäkring i klubb
• Varför ska vi ha kollektivavtal i idrott?

Styrelsens budord för ett bra styrelsearbete
Ett framgångsrikt styrelsearbete uppnås när 
styrelsen har fokus på rätt frågeställningar och 
arbetar på rätt sätt. Budorden symboliserar det 
som vi pratar mycket om med klubbarna.

1. Styrelsens viktigaste uppgift är att arbeta 
fram en värdegrund, vision och verksam-
hetsplan samt lägga en årsplan.
2. Styrelsen måste kunna skilja på operativa 
frågor och styrelsefrågor.
3. Styrelsemöten ska hållas utifrån förening-
ens behov – inte när det passar kalendern.
4. Styrelsen ska bemannas med kompetens 
utifrån föreningens utmaningar och behov.
5. Styrelsearbetet är ett teamarbete – inte för 
eget intresse.
6. Inkluderande och jämställd förening är en 
självklarhet och berikar styrelsearbetet.
7. En styrelseledamot ska alltid komma 
i tid, vara påläst och väl förberedd till 
styrelsemötet.
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8. Styrelsen ska bara ha en lojalitet – den 
arbetar för föreningens bästa.
9. Det som sägs i styrelserummet stannar i 
styrelserummet.
10.  Detta är en öppen punkt för er styrelse. 
Tänk på en punkt som gör att ert styrelsear-
bete kan bli en aning bättre.

GDPR
Föreläsare: Zahra Touil, Stockholms 
Idrottsförbund/SISU

• EU-lagstiftning för hantering av person-
uppgifter (direktiv)
• Ersatte personuppgiftslagen (PUL)
• Trädde i kraft 25 maj 2018

Ledarförsörjning
Föreläsare: Sophie Linghag, Lena Kubicska, 
Mikaels Seger, SISU

• TGU 1 – Framtidens Ledare 
• Ny form och utökat innehåll
• Mentorskap
• Projekt i klubben – jämställdhet och 
inkludering
• Påbörjat samtal om ledarförsörjning
• Klubb – region – centralt

Resurser till klubb
• Svensk Idrott förändras
• Resan mot framtidens idrott

• Administration – IdrottOnline, boknings-
program Matchi, Fortnox
• Kommunikation – kommunicera
• Varför medlem?

Modernisera och bygga nytt! 
Föreläsare: Roger Vintemar, Stockholms 
Idrottsförbud/SISU

• Långsiktigt och pågående arbete
• Skapa en helhetsbild av föreningen
• Presentation av föreningen – externt
• Lokala närmiljön – omvärldsanalys
• Praktiska tips – kommunens 
stadsplaneringsprocesser
• Vad vill kommunen?
• Vad vill ni (idrottsföreningen) uppnå?
• Ekonomi
• Ekonomi bidrag
• Påverkansarbete
• Praktiska tips – Hur får vi beslutsfattare 
att lyssna?
• Checklista

Aktuellt från Tennis Stockholm
Föreläsare: Dan Rastland, Anders Heimklo

• Information och uppdatering gällande 
Svenska Tennisförbundets förslag om 
centralisering.

Fortnox-kurs – bokföring och 
fakturering

Vi tar Fortnox till en ny nivå. Digitalisera mera! 
Vi lär oss mer för att kunna arbeta effektivare 
i systemet och få mer tid över till idrotten. Vi 
fortsätter vår resa med att digitalisera och arbeta 
enhetligt i klubb. På detta vis effektiviserar vi 
oss och får bra internkontroller i klubb samt 
en bättre överskådlighet både ekonomiskt och 
praktiskt. Direkt efter nyår tar vi nästa steg in i 
lön. Då har vi en kurs i Fortnox Lön.

Vi har arbetat fram ett nära samarbete med 
Fortnox och har på detta sätt fått ett nära 
samarbete knutet direkt till klubb.
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Workshop i sociala medier och 
hemsida IdrottOnline 

Med hjälp av Johanna Jonsson, Svenska Tennis-
förbundet, får vi tips och guidning i hur vi 
ska arbeta med sociala medier, hur vi taggar 
för att nå ut på bästa sätt till kommunernas 
invånare och få nya medlemmar till klubben. 
Vilka vänder vi oss till när vi taggar och hur 
identifierar vi potentiella nya medlemmar? 
Det finns statistik och undersökningar som 
vi kan ta hjälp av i vårt arbete för att nå ut på 
bästa sätt. Med hjälp av sociala medier kan vi 
även annonsera till en liten kostnad och nå 
många fler än på annat sätt. Detta är idag mer 

effektivt och mindre kostsamt för klubbarna. 
Vi fick även hjälp och tips om hur vi ”hands 
on” ändrar och snyggar till på våra hemsidor.

Tennishallar

Som vi tidigare har nämnt så är tennisen väldigt 
trångbodd och fler banor behöver byggas. 
Tyvärr är det ofta en lång process i både 
planering och diskussioner med kommuner 
och finansiärer. Beslutsprocesserna är långa 
och det tar på alla ideella krafter och personer i 
klubbarna, och sporten blir lidande.
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Under 2018 låg fler klubbar i varierande faser, 
diskussioner och framtida handlingar med 
sina kommuner om hjälp med finansiering 
av att renovera, bygga till eller bygga nya 
anläggningar. 

Inom de närmsta åren ser det ut som om några 
klubbar i Stockholm kommer att kunna inviga 
nya eller renovera samt tillbygga hallar.

Smedslättens TK

Under hösten 2018 satte Smedslättens TK upp 
en airdome över de tidigare två utomhus-
banorna som ligger i direkt anslutning till 
hallen.  Detta innebär att klubben nu har sex 
inomhusbanor och aktiviteten i klubben ökar 
ännu mer. 

Tumba TK

Hallbygget för Tumba TK fick ordentlig 
fart under 2018 och i skrivande stund är 
hallen på plats, men det snickras fortfarande 

inne i byggnaden. Byggnationen startade 
i november 2017 med att spaden sattes i 
jorden formellt. Tennisanläggningen har 
invigning lördagen den 30 mars 2019 kl. 
11.00–13.00. Hallen ligger ca 400 meter ifrån 
Tumba centrum, nära pendeltåg och bussar. 
Tennisanläggningen är belägen på andra och 
tredje våningen och huvudingång ligger på 
långsidan mot Huddingevägen. Hallen består 
av fyra tennisbanor, två padelbanor, ett stort 
allidrottsaktivitetsutrymme och en 50 meter 
lång gång som också ska fungera som ett 
uppvärmnings-/träningsutrymme för löp- och 
sprintträning.

Hallen kommer även att på tredje våningen 
innehålla reception med cafeteriadel för 
vuxna, ungdomar och barn, stort kök, racket-
shop, tvådelbart konferensrum, personalrum, 
tränar- respektive kanslikontor, flera 
toaletter och en RWC samt diverse förråd. 
På samma våning som banorna är belägna 
(det vill säga andra etage) ligger också två 
omklädningsrum inklusive bastu för damer 
respektive herrar med en RWC anpassad 
för funktionsnedsatta samt assistent oavsett 



49

kön, två tränaromklädningsrum för damer 
respektive herrar, ett flertal toaletter, bollrum 
(bollvägg), läx-/mötesrum och diverse förråd.

Vaxholms TK

Lördagen den 8 september var det öppet hus 
och invigning av Vaxholms TK:s nya tennishall.
Med stor glädje visade klubben upp den nya 

hallen och att klubben nu har två helt nya 
plexipavebanor inomhus. De har dessutom 
gjort en uppfräschning i hallen i övrigt. Detta 
firade klubben med:

• Prova på-tennis för barn och ungdomar
• Uppvisningsmatcher
• Tävlingar med fina priser
• Fika och glass till alla barn
• Invigningstal



Saltsjö Duvnäs TK

Efter åratal av hårt arbete, bakslag och nya tag 
ser det äntligen betydligt ljusare ut för Saltsjö 
Duvnäs TK. Nu verkar det som det äntligen 
tar fart. Enligt ordförande Ulf Enander väntar 
nu klubben på ett beslut om den slutgiltiga 
detaljplanen. Det första spadtaget beräknas 
tas det tredje kvartalet 2019 och hallen blir i så 
fall klar runt årsskiftet 2020–2021. Platsen är i 
Ektorp, förbi avtaget mot sjukhuset, precis efter 
underfarten av motorvägen. Klubben bedömer 
läget som bra. Det blir inte mer än ca fem 
minuters säker gångväg från bägge skolor för 
klubbens juniorer och för klubbmedlemmarna 
i stort är skillnaden oväsentlig jämfört med 
nuvarande hallen vid Långsjön. Den nya hallen 
kommer att bestå av sex inomhusbanor varav 
en bana är en akademibana som är special-
utrustad i både yta och innehåll. Dessutom 
kommer hallen att ha ett serviceutrymme, ett 
gym och tre padelbanor.

Lidingö TK

Under 2018 började utbyggnaden av två nya 
inomhusbanor. Även andra större ytor i den 
befintliga hallen renoveras. Allt beräknas 
bli klart till sommaren 2019. En ny entré 
mot idrottsplatsen har öppnats. Klubben 
kommer i byggprojektet även att satsa på att 

tillgänglighetsanpassa hela tennishallen, med 
installation av hiss, breddade dörröppningar, 
ramper, handikapptoaletter etc. På så vis kan 
klubben också erbjuda tennis för funktions-
nedsatta, såsom rullstolstennis.

Finansieringen av ut- och ombyggnationen 
av tennishallen sker främst genom lån för 
vilka klubben erhållit kommunal borgen. 
Klubben har även erhållit ett bidrag från 
Riksidrottsförbundet i syfte att täcka en del av 
byggkostnaden.

Klubben har idag drygt 2 300 medlemmar. 
900 barn och ungdomar deltar i klubbens 
organiserade juniorverksamhet och 470 
vuxna deltar i vuxenkurser, gruppspel och 
trivselspel. Klubben har cirka 400 barn och 100 
vuxna som står i kö för att få börja spela tennis 
i organiserad form. Eftersom efterfrågan att få 
spela tennis är så stor har klubben under flera 
år velat bygga fler inomhusbanor.

Ängby TK

Per Dahlström, styrelse-
medlem i sommar-
klubben Ängby TK, 
meddelade att deras 
fyra utomhus-grusbanor 
under många år har 
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varit i behov av renovering. Tack vare en 
tillbakahållen budget och en god försäljning 
av så kallade sommarkort samt ett bidrag 
från Stockholms Idrottsförvaltning kommer 
klubben nu till våren 2019 att lägga om samtliga 
fyra banor med klassiskt grus samt nya nät, 
stolpar, linjer med mera.

Djursholms TK

De två vackert belägna 
utebanorna i Djursholm fick under sommaren 
en ny omläggning av ytskicket med nytt en tout 
cas-grus. Beskostat av Danderyds kommun, 
Tekniska kontoret.
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Hellas TK

Processen med att få till en ny tennishall 
som ersätter de gamla tälten på Eriksdal har 
påbörjats. Kvällen den 14 februari klubbade 
Exploateringsnämnden igenom att Hellas 
Tennis erhåller en så kallad tidig mark-
reservationen för att möjliggöra en permanent 
tennishall på platsen. 

Detta innebär i korthet att ett avtal om 
markreservation kommer att träffas mellan 
Hellas Tennis och Exploateringskontoret. Då 
Exploateringskontoret i nuläget inte bedömer 
att Hellas Tennis fullt ut har de finansiella 
förutsättningarna för att genomföra projektet 
föreslås istället att en tidig markreservation 
görs under en tid av ett år. Ett avtal om 
markreservationen ska tecknas mellan Staden 
och Hellas Tennis. Markreservationen innebär 
att Hellas Tennis får möjlighet att tillsammans 
med staden utreda förutsättningar för att inom 
ett år kunna teckna ett markanvisningsavtal 
enligt stadens markanvisningspolicy, vilket 
ska godkännas av exploateringsnämnden. 
Genomförande tid för projektet bedöms till 
minst tre år.

Viktigt i sammanhanget är att Exploaterings-
nämnden kommer att begära att stads-
byggnadsnämnden upprättar en ny detaljplan 
för området. Det innebär att processen för 
att ta fram en ny detaljplan för en permanent 
tennishall påbörjas och kommer att möjliggöra 
en bygglovsansökan längre fram i ett senare 
skede av processen.

Stora Wäsby TK

Stora Wäsby Gård har tillsammans med 
Stora Wäsby Tennisklubb lämnat in en bygg-
lovsansökan om att bygga till den befintliga 
hallen om två tennisbanor. Den nya byggnaden 
innehåller en servicedel, en hall med två 
tennisbanor och tre padelbanor. Det finns 
också plats att anlägga fyra utebanor.

Bygget beräknas vara klart till månadsskiftet 
mars/april 2020.

Åkersberga TK

Åkersberga tennisklubb 
i samverkan med Öster-
åkers kommun är i plan att bygga en ny 
rackethall inom de närmast kommande 2–3 
åren. Tennisdelen kommer bestå av fem 
inomhusbanor samt fyra utomhusbanor i 
direkt anslutning till hallen. I ritningarna 
inbringas även två padelbanor, samt en 
gymnastiksal avsedd för skolverksamhet 
samt även badminton kvällstid. Engelska 
skolan planerar att bygga en skola för 600 
elever i direkt anslutning till rackethallen och 
Åkersberga Tennisklubb för dialog med skolan 
om att skapa ett idrottscampus tillsammans. 
Även fotbollsplaner kommer att inrymmas på 
ytan kring rackethallen. Omklädningsrum för 
fotboll samt cafeteria och kontorsdel kommer 
att samordnas i rackethallen.

kjell@kelin.se, 070/6911375
Esplanaden 22, 172 68 Sundbyberg
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Spårvägens TK

Markus Boberg, ord-
förande i Spårvägens 
TK, informerade om att 
klubben avser att lägga 
in en bygglovsansökan 
under februari månad.

I dagsläget tittar Spårvägen på en hall som ska 
inrymma fem banor plus två padel alternativt 
sex tennisbanor. Klubben har en hög beläggning 
på just tennis samt många i kö för både junior- 
och vuxentennis och efterfrågan ökar kraftigt 
allt eftersom det pågår en kraftig förtätning 
med ca 8 000 nya bostäder i närområdet.

Mälarhöjdens IK 
Tennis

Söderort växer och det gör 
även intresset för tennis. 
Mälarhöjden går i tankar 

och har planer på att utöka sin verksamhet 
med fler banor. I dagsläget tittar MIK på en hall 
som ska rymma tre banor. Processen är lång, 
men sportchefen Srdan ”Sigge” Mladenovic 
är positiv och ser fram emot ett roligt och 
långsiktigt projekt.

Sundbybergs TK

I en av Sverige mest 
växande kommuner finns 
Sundbybergs Rackethall 
med fyra tennisbanor 
inomhus och två ute, 
sex badmintonbanor, två squashbanor och 
två bordtennisbord. Det är en av Stockholms 
två rackethallar som kan erbjuda samtliga 
racketsporter för Racketlon-tävlingar. Sedan 
några år för Sundbybergs Tennisklubb 
diskussioner med kommunen om att bygga 
ut hallen med bland annat två tennisbanor. 
Klubben har en hög beläggning på just 
tennis samt många i kö för både junior- och 

Stående träpanel mörkgrön,
NCS S 5020-G30Y

Liggande träpanel grön,
NCS S 4020-G30Y

Fönster- och dörrpartier i 
alluminium, NCS S 6010-G50Y

Spårvägens TK, Tillbyggnad
Illustrationsbilaga:
Färgsättning och materialbeskrivning
2019-02-20/ OR

Tillbyggnaden består av två delar - en ny idrottshall och en del i två 
våningar innehållande entré- och övriga stödfunktioner som krävs för 
att driva en klubbverksamhet.
Idrottshallen uppförs på ett liknande sätt som den befi ntliga anläggnin-
gen. Samma gröna kulör föreslås på fasad.  
Den nya entrédelen byggs i träpanel med alluminiumpartier. För att un-
dvika skapa en monoton huskropp placeras fönster-  och väggpartier i 
ett schakmönster. Entredelen och väggpartier på plan 2  har en ljusgrön 
liggande träpanel medan väggpartier i bottenvåningen görs i stående 
panel och en mörkare grön nyans.  På så sätt skapas en återhållsam vari-
ation och fi n sammanhållen färgpalett.

Beskrivning

Fasad mot väster

Fasad mot söder
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vuxentennis och efterfrågan ökar kraftigt allt 
eftersom fler flyttar in i kommunen.

Stockholms 
tennishall, Janne 
Lundqvist

Stockholms Tennishall är 
en anrik hall med en fantastisk historia. Tyvärr 
gick hallens arrende ut 2001 och meningen 
var att hallen då skulle rivas för att det skulle 
anläggas en park där hallen ligger. Som tur var 
fanns en opinion mot hallens nedläggning och 
sedan dess ligger hallen kvar på nåder – och 
med rivningskontrakt.

Officiellt är planerna fortfarande desamma – 
Stockholms Tennishall ska flyttas. Stadshagens 
Idrottsplats är senaste budet. 

Källa: Stockholms Tennishalls hemsida.

Good To Great 

Good to Greats nya 
anläggning har bidragit 
till att det blivit fler banor 
i Stockholm. Deras nya anläggning har sju 
hardcourtbanor inomhus och tre padelbanor. 
Sju grusbanor utomhus är på gång att byggas.

Tennisbanor i Stockholm

Stockholm är en huvudstad som växer – 
med en fullsatt buss om dagen. Vi är många 
Stockholmare och vi blir ännu fler. Vid 
avläsning av befolkningsantalet den 31 mars 
2018 hade Stockholms län 2 315 612 invånare.

Under den första delen av 2018 hade Stockholm 
under tre månader en inflyttning på närmare 
19 000 invånare varav hälften var inflyttning 
från övriga landet och den andra hälften var 
nyanlända.

Fram till år 2030 väntas länet ha ytterligare 
440 000 nya invånare. Den snabba tillväxten 
är en positiv utveckling som öppnar upp 
för många spännande möjligheter. Men den 
innebär också en rad utmaningar för att möta 
den växande befolkningen. 

Med tanke på den stora tillväxten i Stockholm 
och avsaknaden av idrottsanläggningar och 
därmed ytor att utöva sport på har vi inom 
tennisen en rejäl utmaning. Vi anser att tennisen 
är en samhällsnytta. Det finns ingen entydig 
definition av vad idrotten och tennisens 
samhällsnytta innebär. En ingång är att använda 
sig av begreppen mervärde–egenvärde.

Mervärde avser tennisens mervärde i stort, 
vilket innefattar effekter även utanför det 
som direkt har med tennisen att göra. Positiva 
mervärdeseffekter kan till exempel vara att vi 
blir friskare, starkare och mer uthålliga om vi 
sysslar med tennis. Detta skulle då, i nästa led, 
kunna föra med sig ökad skolprestation och 
försvärsarbetesprestanda, som i sin tur kan 
leda till ekonomisk utveckling och så vidare.

Tennisen egenvärde används för att beskriva 
den betydelse tennisen kan ha för de individer 
som deltar i verksamheterna. De positiva egen-
värdeseffekterna kan förutom att bli friskare, 
starkare och bättre i tennis också vara att det 
till exempel är roligt att spela tennis, att vi får 
vänner när vi idrottar och/eller att vi får mäta 
våra krafter när vi spelar tennis, vilket i sin 
tur kan bidra till att vi trivs bättre i allmänhet, 
att vi ingår i en större gemenskap och lär 
oss konkurrera. Detta kan möjligen leda till 
ökad trygghet och bättre sammanhållning i 
samhället samt en förberedelse för livet. Såväl 
mervärde som egenvärde kan alltså användas 
för att berättiga tennisens existens.

Antal invånare per 31 mars 2018
Sverige hade ett invånarantal på 10 142 686.

Stockholm hade ett invånarantal på 2 315 612 
invånare.
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”

Antal medlemmar som delar på en bana
I Stockholm har vi 36 711 medlemmar som 
delar på 210 inomhusbanor. Detta innebär att 
en bana i genomsnitt delas av 175 medlemmar 
i Stockholmsklubbarna. I övriga Sverige, 
exklusive Stockholm, är snittet 99 medlemmar 
som delar på en bana.

För att hjälpa Stockholmsklubbarna i deras 
arbete har vi under de senaste åren arrangerat 
ett antal anläggningskonferenser som Sophie 
Linghag och Håkan Arfwedson har hållit i.

Därför ska vi ha mer idrott (och 
tennis) i skolan.

Källa: Riksidrottsförbundet Idrottens samhälls-
nytta: En vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens 
mervärden för individ och samhälle, Johan 
Faskunger och Paul Sjöblom (red.); FoU-
rapport 2017:1; Betydelsen av fysisk aktivitet och 
motorikkompetens för lärande, Ingegerd Ericsson; 
Idrott i skolan.

Många av de pedagogiska vinsterna av fysik 
aktivitet i skolan är beroende av kontextuella 
(sammanhangsbunden) och pedagogiska 
faktorer. I Brunkefloprojektet samarbetade 
skolan med idrottsrörelsen. Idrottsföreningar 
hjälpte skolan att införa daglig fysisk aktivitet 
på schemat för alla skolelever. Både idrotts-
ledare och skolpersonal fick under studiedagar 
utbildning i barns motoriska utveckling och 
hur den kan stimuleras. Ericsson och Karlsson 
(2004) studerade långsiktiga effekter på motorik 
och skolprestationer av ökad undervisning i 
Idrott & hälsa (IoH). En interventionsgrupp 
hade IoH 5 x 45 minuter i veckan och om det 
behövdes en extra lektion (60 minuter) per 
vecka med anpassad MUGI motorikträning. 
Kontrollgruppen hade skolans ordinarie IoH, 
två lektioner (2 x 45 min) per vecka. Motorik 
utvärderades med MUGI observationsschema 
och skolprestationer med betyg i svenska, 
engelska och IoH samt med andelen elever 
som klarade grundskolans mål och därmed 
behörighet till gymnasieskolan. Både pojkars 
och flickors motorik förbättrades avsevärt, 

och skillnaderna mellan dem minskade, med 
daglig IoH och extra motorisk träning i skolan. 
I årskurs 9 fanns inga motoriska brister hos 93 
procent av eleverna i interventionsgruppen, 
jämfört med 53 procent i kontrollgruppen. 
96 procent av eleverna i interventions-
gruppen kvalificerade sig för gymnasieskolan, 
jämfört med 89 procent i kontrollgruppen. 
En uppföljning flera år senare visar att 
resultaten är bestående; en högre andel elever 
som haft daglig idrottsundervisning klarar 
grundskolans mål och därmed behörighet 
till gymnasiet än elever som endast haft två 
lektioner IoH per vecka (Fritz, 2017).

En investering per elev med 4 600 kronor 
för alla nio år på grundskolan skulle 

ge produktivitetsvinster och minskade 
sjukvårdskostnader motsvarande 38 000 kronor per 

elev, tio år efter avslutad skolgång.

Hälsoekonomiska analyser av Brunkeflo-
modellen visar att daglig IoH i alla skolor i Malmö 
stad skulle öka det potentiella produktions-
värdet av genomfört förvärvsarbete med 59 
miljoner kronor under en tioårsperiod efter 
avslutad grundskola. Dessutom skulle stadens 
sjukvårdskostnader minska med 56 miljoner 
kronor. Dessa värden  överstiger de 16 miljoner 
som kostnader för personal och lokaler skulle 
uppggå till. En invistering per elev med 
4 600 kronor för alla nio år på grundskolan, 
skulle ge produktionsvinster och minskade 
sjukvårdskostnader motsvarande 38 000 
kronor per elev, tio år efter avslutad skolgång 
(Gerdrham, Ghatnekar, & Svensson, 2012). 
Dessutom har ett företags satsning på fysisk 
aktivitet bland vuxna visat sig kunna förbättra 
de anställdas hälsa och hjärtfunktioner samt 
öka ekonomisk avkastning för företaget (Ratey 
& Loehr, 2011).

Multibanor

Tennis är världens största individuella sport 
sett till utövare, geografisk spridning och 
mediautrymme. 



56

Hur ska man då kunna strukturera upp 
denna populära sports verksamhet så att den 
i högre grad blir hälsofrämjande? Om man 
börjar med närmiljön, som är den viktigaste 
katalysatorn för mänsklig utveckling, så 
framträder framför allt fungerande relationer 
med ledare/tränare och föräldrar som de 

viktigaste framgångsfaktorerna för unga 
tennisspelares (idrottares) hälsoutveckling. 
Forskning har med stor tydlighet och med få 
undantag visat på fördelarna med att ledarna, 
men även föräldrarna, är med och skapar ett 
i huvudskap uppgiftsinriktat gruppklimat/
motiveringsklimat. I sådana miljöer får barnen 
och ungdomarna uppskattning och beröm 
utifrån sina egna förutsättningar. 

Övrig forskning visar på hälsomässiga fördelar 
när barn och ungdomar får uppleva att deras 
behov av självständighet, kompetens och 
tillhörighet tillgodoses inom idrottsmiljön.

I Stockholm vill vi göra tennisen mer till-
gänglig genom att få kommunerna att 
anlägga banor. Under 2018 har aktiviteterna 
i Vårby Gård på Sveriges största permanenta 
minitennisanläggning fortsatt och vi ser att 
konceptet håller. Banorna har klarat sig från 
skadegörelse sedan de invigdes 2012. Tennis 
Stockholm donerar regelbundet racketbagar 
med rack och bollar till Vårby Gårds skola för att 
uppmuntra till fortsatt tennisspel och aktiviteter 
på anläggningen. Kombinationen av att skolan 
kan ta hela klasser till tennisanläggningen som 
endast ligger ett halvt stenkast från skolan, 
att även fritidsskolan som ligger bredvid går 
ner och spelar, att spontantennisen tar över på 
eftermiddagarna och kvällarna med kompisar 
och även föräldrar och barn gör att denna 
satsning fungerar.

I Vårbygård lades det ny asfalt över den gamla 
slitna tennisbanan som sedan målades i fin 
blå färg som gav en proffsig färgsättning för 
betraktarens öga.

I Ellagårds TK:s nya anläggning för spontan-
tennis var det inte aktuellt att asfaltera den 
gamla sjumannafotbollsplanen som ligger mitt 
inne i den gröna villaidyllen. Täby kommun 
ansåg att en konstgräsmatta som ger en sorts 
Wimbledon-känsla var mer lämplig. Det tackar 
vi för eftersom resultatet blev mycket lyckat. De 
fyra minitennisbanorna och två midibanorna 
med 12-millimeters konstgräs, vilket motsvarar 
Wimbledons gräshöjd och som är godkänt 

Fördelarna med Street Tennis

Det går lätt och snabbt att lära. Både 
barn, ungdomar och vuxna tycker att det 
är kul att spela. Ingen instruktion behövs.

Skolidrotten skulle enkelt kunna 
använda banorna. Gymnastiklärarna 
skulle kunna aktivera minst 20 elever 
samtidigt på banorna under lektionstid.

Fritidsgården skulle kunna ta hela 
barngrupper till tennisen.

Spontantennisen på eftermiddagarna 
och kvällarna skulle stimuleras och 
förhoppningsvis samla både unga och 
vuxna. Spontanidrottandet är både 
enkelt, smidigt och kravlöst.

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

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

En lugnande effekt och minskad skade-
görelse i området blir förhoppningsvis en 
av bieffekterna.

En samlingsplats som ger många 
chansen. Istället för att man går till en 
tennisbana som endera är full (man får 
vänta eller gå hem) eller tom (man får 
spela, men det är ingen puls/aktion) går 
man till fem minitennisbanor. Kanske är 
det spel på tre av banorna och man kan 
med glädje hoppa in på någon av de två 
lediga.
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av ITF, ligger fint mitt i parken. Dessutom 
har det precis bredvid banorna nu under året 
kompletterats med vuxengym och basketplan. 
Därmed har det blivit en multianläggning så 
som det var tänkt från första början. En plats 
där både barn, ungdomar och vuxna kan 
träffas och träna tillsammans.

Vaxholms TK:S minitennisbanor bredvid 
tennisklubben är också populära. Dessa banor 
består också av konstgräs och ligger bredvid 
fotbollsplan och basketplan.

I Alby Botkyrka används den två år gamla 
minitennisbanan flitigt. Även här donerar 
vi racketarna och bollarna och de används 
verkligen. Vi kan konstatera att tennisen 
är en av de mest populära sporterna i den 
stora multianläggningen med en massa 
andra idrottsplaner runt omkring. Vi vill nå 
områden som vi normalt inte får spelare ifrån. 
Vi behöver fler gratisbanor i Stockholm som 
skolor, fritidsgårdar och familjer kan använda 
sig utav. Förhoppningsvis ser fler kommuner 
fördelarna med liknande investeringar för 
att därmed 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.

Sociala medier – Hemsida, 
Facebook och Instagram

Hemsidan www.tennisstockholm.se är den 
officiella centralen för den information som 
Tennis Stockholm samlar och delar ut, bland 
annat för att underlätta den administrativa 
vardagen i regionens klubbar. På hemsidan 
finner man aktuell information om tävlingar, 
kurser, konferenser med mera. Designmässigt 
är vår hemsida ganska lik Svenska Tennis-
förbundets vilket ska underlätta för besökare 
att hitta på sidan.

Oavsett om man är spelare, förälder, tränare, 
klubb eller allmänt intresserad  ska man kunna 
hitta basinformation om tennis i Stockholm. 

Vår webbshop säljer medaljer och tillbehör till 
SO Tour-tävlingar med mera. Det underlättar 
för klubbarna att kunna beställa när det passar 
dem.

Vårt Instagramkonto är populärt, speciellt 
bland våra yngre följare. Genom Instagram 
kommer vi snabbt ut med information om 
aktiviteter och händelser som är väldigt 
aktuella.

Samverkan med Stockholms 
Idrottsförbund/SISU 
(Stockholmsidrotten)

Under verksamhetsåret har samarbetet mellan 
Tennis Stockholm och Stockholmsidrotten 
intensifierats vilket redan har fått positiva 
effekter. Samverkan har skett genom frekventa 
möten där man tillsammans pratar om 
klubbutveckling och vad som behöver göras för 
att både utveckla tennisen inom Stockholms-
regionen, men också hur vi tillsammans kan 
stötta föreningarna i distriktet. 

Några av de projekt vi har samverkat inom är 
klubbutvecklingskonferens, inspirationsdag, 
Framtidens Ledare och Next Generation där 
Stockholmsidrotten har bidragit med både 
utbildningsresurser och ekonomiska resurser. 
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Veteran- och vuxentennis
Det är aldrig för sent att damma av den gamla 
racketen eller börja spela tennis för första 
gången. Tennis är sporten som gör att du kan 
åldras graciöst, en sport som tar hänsyn till 
ålder och spelförmåga.

Vuxentennisen är mycket populär i Stockholm. 
Det är inte alla sporter som man kan hålla på 
med hela livet, men tennisen är absolut en 
sport som man kan utöva länge. Det är en sport 
för livet.

Tennis är bra träning. Att spela regelbundet kan 
hjälpa dig att utveckla hand-öga-koordination 
och förbättra din hastighet, balans, styrka och 
flexibilitet. Men kanske är den största fördelen 
att tennis är roligt och socialt – vilket gör den 
till en perfekt sport för familjer och vänner. 
Det är ett utmärkt sätt att skapa kontakter som 
kommer att vara en livstid.

Tennis är troligtvis den idrott som flest 
utövar under hela livet och som kan förlänga 
livslängden samt har störst positiv effekt på 
din hälsa. Så vad exakt är det för fördelar 
med tennisen förutom att det är himla kul att 
spela och som dessutom ger möjlighet till en 
intressant social bekantskapskrets? 

Fördel tennis

Tennis klassificeras som en form av högintensiv 
träning. Syreförbrukningen hos singelspelare 
mäter 50–80 % av VO2 max (vilket mäter den 
maximala syrekapaciteten hos en individ under 
träning) medan hjärtfrekvensen har uppmätts 
70–80 % av maximal hjärtfrekvens (och ibland 
över 90 % under intensiva slagdueller), en 
nivå som förbättrar den aeroba kapaciteten 
och atletiska prestandan och motsvarar till 
exempel jogging/löpning och cykling.

Tennis är alltså en kraftfull form av motion vilket 
ger minskad risk för högt blodtryck, stroke, 
diabetes och vissa cancerformer samtidigt 
som den hjälper till med viktminskning, ökad 
ämnesomsättning och ökad muskelmassa.

Aktiviteter som främjar viktminskningen till-
talar nästan alla, särskilt nuförtiden då fetma 
är en global hälsorisk och där stillasittande 
livsstilar är farliga, men tyvärr vanliga. Om 
du är man och tränar en timme så förbränner 
du ca 600 kalorier. Om du är kvinna så 
förbränner du ca 420 kalorier under en timme 
vilket kan jämföras med att du lyfter vikter 
på gymmet eller går på spinnklasser. 18–34 
åringar som deltar i individuella sporter så 
som tennis har mindre risk att bli överviktiga 
än lagsportspelare. Motionstennisspelare i 
åldersspannet 23–69 år som spelar två gånger 
i veckan har nästan 4 % mindre kroppsfett än 
de som inte spelar över huvud taget. Tennisen 
stärker senor och ligament i kroppen. Jämfört 
med andra sporter är tennisen förknippad med 
mindre risk för skada.

Till skillnad från många sporter kan tennis 
njutas av personer i alla åldrar. Detta är extra 
bra nyheter för äldre tennisspelare som kan 
njuta av de positiva hälsoeffekterna av tennis 
i en ålder då man är mer mottaglig för skador 
och sjukdomar. Dessutom påverkar tennisen 
både koordinationen och balansen vilket 
minskar risken för fall i vardagen för äldre.

Till skillnad från många sporter är tennisen 
genusneutral och ger lika möjligheter för män 
och kvinnor att delta.

Tennisen är nästan lika mentalt stimulerande 
som den är fysiskt, så det är bra för hjärnans 
utveckling hos barn och för vuxna människor 
som vill hålla sin hjärna intakt.
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Att fortsätta introducera fler människor till 
tennis i Stockholm kommer att bidra till en 
friskare och mer aktiv befolkning. 

I Stockholm har vi ett helt spektrum av olika 
kategorier av spelare. Allt från glada nybörjare, 
spontanspelare, företagskompisar, trevliga 
rutinerade klubbmedlemmar, engagerade 
tennisspelande föräldrar, tävlingsspelare på 
klubbnivå samt nationella och internationella 
tävlingsspelare. En del träffas varje vecka och 
tränar och får en trevlig social samvaro. Andra 
deltar i någon av våra Stockholmsklubbars 
organiserade träning eller i interna tävlingar 
som gruppspel och KM. Några spelar mer 
aktivt. De som tävlar utanför klubben träffas på 
tävlingar i Stockholm eller runt om i Sverige. 
Tävlandet kan vara endera individuellt, i 

dubbel, i mixed-lag eller i något seriespel. 
Några få representerar Sverige internationellt.

I Stockholm arrangeras ett flertal tävlingar 
som är för veteraner på olika klubbar. Dessa 
tävlingar är riktigt populära. Dessutom 
arrangeras Regionmästerskapen (RM) för 
veteraner av Gustavsbergs TK (inomhus) och 
Åkersberga 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 
kategorier.

Oavsett nivå och ambition så är tennis en sport 
för livet.
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Rullstolstennis
Årets individuella prestation fick svensk 
rullstolstennis uppleva då Stefan Olsson, Falu 
TK, vann singeltiteln i Wimbledon för andra 
året i rad. Stefan blev med anledning av den 
första vinsten 2017 nominerad och vann priset 
för årets manliga idrottare på Parasportgalan 
den 28 januari 2018. Utöver Stefans framgångar 
har 2018 varit ett år med sparsamma resultat. 
Damerna deltog i kvalet till lag-VM den 2–6 
april i Vilamoura, Portugal, och blev där 4:e 
lag. För att vara kvalificerad till att vara med i 
slutspelet gäller seger. Sverige deltog inte vid 
slutspelet i lag-VM då vi inte har någon spelare 
som kan komplettera Stefan Olsson och vi fick 
inget wildcard för quadlaget.

Under 2018 har vi haft två ITF-tävlingar där 
den första tävlingen var Panthera Midnight 
Sun Trophy i Piteå 25–28 juni. Denna tävling 
arrangerades för första gången och blev något 
utöver det vanliga då dubblarna spelades 
klockan 02.30 på natten i strålande midnattssol. 
Segrade gjorde hemmaspelaren Peter Wikström, 
Piteå TK, i herrklassen och Rebecka Sternisa 
Bellander, Oskarshamns TK, i damklassen. 
Den andra internationella tävlingen var USIF 
Swedish Open som genomfördes 11–14 oktober 
i SEB USIF Arena, Uppsala. Stefan Olsson vann 
herrsingeln för fjärde året i rad.

Sveriges främsta spelare som siktar mot Para-
lympics i Tokyo 2020 har följande ranking vid 
årets slut: Stefan Olsson, Falu TK, har plats 6 i 
singel och plats 6 i dubbel; Anders Hård, Solna 
TK, har plats 28 i singel och 38 i dubbel; Petter 
Edström, Solna TK, har plats 49 respektive 37. 
På damsidan har Rebecka Sternisa Bellander, 
Oskarshamns TK, plats 47 i singel och 39 i 
dubbel, och Sanna Klindt, USIF, har plats 72 
respektive 108. 

SM utomhus genomfördes i Helsingborg 
6–8 juli i samband med RF:s stora SM-vecka. 
Segrade i HD gjorde Henrik Härstedt, Ystads 
TK/Tomas Nyberg, Solna TK. Vid SM 

inomhus i Umeå 7–9 december segrade Stefan 
Olsson i HS för 15:e gången. Anders Hård, 
Solna TK, blev svensk mästare i quadklassen 
och i opendubbel tog Anders Hård/Niclas 
Rodhborn, Solna TK, silvermedaljen.

Invacare Nordic Championship arrangerades 
2–4 november i SALK. I herrklassen blev 
Niclas Rodhborn, Solna TK, nordisk mästare 
som i finalen besegrade klubbkompisen 
Anders Hård, Solna TK. Nordiska mästare 
i herrdubbeln blev Anders Hård/Niclas 
Rodhborn, Solna TK.

Inom regionen är den stora nyheten att det 
den 17 juli bildades en ny klubb, Stockholms 
Rullstolstennisklubb, som dock är utan egen 
hall. Klubbens huvudsakliga målsättning är 
att försöka ordna träningstider i olika tennis-
hallar för länets egna spelare, men även att 
stötta verksamheten ute i landet med den 
kompetens som finns inom SrTK. Under hösten 
genomfördes träning i Mälarhöjdens TK, Solna 
TK och SALK. I Good to Greats nya anläggning 
i Danderyd genomfördes en prova på-dag den 
19 augusti.

Traditionsenligt avgjordes Promobilia SALK 
Wheels 5–7 januari för 14:e gången. Årets 
turnering vanns av Eric Löf, Tabergsdalens 
TK, och i consulation segrade Petter Edström, 
Solna TK. Klassen opendubbel vanns av Peter 
Edström/Anders Hård, Solna TK. Ett stort tack 
till tävlingsledaren Johan Porsborn och SALK 
för att vi får vara med i denna anrika tävling.

Många arrangemang har genomförts i 
regionen tack vare den nya klubben SrTK: 
2–4 mars landslagsläger i Järfälla, lagtävling i 
Nynäshamn 6–8 april, breddläger på Lidingö 
TK 10–12 augusti och 23–25 november i 
Järfälla. SrTK har även varit ansvarig för 
lägret på Sardinien 16–17 september före den 
internationella tävlingen Sardinien Open. 
Den nya klubben har även deltagit vid flera 



prova på-dagar under hösten på bland annat 
Bosön och Start Your Impossible Camp som 
arrangeras av Parasportförbundet. Deltagande 
har medfört att tio nya spelare har påbörjat sin 
rullstolstennisträning i Stockholm.

Ett stort tack till våra sponsorer Invacare, 
Panthera och Promobilia för era ekonomiska 

bidrag. Tack till Larssons tryck i Linköping som 
hjälper oss med affischer, rollups och övriga 
trycksaker. Stort tack till kansliets personal 
samt regionens klubbar och tränare som bidrar 
till vår verksamhet.

Jan Hartman 
kassör i SrTK
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Tennisklubbar
Organisationsnamn Totalt
Aktiv Tennisklubb 115
Boo KFUM IA 728
Botvid Tennisklubb 62
Dalarö Tennisklubb 183
Danderyds Tennisklubb 1 532
Djursholms Tennisklubb 1 376
Edsvikens Tennisklubb 582
Ekerö Tennisklubb 745
Ellagårds Tennisklubb 667
Enebybergs Idrottsförening 437
Enskede Lawn Tennisklubb 598
Farsta Tennisklubb 590
Global Tennis Partner TS 0
Gustavsbergs Tennisklubb 1 287
Handelsbankens Idrottsförening 5
Haninge Tennisklubb 250
Hellas Tennisklubb 426
Huddinge Kommuns PF 5
Huddinge Tennisklubb 844
Huvudsta Tennisklubb 35
Idrottsföreningen Triangeln 64
Internationa Lawn TC OF Sweden 0
Jordbro Idrottsförening 5
Järfälla Tennissällskap 973
Kungliga Lawn Tennisklubben 1 976
Kungsängens Tennisklubb 421
Lidingö Tennisklubb 2 350
Mälarhöjdens IK Tennisklubb 1 204
Nynäshamns Tennisklubb 443
Näsbyparks Tennisklubb 1 104
Rotebro Tennisklubb 250
Rönninge Tennisklubb 542
Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb 1 123
Saltsjöbadens Lawn Tennisklubb 1 102
Skönstaholms Tennisklubb 9
Smedslättens Lawn Tennis Klubb 1 075
Sollentuna Tennisklubb 1 346
Solna Tennisklubb 488
Spånga Tennis o Bordtennisklubb 1 058

Spårvägens Tennisklubb 780
Stenhamra Tennisklubb 47
Stockholms Allmänna Lawn TK 2 253
Stockholms Rullstolstennisklubb 30
Stockholms Tennisklubb 235
Stora Wäsby Tennisklubb 508
Sundbybergs Tennisklubb 606
Sveriges Tennisveteraner 0
Sörskogens Idrottsförening 5
Tennischool Club 254
Trollbäckens Tennisklubb 1 120
TSK Malmen 438
Tullinge Tennisklubb 517
Tumba Tennisklubb 137
Täby Tennisklubb 293
Vallentuna Tennisklubb 474
Vaxholms Tennisklubb 440
Viggbyholms Tennisklubb 338
Västerhaninge Tennisklubb 210
Åkersberga Tennisklubb 869
Älta Tennisklubb 722
Ängby Tennisklubb 495
Summa 36 771

År Antal medlemmar Antal klubbar
1973 13 989 113
1983 23 103 122
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
2016 37 061 60
2017 36 308 59

Medlemsutveckling sedan 1973



Föregående års Fair play-pristagare.
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Region Klubbar Medlemmar Antal i procent Mandat
Norr 32 3 938 3,544 4
Mitt 55 9 323 8, 390 6
Stockholm 61 36 771 33,091 12
Väst 60 9 365 8,428 6
Öst 43 7 296 6,566 6
Göteborg 23 11 179 10,060 6
Syd 136 33 249 29,921 10
Summa 410 111 121 100,000 50

IdrottOnline medlemsregister
Alla medlemmar in i IdrottOnline

Alla medlemsföreningar är enligt Svenska 
Tennisförbundets stadgar § 6 skyldiga att hålla 
ett aktuell och fullständig medlemsförteckning 
i IdrottOnline med personnummer. Denna ska 
löpande hållas uppdaterad. Någon gång under 
december läses alla medlemmar av.

”Svenska Tennisförbundet ska föra ett officiellt 
register över alla föreningar och dess med-
lemmar. Detta register ligger till grund för 
röstlängder och de bidrag/avgifter vilka 
baseras på medlemstal. Förening är skyldig att 
inom föreskriven tid och på fastställt formulär 
insända fullständig medlemsförteckning.”

Det är även viktigt att klubbarna håller sina 
sidor i IdrottOnline (IOL) aktuella under fliken 
”Föreningsinfo”. Där finns kontaktuppgifter 

registrerade för klubben som vi använder vid 
utskick till klubbarna.

IdrottOnline är kostnadsfritt för alla för-
eningar och klubbar som är anslutna till 
RF. Det har flera moduler och funktioner 
inbyggda som hemsida, medlemsregister, 
SMS, gruppmail, kalender, LOK-stöd, Idrotts-
lyftet, 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.

Siffrorna baseras på personer i Stockholm i 
IdrottOnline.

Fördelning män och kvinnor: 63,5 % respektive 36,5 %.
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Utbildningar och konferenser
Utbildningsgruppen bestod under 2018 av 
Micaela Hjelm (ordf), Johan Thorselius (bitr. 
ordf), Linda Jansson, Henrik Lindkvist och 
Martin Tyllman. 

Intresset för tränarutbildningarna har varit 
stort även under 2018. Det är tydligt att det 
finns ett behov från klubbarna i Stockholm att 
skicka sina tränare på utbildning. Därför är vi 
glada över att vi under året utbildat 96 stycken 
nya tränare i kursen Plattformen och 36 stycken 
tränare i ”nya TGU 1”.

Kursen Plattformen har haft liknande 
utformning som tidigare år med mindre 
uppdateringar i form av innehåll i de praktiska 
passen. Uppdateringarna har vi arbetat fram 
tillsammans i utbildningsgruppen efter 
diskussioner och löpande utvärderingar av 
kurserna som vi bedriver. Som vi informerade 
om i förra verksamhetsberättelsen var vi under 
2017 tvungna att ställa in ett antal TGU 1-kurser 
med anledning av för litet deltagarantal. För 
att säkerställa att Stockholmstränare fortsätter 
att utbilda sig tog vi ett krafttag för att 
möjliggöra detta under 2018. Vi genomförde 
en undersökning i samband med en tränarträff 
där ca 50 tränare från klubbarna i Stockholm 
deltog. Undersökningen bestod av ett antal 
frågor kopplade till tränarutbildningen samt 
tränarrekryteringen i Stockholm. Vi fick med 
oss väldigt mycket information som vi tagit 
med oss i arbetet med att utveckla tränar-
utbildningen under året.

TGU 1 fick därför ett nytt utseende under 2018 
och gick under samlingsnamnet Framtidens 
Ledare. Kursen gick från 2+2 dagar vid två olika 
helgtillfällen till 4 dagar innan terminsstart 
på GIH, ett mentorskap samt projekt och 
utbildning i jämställdhet och inkludering. I 
undersökningen med tränarna i samband med 
tränarträffen fick vi feedback om att klubbarna 
har svårt att skicka sina tränare på utbildning 
under helger. Därför planerade vi in kursen 

innan terminsstart där vi behöll kursinnehållet 
men lade till ett mentorskap för att tränarna 
som går utbildningen ska få en tätare kontakt 
med sin hemmaklubb. En del av mentorskapet 
var att tillsammans med sin mentor, klubbchef/
sportchef, genomföra ett projekt i inkludering 
och jämställdhet i sin hemmaklubb. Vi ökade 
även dynamiken genom att genomföra en 
gemensam aktivitet med kursdeltagarna i 
TGU 2 som genomförde sin utbildning under 
samma vecka på GIH. Dessutom lade vi till 
pass där vi diskuterade idrottens värdegrund, 
jämställdhet och inkludering. Vi ville även 
lyfta fram deltagarnas ledarutveckling genom 
att belysa detta. Även TGU 3 gick under 
samma period. Tennisens Plattform rullar på 
med jämna mellanrum under terminerna.

Vi har fått positiv feedback från de kurs-
deltagare som gick TGU 1 i det nya formatet 
och även positiva ord från de mentorer som var 
delaktiga. Vi har 14 stycken projekt igång som 
är kopplade till inkludering och jämställdhet 
runt om i Stockholms tennisklubbar som ett 
resultat efter kursen.

- Med det nya upplägget har vi märkt att 
våra tränare i klubben verkligen är under 
utbildning, kommenterar en mentor.

Vi kommer under kommande år fortsätta 
att lägga mycket energi och fokus på våra 
tränarutbildningar. 

Utbildning är en del, men det gäller även att 
tränarna får bra arbetsförhållanden och en trygg 
anställning och kan se en ”karriärmöjlighet” i 
idrotten (tennis) samt bra försäkringar kopplade 
till sin anställning. Med bra förhållanden i sin 
anställning har arbetstagaren och arbetsgivaren 
lättare att kunna arbeta tillsammans mot andra 
mål och vara motiverade för att utveckla 
tennisen i klubben. Vi arbetar aktivt och i nära 
samarbete med Arbetsgivaralliansen för att 
hjälpa klubbarna att ge riktiga arbetsvillkor 
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”

för tränare och andra anställda, samt förenkla 
vardagen för både styrelsen och anställda.

Vi har stärkt vårt samarbete med Stockholms 
Idrotten och SISU Idrottsutbildarna för att 
kunna utveckla våra klubbar gemensamt 
samt även vår verksamhet. Nu genomförs 
bland annat Föräldrautbildningen på Next 
Generation 10–12 år i Rönninge av dem. De är 
även ute i vissa klubbar och genomför olika 
arbeten med dem. Bland annat genomförs 
visionsarbeten, värdegrundsarbeten etc.

There is no substitute for hard work.
There will be disappointsments, but,

the harder you work, the luckier you will get.
Never be satisfied with less than your best effort.

If you strive for the top and miss, you’ll still ”beat 
the pack”.

USA:s f.d. president Gerald R. Ford

TGU 1 – Framtidens Ledare

Kursen TGU 1 – Framtidens Ledare avslutades 
för alla elever och mentorer i oktober och 
november med varsin avslutningsträff. 
Den nya utformningen har lett till 14 
jämställdhets- och integrationsprojekt i de 
deltagande Stockholmsklubbarna. Feedback 
från deltagarna, klubbarnas mentorer (klubb-
cheferna) och kursledarna är att eleverna har 
vuxit mer i sin roll som ledare och fått en 
positiv och bra start på sin tränarkarriär.

Utbildning av tävlingsledare och 
funktionärer

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

Vi vill hjälpa klubbarna att klara av de nya 
kraven enligt Nya tävlingshandboken från 
Svenska Tennisförbundet.

Vår målsättning är att ha fortsatt hög kvalitet 
på utbildningarna för att säkerhetsställa nivån 
på våra tävlingar i Stockholm. Under flera år 
har vi arbetat med att möta de ökade kraven 
som infördes 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, det 
vill säga från sanktionstillfället, till 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 funktionärer.

Tennis Stockholm tillhandahåller matchledar- 
och klubbdomarutbildningar under året. Det 
är viktigt för klubbarna att de kontinuerligt ser 
över sina behov att försätta utbilda funktion-
ärer för sina tävlingar, som matchledare och 
domare. 
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Tennisföräldrautbildning

Det är tredje året i rad som vi genomför 
tennisföräldrautbildning i samband med 
Tennis Stockholms barn- och ungdoms-
satsning Elit Next Generation i Rönninge. 
Vi har tagit fram en forskningsbaserad 
föräldrautbildning som har två syften, 
där det första är att informera om Tennis 
Stockholms verksamhet samt vidarebefordra 
information om tävlingssystemet från Svenska 
Tennisförbundet. Det andra syftet är att 
utbilda föräldrar om rollen som tennisförälder 
samt hur man kan agera i olika situationer som 
kan uppkomma. Efter varje kurs har samtliga 
deltagare fått ett sammanfattningskort med 
aktuell forskning. Sammanlagt under året har 
det utbildats ca 240 föräldrar. Kurserna har 
hållits av Martin Tyllman. Efter sommaren har 
nytt samarbete med Stockholms Idrotten/SISU 
inletts och Mikaels Seger har hållit i kurserna.

Tävlingsledarkonferens

Den 28 november höll Tennis Stockholm den 
årliga tävlingsledarkonferensen. Det är en 
konferens för alla ansvariga tävlingsledare 
som söker sanktion för en tävling under 
året, och närvaron är obligatorisk för 
alla Stockholmsklubbar som arrangerar 
tävlingar. Vi gick igenom det som är aktuellt, 
eventuella förändringar inför nästkommande 
år samt fortutbildning. På årets konferens 
närvarade Bengt Helmersson från Svenska 
Tennisförbundet. Vi gick igenom nya 
Svensk Tennisrating, tävlingsbestämmelser, 
tävlingsprogrammet Tennis Planner, SO Tour 
och mycket mer. Ett separat möte hölls därefter 
för arrangörsklubbarna av Stockholm Junior 
Tour för att stämma av samt diskutera hur vi 
vill utveckla Touren ännu mer.

Externa konferenser

Under året har Tennis Stockholm deltagit i ett 
antal konferenser, bland andra:

• Svenska Tennisförbundets regionsmöten 
i Jönköping
• Utbildningskonferens med Svenska 
Tennisförbundet
• Svenska Tennisförbundets tränarmöte i 
Båstad
• Föredragshållning i andra regioner
• Stockholms Idrotten
• Stockholms Stad
• Möten med kommuner
• Arbetsgivaralliansens arbetsgivaravtal
• RF
• Skatteverket

Stegutbildningarna

I tabellen nedan finns en sammanställning av 
antalet utbildningar som anordnats under 2018 
i Tennis Stockholms regi, samt antal deltagare.

Utbildning Antal 
kurser

Deltagare 
2018

Tennisens Plattform 5 96
TGU 1 1 13
TGU 1 – Framtidens Ledare 1 23
Grundläggande Tävlingsledar-
utbildning – GTLU

1 5

Förbundstävlingsledar-
utbildning – FTLU

1* 6

Matchledarutbildning 3 17
Klubbdomarutbildning 2 30

*en kurs genomfördes av SvTF i Stockholm som inte 
är redovisad här
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Tävlingar
Tennis Stockholm samordnar och beviljar 
sanktion av Stockholms klubbars inskickade 
sanktionsansökningar. Dessutom arrangerar 
Tennis Stockholm tävlingar och är med-
arrangör av tävlingar.

Grundidén om varför vi har ett sanktions-
system är att vi behöver fördela tävlingarna 
i kalendern: antal tävlingar, klasser och 
geografisk plats, samt försöka säkerställa att 
kompetens finns under tävlingen genom att 
tävlingsklubbarna utbildar flera tävlingsledare. 
I ett av målen i RF:s verksamhetsinriktning 
ingår det att alla SF ska se över tävlingsformerna 
så att de blir mer flexibla för olika åldrar.

Vi arbetar med att stimulera klubbarna med att 
skapa nya tävlingsformer för att på så sätt möta 
dagens barn, ungdomar, föräldrar och även 
vuxna, samt deras krav på en modern tävlings-
sport. Svenska Tennisförbundet utvecklar nu 
tävlingssystemet och kommer under våren 
2019 införa det nya ratingsystemet som ersätter 
det gamla rankingsystemet.

Regionen har efter att Svenska Tennisförbundet 
kom ut med Nya tävlingshandboken 2013 arbetat 
med att hjälpa till att utbilda funktionärer 
i klubbarna. För att vi ska godkänna och 
kunna lägga en sanktion idag är kravet att 
klubben har minst en ansvarig utbildad och 
återlegitimerad förbundstävlingsledare. Den 
utbildade tävlingsledaren ska vara ansluten 
till klubben och vara ansvarig för den aktuella 
sanktionerade tävlingen från början till slut. 
Eftersom det är svårt att vara på plats jämt är det 
bra att ha ytterligare en utbildad tävlingsledare 
som kliver in när så behövs.

Idag ser många klubbar att problemet med 
att kunna genomföra ett bra arrangemang 
är att de inte kan sätta maxantal på sina 
sanktionerade tävlingar. Detta är främst ett 
Stockholmsproblem då tillväxten är stor. Vi 

har färre antal tävlingar än region Syd med i 
stort sett lika antal medlemmar i klubbarna, 
men varje tävling har fler deltagare.

SO Tour

Tävlingen är mycket populär och har växt 
snabbt. Den startades i Stockholm 1997 och 
hette först Wilson Touren. 2009 bytte den namn 
till If SO Tour och kopplades därmed till If 
Stockholm Opens barn- och ungdomssatsning. 
2017 bytte tävnlingen namn till SO Touren 
och har fortfarande ett stort deltagarantal. 
Ambassadörer för SO Touren är Robin 
Söderling och Simon Aspelin.

Under året har det arrangerats 58 stycken 
SO-tävlingar i Stockholm och totalt 430 
tävlingar i Sverige med ca 11 000 barn, vilket 
är Sveriges största turnering. Den är framtagen 
för att stimulera dels barn i tennisskolan som 
redan är tävlingsinriktade, dels barn som för 
första gången vill känna på hur känns att tävla 
i tennis.

Tröskeln att börja tävla ska kännas så låg och 
så naturlig som möjligt så att vi får så många 
som möjligt att prova tävlingstennis.

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. Tillsammans med våra sponsorer 
Audi och RS skapar vi den kraft som behövs 
för att driva den stora, populära tävlingen SO 
Tour.

Under de båda terminerna arrangeras ett stort 
antal turneringar där spelaren själv väljer hur 
många tävlingar som man vill spela. Vi har ett 
stort tryck på anmälningar från spelare som 
vill vara med speciellt i midi- och maxitouren. 
Sedan några år tillbaka har vi därför en 
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webb-anmälan där möjligheten att anmäla 
sig öppnas exakt en månad innan respektive 
tävling. Som efterfrågan ser ut nu behöver vi 
fler arrangörer.

Alla spelare får spela minst fyra matcher i en 
tävling. SO Tour spelas i tre klasser:

• Minitennis, 6–8 år: mjuk, röd boll på en 
liten bana. Poängräkningen börjar vid 5–5 
och spelas till 15 poäng.
• Miditennis, 7–9 år: orange boll på med-
elstor bana. Poängräkning som matchtie-
break, det vill säga först till 10 poäng.
• Maxitennis, 9–11 år: grön boll på helplan. 
Poängräkning som i miditennis.

Matcherna spelas med RS-bollar. Storleken på 
banan, nät, rack och bollar är anpassade efter 
barnens ålder och förmodade förmåga. Vi 
lägger stor vikt på Fair Play och därför görs en 
genomgång på varje tävling och alla föräldrar 
får ett Fair Play-kort med tips och råd om vad 
de ska tänka på och vad som gäller vid match.

Weekendturneringar

Dagens Stockholmsföräldrar har svårare och 
svårare att hinna vara tennisföräldrar och 
hjälpa sina barn till diverse tävlingar där 
matcher även spelas mitt i veckan från och 
med kl. 16.00. Att vara på plats senast 15.45 
för att hinna anmäla sig och värma upp, samt 
ta hänsyn till den rådande trafiksituationen i 
Stockholm gör att föräldern måste gå tidigare 
från jobbet. Det är helt enkelt inte lätt.

Därför är snabbare och kortare tävlingar ett 
koncept som vi försökt utveckla de senaste åren. 
Deltagarantalet i Stockholmsturneringarna 
är stort, speciellt i de yngre klasserna. Med 
Svenska Tennisförbundets tävlingsregler 
som hindrar arrangörerna att begränsa sina 
yngre klasser går det inte i praktiken att få till 
sanktionerade turneringar som endast spelas 
på helgerna. 

Men det finns de klubbar som jobbar på ett 
bra koncept. Under sommaren arrangerades 
återigen Hellas Team Cup av Hellas TK inom 
ramen för SO Tour. Tanken är att erbjuda 
tävlingar som inte binder upp deltagarna 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.

Kungsängens TK med Gunnar Lindahl i 
spetsen har under många år kämpat hårt med 
att arrangera weekendturneringar och allt talar 
för att spelare och föräldrar föredrar denna 
spelform.

Tennis Stockholm anser att det finns en 
framtid i weekendturneringar och jobbar 
för att Stockholm ska få dispens för att 
anordna tävlingar även i äldre barn- och 
ungdomsklasser.

Rookieserien

Rookieserien startades 1996 och har varit 
mycket populär genom åren. Det är en lag-
tävling och från och med i år är den för 13 år 
och yngre. Tidigare har det varit för 12 år och 
yngre. Klubblag från hela Stockholmsområdet 
möts i ett seriespel. Varje match består av fyra 
singlar (två flick, två pojk) och två dubblar (en 
flick, en pojk). Deltagarna arrangerar själva 
sina hemmamatcher. Serien spelas september 
till januari med slutspel i februari. Segrarlaget 
får bland annat en Rookiebuckla som för-
hoppningsvis placeras på en framstående plats 
på klubben. Sedan 2011 är serien indelad i 
Rookie Guld och Rookie Silver där Guld är för 
lag med mer tävlingsvana spelare och Silver 
för lag med mindre tävlingsvana. 

Under 2018 lades grunderna för en yngre 
Rookieserie för 10 år och yngre. Vi kan redan 
nu se att intresset att vara med i denna serie 
är stort. Vi ser att lagspel är en bra form 
för våra yngsta spelare att tävla i. Man får 
trygghet genom att ha med lagledaren och sina 
lagkompisar under matcherna och dela både 
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framgångar och motgångar tillsammans. Att 
dessutom få ha coachen med in på banan är 
positivt för spelarutvecklingen.

2018 års Rookieslutspel spelades mellan SALK 
och KLTK där SALK hade hemmamatch och 
stod för ett bra arrangemang. Det var en härlig 
stämning på banorna. Spelarna utstrålade 
glädje och kämparglöd medan coacherna 
och lagkompisarna satt med inne på banan 
och hejade på för fullt och coachade. SALK 
hade ordnat ett fint arrangemang, vilket 
uppskattades av både spelare, coacher och 
föräldrar.

Det blev SALK som vann den spännande 
och välspelade finalen över KLTK. KLTK 
startade starkt med att ta en 2–0 ledning med 
1:a singlarna som var först att spelas. SALK 
kämpade på och vann de båda 2:a singlarna. 
Inför dubblarna var det med andra ord riktigt 
spännande. In i det sista var det ovisst om 
det skulle bli 3–3 och därmed en avgörande 
mixedmatch. Men till slut blev det så att 
SALK vann de båda dubblarna och därmed 
lagmatchen med 4–2.Bra kämpat av KLTK hela 
vägen till sista boll. Stort grattis till SALK som 
nu är Rookies of The Year 2018!

Juniorserien

Juniorserien är en lagtävling för flick- och 
pojklag i åldrarna 17–25, 15/16 och 14 år/
yngre. Varje lagmatch består av två singlar och 
en dubbel.

Juniorserien vänder sig till spelare som 
spelar i tennisskolor, som tycker om att träna 
tennis och som vill prova på att tävla ibland, 
till exempel i KM och seriespel, men som 
inte tävlar så mycket att de ingår i klubbens 
ordinarie tävlingsjuniorgrupp. Fördelarna 
med Juniorserien är: 

• Juniorerna känner sig uppmärksammade 
av sin klubb och får en extra inspiration.
• Lagkompisar ger en klubb- och 
teamkänsla.

• Det är roligt och inspirerande att träffa 
andra intresserade juniorer från andra klub-
bar, vilket vidgar framtida kontaktnät.
• Juniorerna får matchrutin till en billig 
penning.
• Klubben inventerar för framtida 
hjälptränare, kommittémedlemmar och 
projektgruppsmedlemmar.

Stockholmsserien

En av anledningarna till att man bildade 
Stockholms Tennisförbund 1941 var att skapa 
ett seriespel. Under första verksamhetsåret 
startas Stockholmsserien där 36 lag deltog.
All time high var 1960/1961 då 80 lag deltog 
i serien.

Flera olika försök att få ökad volym i serien 
har pågått under flera år. Jämfört med övriga 
regioner i Sverige så har vi i dagsläget tyvärr 
inte speciellt många lag med i våra serier. 
Intresset finns, men banbristen bidrar till en 
viss reservation. 

Stockholmsserien är ett seriespel för seniorer i 
Stockholm, för klubblag anslutna till Svenska 
TF och Tennis Stockholm. Varje lagmatch 
består av två singlar och en dubbel.

• Utomhusserien maj–augusti, enkelserie 
med ett slutspel.
• Inomhusserien höst–vår, dubbelserie.

Pirres Pokal

Även kallad Sveriges ”mini-Davis Cup”. Denna 
tävling för Sveriges bästa 14-åringar har spelats 
sedan 1997 och arrangeras av Svenska Tennis-
förbundet som en riksomfattande lagtävling. 
Lagen tävlar om vandringspriset Pirres 
Pokal som sattes upp i samband med SvTF:s 
hedersordförande Peter ”Pirre” Wallenbergs 
70-årsdag i maj 1996.

Fram till år 2008 spelades det gruppspel i 
alla Sveriges tennisdistrikt. Sedan möttes 
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gruppspelsvinnarna i ett semifinalspel under 
Swedish Open och finalen spelades under 
Stockholm Open. Sedan 2009 spelas tävlingen 
med ett regionspel för de sju tennisregionerna 
plus ett extra lag som erbjuds arrangerande 
region. De två segrande lagen i gruppspelet 
spelar final under 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 spelarna 
i framtiden spelar i vårt Davis Cup-lag. 

I år arrangerades regionsgruppspelet i Lin-
köpings TK under en helg i september. 
Stockholms lag bestod av Gabriel Berner, 
KLTK, Hugo Dunger, Trollbäckens TK, Elwin 
Gauffin, Näsbyparks TK, Tsegai Gebremeskel, 

Mälarhöjdens IK, Albin Jansson, Näsbyparks 
TK och Tobias Wallin, Mälarhöjdens IK, samt 
coachen Per ”Pekka” Henricsson. Stockholm 
vann sin poolgrupp genom att vinna mot 
region Mitt (5–1) och region Syd (6–0). 
Region Öst vann sin poolgrupp och finalen 
gick traditionsenligt i samband med Intrum 
Stockholm Open.

Stockholms 14-årskillar vann tre av fyra singlar 
i Kungl. Tennishallen när finalen inleddes på 
lördagen och var också starkast i söndagens 
två avslutande dubblar vilket gav slutresultatet 
5–1 till Stockholm. Därmed kan Stockholm 
titulera sig Pirres vinnare även i år och pokalen 
stannar därmed i Stockholm.

- Den här tävlingen och spelformen är jättebra 
och viktig för svensk tennis. Tennisen är så 
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individuell och man är ganska ensam 
ute på banan. Att spela lagmatcher 
och känna den här ”vi-känslan” 
i ett lag är jätteviktigt. Och också 
att få in dubbelspelet i den här 
tävlingsformen, avslutar coachen 
Per ”Pekka” Henricsson i en intervju 
med Svenska TF.

Tidigare segrare
1997: Stockholm
1998: Stockholm
1999: Stockholm
2000: Stockholm
2001: Västergötland
2002: Skåne
2003: Småland
2004: Stockholm
2005: Stockholm
2006: Stockholm
2007: Västergötland
2008: Stockholm
2009: Syd
2010: Syd
2011: Stockholm
2012: Stockholm
2013: Syd
2014: Stockholm
2015: Syd
2016: Syd
2017: Stockholm
2018: Stockholm

Sofias Cup

Även kallad Sveriges ”mini-Fed Cup” (damer-
nas Davis Cup) och är Sveriges största 
lagtävling för flickor. Tävlingen har under 
årens lopp bytt namn och har tidigare hetat Ica 
Kuriren Cup, Julia Cup, Investor Cup och F12. 
Sedan 2016 heter den Sofias Cup efter exproffset 
Sofia Arvidsson som spelade framgångsrikt på 
WTA-touren under 16 år.

Att ge flickorna lagkänsla är ett av tävlingens 
syften samt att få dem att spela flera tuffa och 
jämna matcher och främja dubbelspelet. Detta 
är viktigt då förhoppningsvis någon eller 

några av dessa flickor i framtiden spelar i vårt 
Fed Cup-lag. Sedan 2009 spelas tävlingen i två 
steg med gruppspel för samtliga regioner och 
därefter en final. Finalen har under de senaste 
åren spelats under semi- och finalhelgen av 
Stockholm Ladies i början av november. Varje 
lag består av sex spelare. Lagmatcherna består 
av fyra singlar och två dubblar. Inför 2018 tog 
SvTF ett beslut att ändra åldern i Sofias Cup 
från 12 till 14 år.

Även detta år arrangerades regionspelet med 
Tennis Stockholm som tävlingsarrangör och 
SALK som spelplats. Tidigare har vi haft 
Smedslättens TK som spelplats. Sju lag deltog 
där Stockholmslaget saknade ett antal spelare 
på grund av spel utomlands med Good to 
Great. Vårt lag var inlottat i den poolgrupp 
där förhandstippade region Norr med största 
säkerhet skulle ta sig till final. Men så blev 
det inte. Norr kom med endast fem spelare på 
grund av skador. Stockholmsflickorna spelade 
riktigt bra och spelade 3–3 mot Göteborg för att 
sedan besegra Norr med 5–1 och därmed vinna 
sin poolgrupp. I finalen som därefter spelades 
under Stockholm Ladies i november mötte 
Stockholm Region Syd.

Efter de inledande dubblarna där ställningen 
stod 1–1 mellan lagen var det dags för singel-
spel. Det blev oerhört jämna kamper där tre 
av de fyra singelmatcherna gick till avgörande 
match tiebreak. Med lite mer marginal på sin 
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sida segrade region Syds spelare i samtliga 
fyra singelmatcher och vann totalt lagmatchen 
med 5–1.

Tidigare segrare
2000: Halland
2001: Stockholm
2002: Skåne
2003: Stockholm
2004: Småland
2005: Skåne
2006: Sörmland
2007: Stockholm
2008: Skåne
2009: Stockholm
2010: Syd
2011: Göteborg
2012: Syd
2013: Stockholm
2014: Stockholm
2015: Syd
2016: Stockholm
2017: Stockholm
2018: Syd

Stockholm Junior Tour

Denna populära tourtävling startades upp 
2010 för Stockholms bästa pojkar och flickor 
13–14 år, 15–16 år och 17–21 år.

Syftet med Stockholm Junior Tour:
• Höja statusen för regionmästerskapen och 
få med de bästa spelarna.
• Uppmuntra/få spelarna att delta i sin 
egen åldersklass.
• Öka möjligheten för ”breddspelare” att 
vinna fler matcher i andra tävlingar.
• Skapa en möjlighet att tävla i 
17–21-åldern.

Nyhet i 13–14-årsklassen 
A- och B-klass infördes i 13–14-årsklassen. 
Syftet med A- och B-klasser är att låta spelarna 
själva bedöma vilken nivå som de vill tävla 
på. Grundtanken är att det ska bli jämnare 
matcher där spelaren får möta jämbördiga 

motståndare. Nivåindelningen grundar sig på 
följande tankesätt: 

• A: För tävlingsvana spelare med 
stor spelskicklighet. I A-klassen samlar 
man Stockholm Junior Tour-poäng till 
Mastersslutspelet i december. 
• B: För mindre tävlingsvana spelare. I 
B-klassen samlar man inte några Stockholm 
Junior Tour-poäng. 

Alla Stockholm Junior Tour-tävlingar i åldern 
13–14 år ska arrangeras så att spelaren själv 
kan anmäla sig på någon av ovanstående två 
nivåer. Det är spelarna själva som avgör på 
vilken nivå de vill tävla i. Det behöver inte vara 
samma nivå vid varje tävling. I och med det fria 
valet kommer åldern att ha mindre betydelse 
än tävlingsvanan och spelskickligheten hos 
den enskilde spelaren. 

Nyhet i 15–16-årsklassen 
• Huvudturnering & kval
• Huvud – 16 lottning
• 12 direktkvalificerade genom SvTF 
Tennispoäng
• 4 kvalplatser 

Sex nationella fristående tävlingar ingick i 
touren samt slutspelet:

• MIK Open
• JRM inomhus i Danderyd
• Audi Danderyd Trophy 
• JRM utomhus i SALK
• Järfälla Open
• Nordea Nordic Cup, Åkersberga
• Masterssluspel, Trollbäcken

Priser: Vinnarna erbjuds A-sponsorkontrakt 
från Diadora samt träningsläger på Barcelona 
Tennis Academy under månadsskiftet april/
maj.

Till Masterslutspelet var det stort intresse för 
deltagande. Vi har utgått ifrån att vårt Masters 
inte ska vara för litet och inte för stort, utan 
bestå till ca 20 % av våra aktiva licensierade 
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tävlingsspelare i respektive åldersklass. Detta 
innebär att vi får tillräckligt många spelare 
som pratar och drömmer om Masters under 
hela året. 

Vinnarna i Stockholm Junior Tour 2018:
PS13-14 Quoc Uy Vo, Danderyds TK
FS13-14 June Björk, Trollbäckens tK
PS15-16 Michael Minasyan, Danderyds TK
FS15-16 Saga Koch, Näsbyparks TK
HS17-21 Carl Gustafsson, SALK
DS17-21 Alma Johansson, Mälarhöjdens IK Tennis

Elite Hotels Next Generation

Under de första veckorna i maj genomfördes 
Elite Hotels Next Generation regionspel 
i Stockholm. Flickorna spelade på SALK 
och pojkarna på Åkersberga TK, och vi 
passade på att tacka arrangörerna för ett bra 
arrangemang av denna anrika tävling som nu 
fyllt 49 år. Många bra och välspelade matcher 
genomfördes under dessa veckor för att få 
fram vilka spelare som får äran att representera 
Stockholm i riksfinalen. 1970 var första gången 
som tävlingen arrangerades, då under namnet 
Kalle Anka Cup. Björn Borg, Mats Wilander, 
Stefan Edberg och många andra storspelare 
har deltagit i Kalle. År 2012 bytte tävlingen 
namn till SEB Next Generation Cup för att 2016 
byta till att heta Next Generation Cup. Nu har 
ännu ett namnbyte skett och tävlingen heter 
för närvarande Elite Hotels Next Generation.

Det blev fina framgångar för Team Stockholm 
i Sverigefinalen när tävlingen var färdigspelad.
Stort tack till Svenska Tennisförbundet för ett 
väldigt fint arrangemang där spelare, ledare 
och föräldrar inkluderades.

Resultatmässigt kan Tennis Stockholm 
summera tävlingen som en av de mest fram-
gångsrika någonsin. Bland annat vann Stock-
holm fem av de sex dubbelklasserna och var i 
final i den sjätte. Ytterligare guld blev det i tre 
av de sex singelklasserna och utöver detta flera 
silver och brons.

Tack till coacher, spelare och föräldrar som 
bidrog till att skapa en fantastisk stämning och 
miljö under tävlingsveckan.

Coacher under veckan: Per Henricsson, Jonas 
Tydén och Robin Brage.

Tennis Europe 14

Tennis Europe (TE) samlar idag 50 europeiska 
länders tennisförbund. Ovanför TE finns Inter-
national Tennis Federation (ITF).

Tennis Europe Junior Tour består av tävlingar i 
hela Europa som är öppna för spelare från hela 
världen. Det finns tre åldersgrupper: 16 år och 
under, 14 år och under och 12 år och under. 
Tävlingarna indelas i kategorierna 1, 2 och 3 
där kategori 1 omfattar de största tävlingarna 
och individuella Junior-EM.

TE sanktionerar, supportar och hanterar över 
1 200 internationella tennis-events varje år och 
ger god service till upp emot 26 miljoner spelare 
i Europas populäraste individuella sport.

I Tennis Europes verksamhet ingår bland 
annat:

• Stödja och utveckla tennisen i Europa.
• Vara en länk mellan Nationella 
Tennisförbundet och ITF.
• Medverka till att genomföra ITF:s regler 
och beslut.
• Arrangera tävlingar, bland annat för 
12–16-åringar.
• Ha tävlingsinformation och lottningar på 
hemsidan.
• Anordna konferenser.

Tennis Stockholm var även 2018 med och 
arrangerade XL Bygg Open i Trollbäcken.
Till final i pojkklassen gick Elwin Gauffin, 
Näsbyparks TK. Elwin gick även till final i pojk-
dubbeln tillsammans med Jeiden Saidizand, 
Uppsala TK. Dessutom blev det Stockholms-
seger i flickdubbeln där Ida Johansson, 
Mälarhöjdens IK Tennis, tillsammans med 
Agnes Mitteregger, Djursholms TK, vann.
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Under 2018 har Tennis Stockholm arrangerat 
teamresor till TE-tävlingar som arrangerats 
utanför Stockholmsområdet. Våra Team 
Stockholm-spelare har erbjudits att tillsammans 
med Team Stockholms coach följa med och 
ingå i teamet.

Nedanstående TE-resor gjordes under 2018:
• Värnamo
• Norrköping
• Göteborg

ITF 18

International Lawn Tennis Federation, från 
1997 bara International Tennis Federationen, 
på svenska Internationella Tennisförbundet, 
är en organisation som bildades den 1 mars 
1913 för att samordna internationell tennis och 
befästa spelets regler.

För kännedom utsåg ITF 1978 Björn Borg 
och Chris Evert till de första officiella världs-
mästarna i tennis.

Under 2018 har Tennis Stockholm arrangerat 
teamresor till ITF-tävlingar som arrangerats 

utanför Stockholmsområdet. Våra Team 
Stockholm-spelare har erbjudits att tillsammans 
med Team Stockholms coach följa med och 
ingå i teamet.

Nedanstående ITF-resor gjordes under 2018:
• Malmö ITF
• Kramfors ITF
• Värnamo ITF
• Kramfors ITF

Intrum Stockholm Open

Under 50 år har Stockholm Open varit ett årligt 
återkommande evenemang som varit till glädje 
för alla tennis- och sportintresserade. Sven 
Davidson, en av Sveriges genom tiderna största 
tennisspelare, grundade Stockholm Open 1969 
som nu är den äldsta inomhusturneringen på 
touren och som betytt mycket för svensk tennis.

Tillsammans med de övriga grundarna Börje 
Fornstedt, Börje Lundin, Hans-Åke Sturén och 
Göran Tholerus hälsade de publiken välkomna 
i det första programbladet med följande text.
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Välkomna!
Äntligen kan tennisen med gott samvete hälsa sin 
svältfödda publik välkommen till en rejäl tennisfest 
inomhus.

Svensk tennis har ju haft Båstad att se fram 
emot och njuta av när det gäller att få smaka på det 
storinternationella.

Men i övrigt har det varit praktiskt taget plus 
minus noll.

Varför?
Varför skulle vi inte kunna få en motsvarighet 

till Båstad under vår långa inomhusperiod. Det 
skulle så innerligt väl behövas en topp för att hålla 
det breda tennisintresset varmt också under den 
kalla årstiden.

Det resonemanget var grunden till Stockholm 
Open 1969. Ett evenemang som vi tror skall bli en 
upplevelse för idrottspubliken – och som vi hoppas 
skall bli en tradition.

Under de åtta dagarna kommer vi att 
underhållas – och stimuleras till egna övningar! – 
av större delen av världseliten med den främsta av 
alla, Rod Laver, i spetsen.

Till Er alla ett varmt välkommen och mycket 
nöje!

Dessa herrar kunde inte ha mer rätt. Under 
åren har vi jobbat hårt på att få hit toppspelarna 
och få dem att känna sig välkomna och 
omhändertagna vilket har resulterat i att 
publiken blivit underhålla av världstennis i 
toppklass. Med en stolt blick i backspegeln kan 
vi konstatera att av tennisens sammanlagt 26 
världsettor är det endast sex spelare som aldrig 
har spelat Stockholm Open. Dessa är John 
Newcombe, Marat Safin, Gustavo Kuerten, 
Andy Roddick, Novak Đoković och Andy 
Murray.

Till årets turnering hade det tagits fram 
en specialdesignad logga med texten ”50 
YEARS of PASSION FOR TENNIS”. Ett SO 
50-årsjubileum hölls i samband med turnering-
ens fredagskväll med inbjudna personer som 
på ett eller annat sätt spelat, arbetat eller på 
något sätt bidragit till tävlingen under dessa 
år. Stämningen var på topp, minglet gynnades 
av den stående och gående buffén. Stockholm 
Opens ägarordförande Marcus Wallenberg, 

Odd Swarting och Dan Rastland höll var sitt 
inspirerande tal, vilka mottogs väl.

År 2016 införde vi ett Intrum Stockholm Open 
förkval för fyra spelare vilket slog väl ut. I år 
utökade vi förkvalet till tolv utvalda spelare 
vilka fick kämpa om två kvalplatser. Även 
årets förkval, som spelades på SALK hallens 
banor, slog väl ut. Under tre dagar spelades 
matcherna med hög kvalitet och spänning 
vilket resulterade i att Markus Eriksson och 
Karl Friberg vann kvalplatserna och lottades 
in i kvalturneringen där det dock tog stopp för 
båda. Kvalet höll även i år hög klass med kända 
spelare som Bernard Tomic och Jürgen Zopp. 
Markus mötte lettländaren Ernests Gulbis och 
besegrades i en jämn match med 6–4, 7–6. Det 
var få på läktaren som i detta läge trodde att 
Gulbis därefter skulle få kvala in och vinna sex 
matcher innan han förlorade i finalen.

I huvudturneringen var jänkaren och världs-
tian John Isner toppseedad tillsammans 
med italienaren och trettonderankade Fabio 
Fognini. Men intressantast för alla tennisnördar 
var de unga framtidsstjärnorna Stefanos 
Tsitsipas, Denis Shapovalov, Alex de Minaur 
och Taylor Fritz. Nog har de bra spel i sig 
dessa framtidshopp som alla hade högt tempo, 
bra tryck i slagen och härligt självförtroende. 
Taylor Fritz fick tyvärr problem med ryggen 
i sin match mot sydkoreanen Hyeon Chung, 
men lottningen var svår och Chung tippades 
av vissa som en potentiell slutsegrare. Den 
188 cm långa Chung som har en fantastisk 
balans och ett bra rörelseschema fick senare i 
turneringen bryta mot Fognini på grund av en 
besvärande fotskada. Oerhört snabb var även 
australiensaren Alex de Minaur som i första 
omgången fick se sig besegrad av arbetshästen 
Philipp Kohlschreiber. Kanadas nya stjärna 
Denis Shapovalov höll inte igen på krutet utan 
visade upp ett underbart tryck och släpp i 
slagen både på forehand och sin spektakulära 
enhandsbackhand. Ett stort spel som genererar 
många fantastiska bollar, men även en hel 
del ”unforced mistakes” vilket Gulbis kunde 
utnyttja när de möttes i andra omgången. 
Bäst gick det för den femtonderankade greken 



81

Stefanos Tsitsipas som trots sina 20 år spelade 
både moget, stort och stabilt genom turneringen 
och till slut vann sin första ATP-turnering 
genom att besegra Gulbis med 6–4, 6–4. Att 
Tsitsipas är en publikfavorit gick inte att ta 
miste på under veckan. Säkerligen kommer 
denna seger innebära att Stockholm för alltid 
kommer att vara en av hans favoritplatser.

I dubbelfinalen vann det engelska dubbellaget 
Luke Bambridge/Johnny O’Mara över Marcus 
Daniell, Nya Zeeland/Wesley Koolhof, 
Nederländerna, med 7–5, 7–6 i en publik-
underhållande match.
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År Singelvinnare Dubbelvinnare
2018 Stefanos Tsitsipas Luke Bambridge/Johnny O’Mara
2017 Juan Martin del Potro Oliver Marach/Mate Pavic
2016 Juan Martin del Potro Elias Ymer/Mikael Ymer
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

Stockholm Open-vinnare genom åren
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Tävlingsresultat 2018
SEB Next Generation – regionskval:
Flickor, SALK, finaler
FS11 Josefine Härdelin Lidingö TK – Johanna Dahlström KLTK 6-0 6-0 
FS13 Lisen Rinman SMTK – Carla Wendt SMTK 6-2 6-1 
FS15 Nadia Mezan Farsta TK – Agnes Mitteregger Djursholms TK WO

Pojkar Åkersberga, finaler
PS11 Alvar Lange MIK – Patrik Munkhammar Trollbäckens TK 6-2 1-6 10-6
PS13 Albert Saar Lidingö TK – Noa Forste Dinell SALK 6-3 4-6 10-7
PS15 Isac Strömberg, Åkersberga TK– Michael Minasyan 6-40-6 6-0

SEB Next Generation – slutspel i Båstad:
FD 11 2:a Johanna Dahlström KLTK/Josefine Härdelin Lidingö TK
PD 11 1:a Alvar Lange MIK/ Patrik Munkhammar Trollbäckens TK
FS 13 2:a Lisen Rinman Smedslättens LTK
FD 13 1.a Lisen Rinman/Carla Wendt Smedslättens LTK
PS 13 1.a Noa Forste Dinell SALK
PD 13 1:a Noa Forste Dinell SALK/ Albert Saar Lidingö TK
FS 15 1.a Johanna Ström NPTK
FS 15 2:a Agnes Mitteregger Djursholms TK
FD 15 1:a Nadia Mezan Farsta TK/ Agnes Mitteregger Djursholms TK
PS 15 1:a Isac Strömberg, Åkersberga TK
PD 15 1:a Isac Strömberg Åkersberga TK/Michael Minasyan Danderyds TK

Båstad Corem Open 2018:
FS 14 A 1:a Agnes Mitteregger Djursholms TK
FS 14 A 2:a Nadia Mezan Farsta TK
FS 14 B 1:a Vaida Matusevicute KLTK
FS 14 B 2:a Isabella Svahn KLTK
FD 14 1:a Ida Johansson MIK/Agnes Mitteregger Djursholms TK
PS 14 B 1:a Nirmit Chandel Solna TK
PD 14 1:a Elwin Gauffin NPTK/Henrik Bladelius
PD 14 2:a Hugo Dunger Trollbäckens TK/ Tobias Wallin MIK
FS 16 1:a Maria Petrovic Farsta TK
FS 16 B 1:a Agnes Mitteregger Djursholms TK
PS 16 1:a Isac Strömberg Åkersberga TK
PS 16 A Leo Borg KLTK
PS 16 C 1:a Tobias Wallin MIK
PS 16 C 2:a Christopher Norlin KLTK
PD 16 A Linus Carlsson Halldin NPTK/ Hannes Tylehed SALK
PD 16 B 1:a Gabriel Berner KLTK/ Emilio Zielkowski
PD 16 B 2:a Sixten Nyström SALK/ John Gabelic
FS 18 2:a Anna Leijon KLTK
FS 18 B 1:a Katja Jules Viberg SALK
FS 18 B 2:a Filippa Vial Trollbäckens TK
FD 18 1:a Lisa Zaar/ Anna Leijon KLTK
PS 18 A 2:a Jesper Klöv Nilsson KLTK
PS 18 B 1:a Erik Särlvik SALK
PS 18 B 2:a Robert Minasyan Danderyds TK
PS 18 C 2:a Sixten Nyström SALK
PD 18 A 1:a Oliver Andersson Huddinge TK/Nikola Slavic Enskede LTK
PD 18 A 2:a Elliot Altman/Jesper Klöv Nilsson KLTK
PD 18 B 1:a David Flisberg7 Erik Särlvik SALK
PD 18 B 2:a Elliot Arnarp/ Nicholas Strömberg Hellas TK 

Svenska Juniorcupen – SM:
F18 1:a KLTK
P18 1:a KLTK

Stockholm Junior Tour – segrare
FS 14 June Björk, Trollbäckens TK
PS 14 Albert Saar, Lidingö TK
FS 16 Saga Koch, Näsbyparks TK
PS 16 Michael Minasyan, Danderyds TK 

FS 17-21 Alma Johansson, MIK
PS 17-21 Carl Gustafsson SALK

Junior RM 14, 16, 17–21 inomhus – segrare
FS 14 A Agnes Mitteregger Djursholms TK
FS 14 B Elsa Brenner Saltsjöbadens LTK
PS 14 A Elwin Gauffin NPTK
PS 14 B Carl Sjöholm KLTK
FS 16 Smilla Kjaergaard SALK
PS 16 Isac Strömberg Åkersberga TK
FS 17-21 Sara Salemyr SALK
PS 17-21 Hannibal Borg Solna TK

Junior RM 14, 16, 17–21 utomhus – segrare
FS 14 A June Björk Trollbäckens TK
FS 14 B Vaishna Jegathesesan SALK
PS 14 A Albin Jansson NPTK
PS 14 B Viggo Lindstrup Sollentuna TK
FS 16 Lea Forste Dinell SALK
PS 16 Gustav Hasslegren NPTK
FS 17-21 Hanna Wikberg KLTK
PS 17-21 Carl Gustafsson SALK

Junior RM Dubbel 14, 16, 17–21 – segrare
FD 14 Ruya Mavi, MIK / Isabella Sundvall Järfälla TS
PD 14 Hugo Dunger Trollbäckens TK/ Tobias Wallin MIK
FD 16 Lovisa Conde/ Alva Norberg KLTK
PD 16 Linus Carlsson Halldin NPTK/ Hannes Tylehed SALK
FD 17-21 Anna Leijon KLTK/ Sara Salemyr SALK
PD 17-21 Pontus Hällgren TTK/ Nikola Slavic Enskede LTK

Junior SM 14,16 inomhus, Göteborg
FS 14 1:a Nadia Mezan Farsta TK
FS 14 2:a Ida Johansson MIK
FD 14 2:a Ida Johansson MIK/Agnes Mitteregger DjTK 
PS 14 2:a Elwin Gauffin NPTK
PD 14 1:a Elwin Gauffin NPTK / Henrik Bladelius
PD 14 2:a Gabriel Berner KLTK/ Emilio Zielkowski
FS 16 2:a Maria Petrovic Farsta TK
FD 16 2:a Maria Petrovic/Nelly Mezan Farsta TK
PS 16 1:a Linus Carlsson Halldin NPTK
PS 16 2:a Leo Borg KLTK
PD 16 1:a Leo Borg KLTK/ Michael Minasyan Danderyds TK
PD 16 2:a Sebastian Abboud TSK/ Adam Heinonen

Junior SM 18/Ungdoms-SM 21 inomhus, Falun
FD 18 1:a Alexandra Viktorovitch/ KLTK / Ida Ferding
PS 18 1:a Erik Grevelius, KLTK
PD 18 1:a Liam Hedlund KLTK / Filip Tensing SALK
PD 18 2:a Eric Davidsson Lidingö TK / Kevin Chahoud
DS 21 2:a Mathilda Vidgren Trollbäckens TK
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HS 45 Mats Kristensson, Sollentuna TK
DS 45 Astrid Olbers, SALK
HD 45 Jonas Broström/ Mats Kristensson, Sollentuna TK
HS 50 Jonas Broström, Sollentuna TK
DS 50 Maria Seger, NPTK
HS 55 Per Dahlström, KLTK
HS 60 Anders Almqvist, Lidingö TK
HS 65 Per Johansson, Järfälla TS
HD 65 Håkan Johansson / Östen Johansson, Spårvägens TK
HS 70 Börje Skånberg, Näsbyparks TK

Veteran SM inomhus, Linköping
DS 35 2:a Isabelle Björkman, Djursholms TK
HS 35 1:a Robin Brage, MIK
DD 35 1:a Karin Brännvall, Täby TK/ Kristina Ebenius NPTK
DD 35 2:a Bogdana Molovan/Anna Thoren NPTK
HD 35 1:a Magnus Augustinsson/Patrik Evers Åkersberga TK
DS 40 1:a Karin Brännvall, Täby TK
HD 40 1:a Peter Hafverkorn, SALK/ Andreas Lindgren
HD 40 2:a Joakim Ekberg, Kungsängens TK/ Markus Ekegren
MD 40 2:a Anders Lindgren / Rosie Lewandowsky, EIF
DS 45 1:a Astrid Olbers, SALK
DS 45 2:a Kristina Ebenius KLTK
HS 45 1:a Anders Lindgren, Enebybergs IF
DD 45 2:a Astrid Olbers, SALK/Helena Hägglund, Lidingö TK
HD 45 1:a Tommy Andersson Stockholms TK/ Pasi Pannula
HD 45 2:a Mattias Wittgren,Åkersberga TK/Jonas Taheri-Wiik
DS 50 1:a Anna Gunnarsson, Älta TK
DS 50 2:a Sara Schinzel, Lidingö TK
HS 50 2:a Marcus Thorstrand, SALK
DD 50 1:a Anna Gunnarsson ÄTK/Gunilla P Wictorin SDTK
DD 50 2:a Anna Hatziharalambous TTK/ Sara Schinzel LTK
HD 50 2:a Patrik Andreasson, GTK/ Henrik Von Mentzer
MD50 1:a Anna Gunnarsson, Älta TK/ Peter Bengtsson
DS 55 1:a Karin Angenberg, Danderyds TK
DS 55 2:a Anna Carin Månsson, Lidingö TK
HS 55 2:a Christer Lundberg, Stockholms TK
DD 55 1:a Anna Carin Månsson Lidingö TK/ Sofi Rehme
DD 55 2:a Karin Angenberg/Elisabeth Angenberg, DTK
HD 55 1:a Christer Lundberg STK /Per Anders Lindeborg
HD 55 2:a Kenneth Falk/ Martin Sundberg, Saltsjö Duvnäs TK
MD 55 1:a Karin Angenberg/Kenneth Thor, Danderyds TK
MD 55 2:a Sofie Björling SALK/ Tomas K-Hellgren, DTK
DS 60 1:a Maria Låftman, SALK
DS 60 2:a Edith Rocha De Nordin, SALK
DD 60 1:a Maria Låftman/Edith Rocha De Nordin, SALK
DD 60 2:a Ann-Christine Medhammar, LTK/Margareta Meldahl, KLTK
HD 60 2:a Anders Almqvist LTK/ Freddie Lundqvist STK
MD 60 1:a Edit Rocha De Nordin, SALK/ Anders Björklund NPTK
MD 60 2:a Maria Låftman SALK/ Mikael Hellström
HS 65 1:a Per Johansson, Järfälla TS
HD 65 2:a Anders Björklund / Göran Zwahlen, NPTK
DS 70 1:a Margareta Meldahl, KLTK
DS 70 2:a Anita Carlsson, SALK
HD 70 1:a Robert Stig, SALK/ Björn Forsen
MD 70 1:a Margareta Meldahl KLTK / Per Schött SALK
MD 70 2:a Anita Carlsson SALK / Göran Larsson
HD 75 2:a Hans Berg, SALK/ Torald Svensson, Stora Wäsby 
HS 80 1:a Rolf Westman, Väösterhaninge TK
HS 80 2:a Tom Rune, KLTK
HD 80 1:a Rolf Westman, V-haninge/Tom Rune, KLTK
HD 80 2:a Gert Hansson, Lidingö TK/ Stig Johansson
HS 85 2:a Bo Hemborg, MIK

Veteran SM Utomhus, Båstad
DS 35 1:a Lina Westberg, KLTK
HS 35 1:a Claes Lindholm, Danderyds TK

DD 21 2.a Mathilda Vidgren TTK/ Ebba Rosberg SALK
HS 21 1:a Mathias Gavelin Järfälla TS

Junior SM 14,16,18 utomhus, Båstad
FS 14 2:a Agnes Mitteregger, Djursholms TK
FD 14 1:a Agnes Mitteregger DjTK/ Ida Johansson MIK
FD 14 2:a Nadia Mezan Farsta TK/ Johanna Bernhold
PS 14 2:a Elwin Gauffin NPTK
PD 14 1:a Elwin Gauffin NPTK/ Henrik Bladelius
PD 14 2:a Gabriel Berner KLTK/ Emilio Zielkowski
PS 16 1:a Leo Borg KLTK
PD 16 2:a Leo Borg KLTK/ Michael Minasyan Danderyds TK
FS 18 2:a Lisa Zaar KLTK
FD 18 1:a Lisa Zaar KLTK/ Cajsa Hennemann
PS 18 1:a Gustaf Ström NPTK
PS 18 2:a Nikola Slavic Enskede LTK
PD 18 1:a Jesper Klöv Nilsson/ Anton Örnberg KLTK
PD 18 2:a Nikola Slavic Enskede LTK/ Oliver Andersson

Pirres Pokal, Regiontävling pojkar 14
1:a Stockholm

Sofias Cup, Regionstävling flickor 14
2:a Stockholm

Svenska Juniortouren, Mastersslutspel
FS 14 2:a Ida Johansson MIK
PS 14 2;a Elwin Gauffin NPTK

Regionsmästare Senior/Veteran inne, Gustavsberg
DS Mikaela Seger, MIK
HS Erik Wedin, Gustavsbergs TK
HD Jakob Amilon / John Flodin KLTK
MD Mikaela Seger/ Benjamin Lecomte MIK
DS 40 Maria Seger, NPTK
HS 40 Pehr Dunger, Västerhaninge TK
DD 40 Helena Hägglund Lidingö TK/ Astrid Olbers SALK
HS 45 Fredrik Perman, Enebybergs If
HD 45 Fredrik Perman/ Kenneth Johansson, Enebybergs IF
MD 45 Astrid Olbers SALK/ Fredrik Ahlquist NPTK
DS 50 Sara Schinzel, Lidingö TK
DD 50 Gunilla Prusakiewicz / Beate tellberg, Saltsjö Duvnäs TK
HS 50 Marcus Thorstrand SALK
HD 50 Christian Krueger KLTK/ Peter Reijler Stockholms TK
HS 55 Folke Regen, KLTK
HD 55 Kenneth Falk/ Martin Sundberg, Saltsjö Duvnäs TK
MD 55 Freddie Lundqvist Sollentuna TK/Annette Hofvander Järfälla TS
DS 60 Maria Låftman, SALK
HS 60 Freddie Lundquist, Sollentuna TK
HD 60 Anders Almqvist Lidingö TK/Freddie Lundquist Sollentuna TK
HS 65 Per Johansson Järfälla TS
HD 65 Göran Zwahlen/Anders Björklund Näsbyparks TK
HS 70 Lennart Tillborg, Vallentuna TK
HD 70 Thommy Gander, Sundbyberg TK/Kenneth Westin, Huddinge TK
HS 75 Börje Skånberg, Näsbyparks TK
HD 75 Hans Berg SALK/Torald Svensson Stora Wäsby TK
HS 80 Thorsten Holmkvist, Rönninge TK
HS 85 Bo Karlsson, Spårvägens TK

Regionsmästare Senior/Veteran Utomhus, Åkersberga
HS 35 Jan Hammar, Åkersberga TK
DS 35 Maria Bronett, Saltsjöbadens LTK
DD 40 Maria Bronett, Saltsjöbadens LTK/ Anna Thoren NPTK
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HS 35 2:a Jonas Nilsson, Åkersberga TK
HD 35 1:a Mikael Holst/ Ted Melin Boyd, KLTK
HD 35 2:a Christian Eberstein TSK/ Sebastian Lang
MD 35 1:a Lina Westberg KLTK / Magnus Hedlund
DS 40 1:a Karin Brännvall, Täby TK
DD 40 1:a Karin Brännvall Täby TK/ Kristina Ebenius KLTK
DD 40 2:a Emma Flink Gustavsbergs TK/ Sofia Höglund
HD 40 1:a Martin Lager/ Fredrik Perman, Enebybergs IF
MD 40 1:a Christian Eberstein TSK/ Anna Grant
DS 45 2.a Anna Bengtsson, Farsta TK
HS 45 1:a Anders Lindgren, Enebybergs IS
HS 45 2:a Tommy Andersson Stockholms TK
DD 45 1:a Anna Nordlander KLTK / Åsa Ljungström 
HD 45 1.a Lennart Eijlestam Kungsängens TK/ Henrik Hobik
HD 45 2:a Tommy Andersson Stockholms TK/ Pasi Pannula
MD 45 1:a Rosie Lewandowsky/Anders Lindgren, Enebyberg 
MD 45 2:a Tommy Andersson Stockholms TK/ Pernilla Putnik
DS 50 1:a Maria Seger, NPTK
DS 50 2:a Anna Gunnarsson Älta TK
HS 50 2:a Håkan Svensson, KLTK
HS 50 2:a Fredrik Perman, Enebybergs IF
DD 50 1:a Anna Gunnarsson Älta TK / Karin Angenberg DTK
DD 50 2:a Anna Hatziharalambous TTK/Christina Marmolin Lidingö TK
HD 50 2:a Peter Reijler Stockholms TK/Nicklas Johansson
MD 50 1:a Christina Marmolin Lidingö TK/ Håkan Svensson KLTK
MD 50 2:a Anna Gunnarsson Älta TK/Kenneth Johansson EIF

DS 55 1:a Karin Angenberg, Danderyds TK
DS 55 2:a Ann Sofie Sternås, Saltsjö Duvnäs TK
DD 55 1:a Sofie Björling / Gunilla Berg-S, SALK
DD 55 2:a Lisbeth Andersson, SALK/ Liliana Cronwall
MD 55 1:a Lena Stannow, Lidingö TK/Stefan Mattsson, KLTK
MD 55 2:a Karin Angenberg/ Kenneth Thor, Danderyds TK
DS 60 1:a Edith Rocha De Nordin, SALK
HD 60 1:a Anders Almqvist Lidingö TK/Freddie Lundqvist, 
Sollentuna TK
MD 60 1:a Edith R-D Nordin,SALK/ Anders Björklund, NPTK
MD 60 2:a Maria Låftman SALK / Göran Klint
DS 65 1:a Maria Låftman, SALK
HS 65 2:a Per Johansson, Järfälla TS
DD 65 1:a Margareta Ljunggren LTK / Ann Bengtsander
DD 65 2.a Anita Carlsso, SALK/ Ingrid Hansson
HD 65 1:a Per Johansson, Järfälla TS/ Mikael Hellström
HD 65 2:a Anders Björklund/ Göran Zwahlen NPTK
MD 65 1:a Alison Uvner, Järfälla TS/ Mikael Hellström
DS 70 2:a Anita Carlsson, SALK
MD 70 1:a Anita Carlsson, SALK/ Lars-Evert Eskilsson 
MD 70 2:a Margareta Ljunggren LTK / Hans Vennersten
HS 80 1:a Rolf Westman, Västerhaninge TK
HD 80 1:a Tom Rune KLTK / Roul Rohlsson
HD 80 2:a Gert Hansson, Lidingö TK/ Stig Johansson
HS 85 2:a Pehr Svenshammar, Sundbybergs TK
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Stockholmsserien utomhus 2018

Grupp 1

Lag M V O F P Md Sd Gd
Spårvägens TK – Lag 1 4 4 0 0 8 10 21 80
Huddinge TK – Lag 1 4 2 0 2 4 -2 -4 4
Saltsjö-Duvnäs TK – Lag 1 4 2 0 2 4 -4 -9 -63
Gustavsbergs TK – Lag 1 4 1 0 3 2 -2 -3 -4
Hellas Tennisklubb – Lag 1 4 1 0 3 2 -2 -5 -17

Grupp 2

Lag M V O F P Md Sd Gd
Mälarhöjdens IK Tennis – Lag 1 4 3 0 1 6 6 12 45
Gustavsbergs TK – Lag 2 4 3 0 1 6 4 8 29
Boo KFUM – Lag 1 4 2 0 2 4 -4 -9 -40
Spånga TBK – Lag 1 4 1 0 3 2 -2 -3 9
Tullinge TK – Lag 1 4 1 0 3 2 -4 -8 -43

Stockholmsserien inomhus 2017/2018

Grupp 1

Grupp 2

Lag M V O F P Md Sd Gd
Gustavsbergs TK – Lag 1 7 7 0 0 14 15 15 83
Mälarhöjdens IK Tennis – Lag 1 7 5 0 2 10 5 5 40
Saltsjö-Duvnäs TK – Lag 1 7 5 0 2 10 5 5 11
Huddinge TK – Lag 1 7 3 0 4 6 -1 -1 -1
Åkersberga TK – Lag 1 7 3 0 4 6 -3 -3 -6
Tullinge TK – Lag 1 7 3 0 4 6 -3 -3 -31
Ekerö TK – Lag 1 7 1 0 6 2 -3 -3 2
Hellas Tennisklubb – Lag 2 7 1 0 6 2 -15 -15 -98

Lag M V O F P Md Sd Gd
Spårvägens TK – Lag 1 7 5 0 2 10 7 7 55
Gustavsbergs TK – Lag 2 7 5 0 2 10 7 7 39
Spånga TBK – Lag 1 7 4 0 3 8 1 1 10
Lidingö TK – Lag 1 7 4 0 3 8 1 1 -3
Älta TK – Lag 1 7 4 0 3 8 1 1 -29
Näsbyparks TK – Lag 1 7 3 0 4 6 -5 -5 11
Hellas Tennisklubb – Lag 1 7 2 0 5 4 -5 -5 -32
Huddinge TK – Lag 2 7 1 0 6 2 -7 -7 -51



Slutspel Stockholmsserien
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Resultat JSM inne 2018

19 / 32 finalplatser av Stockholms spelare
14 / 32 semifinalplatser av Stockholms spelare

FS#14 1:a#+#2:a PS#14 2:a
FS#16 2:a PS#16 1:a#+#2:a
FS#18 ---- PS#18 1:a
FS#21 2:a PS#21 1:a

FD#14 2:a PD#14 1:a#+#2:a
FD#16 2:a PD#16 1:a#+#2:a
FD#18 1:a PD#18 1:a#+#2:a
FD#21 2:a PD#21 ----

STATISTIK

Resultat JSM ute 2018

15 / 24 finalplatser av Stockholms spelare
13 / 24 semifinalplatser av Stockholms spelare

FS#14 2:a# PS#14 1:a
FS#16 ++++ PS#16 1:a
FS#18 2:a PS#18 1:a+2:a##

FD#14 1:a+2:a PD#14 1:a+2:a
FD#16 ++++ PD#16 2:a
FD#18 1:a+2:a PD#18 1:a+2:a

STATISTIK
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Stockholms Tennisförbund  1(8)
802003-4776

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Stockholms Tennisförbund, 802003-4776 får härmed avge årsredovisning för 2018 med
 säte i Stockholm.

 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

 Styrelsen bestod 2018 av förljande personer:
 Dan Rastland                         Ordförande
 Håkan Arfwedson                  Vice ordförande
 Rolf Ödmark                           Kassör
 Sophie Linghag  
 Erik Carlbom
 Micaela Hjelm
 Robert Roos

 Styrelsen bestod av 6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen har under verksamhetsåret
 haft 6 protokollförda möten samt drygt ett 70-tal löpande arbetsmöten.

 2018 års arbete har bestått till stor del av att utvärdera och utveckla vår verksamhet samt lägga ny
 fokus på vår verksamhetsinriktning. Pyramiden har gått från triangel till rektangel. Vår regionstränare
 har lagt ner ett stor arbete på att arbeta fram och fortsatt sjösätta nya aktiviteter tillsammans med
 klubbar och tränare i regionen. Vi har fortsatt arbetet med att utveckla klubbesök, träffar och
 konferenser med styrelser och adminitrativ personal samt utbilda och coacha tränare och funktionärer.

 Vår verksamhet utgår från Kungl. Tennishallen där kontoret finns sedan mars 2013. 

Ekonomisk översikt
Flerårsjämförelse 2018 2017 2016 2015 2014
Summa intäkter 4 846 302 4 459 166 4 504 000 4 332 385 4 229 581
Balansomslutning 5 310 372 5 117 164 5 475 783 5 930 976 5 796 933

Dispositioner beträffande överskott eller underskott
 Belopp i kr
Till förbundsmötets förfogande står följande medel:
Balanserat resultat 1 004 793
Årets resultat -400 714
Totalt 604 079

Styrelsen föreslår att balanserat resultat disponeras så att i ny räkning överförs 604 079 kr.

                                                                                                                                                                     
       
 Vad beträffar förbundets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Stockholms Tennisförbund  2(8)
802003-4776

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2018-01-01- 2017-01-01-

2018-12-31 2017-12-31

Förbundets intäkter
Bidrag/Stöd 2 1 084 674 1 056 174
Nettoomsättning 1 3 761 628 3 402 992

4 846 302 4 459 166

Förbundets kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 027 315 -1 262 189
Övriga externa kostnader -535 622 -534 801
Personalkostnader 3 -3 842 087 -3 146 489
Rörelseresultat -558 722 -484 313

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 8 578 201 506
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -570 -5 971
Resultat efter finansiella poster -550 714 -288 778

Förändring avsättningar 150 000 288 778
Resultat före skatt -400 714 0

Årets resultat -400 714 0
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Stockholms Tennisförbund  3(8)
802003-4776

Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 8 100 000 100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 4 332 041 4 523 463

4 432 041 4 623 463

Summa anläggningstillgångar 4 432 041 4 623 463

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 548 865 57 339
Övriga fordringar 3 067 2 126
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 150 801 155 283

702 733 214 748

Summa kortfristiga fordringar 702 733 214 748

Kassa och bank 175 598 278 953

Summa omsättningstillgångar 878 331 493 701

SUMMA TILLGÅNGAR 5 310 372 5 117 164
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Stockholms Tennisförbund  4(8)
802003-4776

Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Avsättningar 6 2 995 838 3 150 838
2 995 838 3 150 838

Eget kapital 9 604 079 1 004 793

Summa eget kapital 3 599 917 4 155 631

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 808 073 157 050
Övriga skulder 179 685 115 019
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 722 697 689 464
Summa kortfristiga skulder 1 710 455 961 533

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 310 372 5 117 164

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
 2018-12-31 2017-12-31
Panter och säkerheter för egna skulder
Summa 0 0

 
Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser
 
Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser 0 0
Summa 0 0
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Stockholms Tennisförbund  5(8)
802003-4776

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen enligt BFNAR 2016:10 (K2) och
 Bokföringsnämndens allmänna råd.

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

Fordringar
 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättningar
 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.

Medlemsavgifter
 Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Tennis Stockholm (Stockholms
 Tennisförbund).
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Stockholms Tennisförbund  6(8)
802003-4776

Noter

Not 1  Nettoomsättning per rörelsegren

Nettoomsättning per rörelsegren
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Medlemsavgifter 1 781 700 1 791 400
Barn och Ungdom 955 981 629 012
Seriespel och Tävling 330 580 323 250
Sponsring och Marknad 37 500 200 000
Kansli och Administration 164 621 40 030
Utbildning 266 246 219 300
SOAB 225 000 200 000
Summa 3 761 628 3 402 992

Not 2  Bidrag/stöd
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Bidrag för arbetskraft 118 716 120 778
SDF-stöd 429 958 434 396
Utvecklingsstöd - Regionsprojekt 480 000 480 000
Ersättning SvTF 21 000 21 000
Övriga bidrag 35 000 0
Summa 1 084 674 1 056 174

Not 3   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Män 4 4
Kvinnor 1 1
Totalt 5 5

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Löner och arvoden samt andra ersättningar: 1 841 890 1 850 510
Pensionskostnader 947 256 256 213
Sociala kostnader 749 534 660 874
Övriga personalkostnader 303 407 378 892
Summa 3 842 087 3 146 489

En rättelse har gjorts på personalens pensionskostnader. Rättelsen härrör sig till 2015 - 2017.
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Stockholms Tennisförbund  7(8)
802003-4776

Not 4  Ränteintäkter och liknande intäkter
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Ränteintäkter 0 1
Resultat vid försäljning av långfristiga värdepappersinnehav 8 578 201 505
Summa 8 578 201 506

Not 5  Räntekostnader och liknande kostnader
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Räntekostnader, övriga 570 5 971
Summa 570 5 971

Not 6  Avsättningar

 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Avsättningar till Ungdomstennis 2 810 838 2 960 838
Medel avsatta till klubbutveckling 185 000 190 000
Summa 2 995 838 3 150 838

*Förändring avsättning till Ungdomstennis
Ingående avsättningar Ungdomstennis 2 960 838 3 249 617
Använda medel -150 000 -288 778
Utgående redovisat värde 2 810 838 2 960 838

**Förändring medel avsatta till klubbutveckling
Ingående avsättngar 190 000 200 000
Använda medel -5 000 -10 000
Utgående redovisat värde 185 000 190 000

* Medlen avsatta till Ungdomstennis utgörs i huvudsak av överskottet av årets resultat. Medlen är öron-
märkta för ungdomssatsningen i Stockholms Tennisförbunds verksamhet. Under 2018 har styrelsen
beslutat att 150 000 kr ianspråktagits för ungdomssatsningen.

** Medlen avsatta i Lars-Ove Åkessons namn utgörs i huvudsak av extra avsatta 
medel från 2011 års resultat. Medlen är öronmärkta för att stimulera vidareutvecklingen av tennisen
i Stockholm, att genom extra medel stimulera personer med ett pris "För Gott Föredömme".
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Stockholms Tennisförbund  8(8)
802003-4776

Not 7  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2018-12-31 2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 4 523 463 4 921 957
Inköp under året 500 000 2 234 969
Försäljningar under året -691 422 -2 633 463
Redovisat värde vid årets slut 4 332 041 4 523 463

Not 8  Andelar i intresseföretag
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Stockholm Open AB, 556220-7182, säte i Bromma 100 000 100 000
Summa 100 000 100 000

Not 9  Eget kapital
 Balanserat resultat
Vid årets början 1 004 793

Föregående års resultat 0
Årets resultat 2018-12-31 -400 714
Vid årets slut 604 079
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Tennis Stockholm

Lidingövägen 75
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kansli@tennisstockholm.se
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