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Ordföranden har ordet
Under vårt 79:e verksamhetsår 2020 var vi 
37 737 medlemmar fördelat på 56 klubbar. 
Antalet medlemmar utgör 32,4 procent av 
antalet medlemmar i Sverige, vilket gör oss till 
landets största region.

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

År 2020 var ett omskakande år då covid-19-
viruset slog till i mars. Många var de som miste 
nära och kära. Restriktionerna i samhället 
ledde också till att verksamheter gick omkull 
och människor förlorade sina arbeten. För 
Tennis Stockholm innebar det att vi tvingades 
anpassa och pausa vissa av våra verksamheter. 
Vår elitträning fortsatte dock som tidigare 
och var väldigt vass då de flesta av våra bästa 
spelare var hemma under året.

Vi har löpande under året fått information 
från RF och Svenska Tennisförbundet om 
gällande restriktioner för idrotten. Dessa har 
vi förmedlat till klubbarna via hemsidan och 
Teams-möten med intresserade klubbar.

Regardless of how you feel 
inside, always try to look like a 

winner.

Arthur Ashe

Uppmaningen från Folkhälsomyndigheten 
att i största möjliga mån jobba hemifrån ledde 
till att de tennisintresserade tog tillfället i akt 
att spela mer tennis än tidigare. Vi har fått 
rapporter från Stockholmsklubbar att deras 
uthyrning av strötimmar aldrig varit större. 
Det har varit nästan omöjligt att hitta en 
ledig tennisbana. Intresset för vuxenkurser 
har också varit väldigt stort. Detta belyser 
den stora banbristen som råder i Stockholm. 

Flera klubbar jobbar dock intensivt med att 
få möjlighet att bygga fler banor. Läs mer 
under Klubbutveckling, klubbesök, tennis- och 
multibanor på sid 39.

Klubbutveckling är väldigt viktigt för Tennis 
Stockholm och vi har under flera år arbetat 
med ett projekt som vi kallat licensiering av 
klubbar. Detta har under senare tid lett fram till 
något som vi kallar Klubbservice. Detta är ett 
av tolv uppsatta mål i det gemensamma arbetet 
att skapa svensk tennis Färdriktning 2030 
eller Game Change 2030 som arbetsnamnet 
är. För att nå de uppsatta målen är det viktigt 
att vi arbetar tillsammans. Det innebär att vi 
(förbundet, regionerna och klubbarna) samlar 
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och använder oss av bästa möjliga kompetens 
i landet.

Den rådande pandemin gjorde att Stockholm 
Open fick ställas in för första gången sen 
starten 1969.

Med förhoppning om ett bättre 2021 vill jag 
tacka styrelse, personal, våra samarbetspartners 

och alla klubbar som gör tennisen till vad den 
är idag i Stockholm.

Tillsammans är vi Tennis 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, 
en egen juridisk person med ett eget 
organisationsnummer.

Stockholm bildar en egen region och verkar 
under namnet Tennis Stockholm (Stockholms 
Tennisförbund, region Stockholm). Region 
Stockholm är idag drygt 37 000 medlemar 
i klubbarna vilket är ca en tredjedel av 
medlemmarna i Svenska Tennisförbundet. 
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Svensk tennis – nutid och framtid
Game Change 2030

Det som tidigare hette Färdriktning 2030 har 
nu bytt namn till Game Change 2030.

Game Change 2030 är den plattform som 
svensk tennis – förening, region och förbund 
– äger gemensamt och som ska utgöra 
grundpelaren i våra respektive verksamheter 
på lokal, regional och central nivå.

I augusti–september 2020 genomfördes en 
månadslång turné med 14 stopp över hela 
landet där förbundet och regionerna träffade 
ett 100-tal klubbar och ett 200-tal klubbledare. 
Syftet var att tillsammans arbeta fram färd-
riktningens innehåll: mål, strategier och 
handlingsplaner för långsiktig utveckling av 
svensk tennis.

Arbetet med Game Change 2030 är indelat i 
fyra faser och därefter följer en beslutsordning 
från klubb via regioner till förbund. Arbetet 
med färdriktningen pågick under 2020 och 
kommer att beslutas på förbundsmötet 2021.

Ett samarbete mellan regioner 
och förbund

Svensk tennis är fantastisk

Hundratusentals svenskar, i alla åldrar och på 
alla nivåer, spelar tennis. Många är medlemmar 
i någon av de 400 tennisklubbar som finns 
runt om i landet. I tennisanläggningarna, som 
till stor del ägs och drivs av tennisklubbarna, 
erbjuds en mängd aktiviteter. På plats för att 
guida finns en stor tränarkår som gör tennisen 
till en av svensk idrotts största arbetsgivare. På 
den internationella arenan har svensk tennis 
en respekterad status och både dam- och 
herrlandslagen spelar i de högre divisionerna.

Faktum är att svensk tennis vilar på en väldigt 
stabil och stark grund, men…

Samhället och idrotten förändras

Vi lever i en snabb värld där människors 
beteende förändras, vilket ställer nya krav 
på verksamheterna. Idrotten och tennisen är 
självfallet inte exkluderat detta. Morgondagens 
tennisspelare kommer att ha helt andra 
förväntningar på tillgänglighet, flexibilitet 
och möjlighet att själva kunna påverka sitt 
utövande. Framtiden för svensk tennis är ljus. 
Men det förutsätter att vi ser förändringarna, 
vågar agera och att vi själva är i ständig rörelse 
för att kunna möta framtida förväntningar.

Det har blivit dags att spela nästa game i svensk 
tennis utveckling.

Game Change 2030

Game Change 2030 är resultatet av ett års 
strategiarbete som involverat fler än 300 
tennisledare och aktiva på lokal, regional och 
nationell nivå. Personer från näringslivet, 
media och tidigare tennisstjärnor har på ett 
öppet och ödmjukt sätt bidragit med värdefulla 
inspel.

De tolv målen ska fungera som ledstjärnor som 
ska inspirera och vägleda oss. Förbundet och 
regionernas roll blir att stödja tennisklubbarna 
– det är framför allt där ord blir till handling 
och där morgondagens tennisspelare utmanas 
varje dag.

För att nå de uppsatta målen för Game Change 
2030 behöver vi jobba tillsammans. Det innebär 
att vi (förbundet, regionerna och klubbarna) 
samlar och använder oss av bästa möjliga 
kompetens i landet. För att ta fram goda ramar, 
regelverk med mera jobbar därför förbundet i 
samarbete med regionerna (eller i vissa fall med 
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Handlingsplan 2020/2021

FAS 1

FAS 2

FAS 3

FAS 4

FAKTA
Januari–juni:

• Klubbenkät, som besvarades av 220 klubbar.

• Inhämtande av material från nationella och internationella 
rapporter/undersökningar.

• Trendspaning.

MÖTEN
Juli–september:

• Sverigeturné i samarbete med regionerna där vi träffar 175 klubble-
dare från 100 klubbar.

• Möten med andra fokusgrupper, bland annat från näringslivet, 
representanter från andra idrotter/organisationer, före detta 
proffsspelare m.fl.

• Alla får möjlighet att tycka till och lämna förslag på www.tennis.se.

ANALYS
Oktober–november:

• Game Change 2030 sammanställs av förbundet och regionerna.

• Digital återkoppling till klubbar med ett första utkast.

BESLUT
December 2020–april 2021:

• Klubbar, regioner och förbund behandlar/beslutar om Game 
Change 2030 på sina respektive årsmöten.

Beslutsordning 2021

Januari–mars (de flesta klubbarna har årsmöten under denna period): Klubbarna 
behandlar/beslutar om Game Change 2030 på sina respektive årsmöten.

Mars: Regionerna beslutar om Game Change 2030 på sina respektive årsmöten.

April: Förbundsmötet beslutar om Game Change 2030.
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en speciell region som har specialkompetens) 
och med en eller flera framgångsrika klubbar. 
I de fall det anses vara nödvändigt och möjligt 
kommer även nationella och internationella 
specialister involveras för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för att nå de framtagna 
målen.

År 2025, halvvägs mot målet, kommer Game 
Change 2030 att revideras.

Klubbservice

Ett av de tolv målen i Game Change 2030 är 
Klubbservice som ligger som mål nr 5.

Tennisklubbarna är fria att själva fatta beslut om 
sina verksamheter. Många efterfrågar dock stöd och 
hjälp genom riktlinjer och beprövade förhållningssätt 
som fungerar och utvecklar verksamheten.

Genom ett ökat fokus på klubbservice vill vi erbjuda 
föreningarna ett program med inspiration och 
vägledning för ideella och anställda i sitt dagliga 
arbete i klubben. Allt i syfte att förenkla och förbättra 
vardagen, både på och utanför tennisbanan.

Klubbservice ligger oss varmt om hjärtat. Men 
det gäller att hjälpa klubbarna på rätt sätt. 
Därför har vi startat detta pilotprojekt som 
ligger med i Game Change 2030. 

Av Stockholms 56 klubbar är ingen den andra 
lik. Däremot är vissa klubbar relativt snarlika. 
Några har sitt största fokus på verksamhet 
under sommaren, en del på bredd och motion, 
vissa mot en nationell elit samt några få med 
ett ännu högre mål.

När någon klubb ringer till oss och ber om 
hjälp utgår vi från klubbens medlemsantal 
(stor, mellan eller mindre), banor, personal, 
inriktning på verksamhet, ny/rutinerad 
styrelse, ny/rutinerade tränare och så vidare. 
Utifrån detta så försöker vi anpassa svaren

Under de sju senaste åren med alla våra 
möten med klubbar i Stockholm samt genom 
klubbresan Game Change 2030 har vi hittat 

en stor gemensam nämnare bland klubbarna, 
nämligen önskemål om stöd och hjälp i form 
av riktlinjer, mallar, guider, policys och 
andra beprövade tips. Detta har även kommit 
fram under resan med Game Change under 
september 2020 med alla samtal som regioner 
och förbund haft med klubbarna. Vi kan därmed 
konstatera att behovet är stort och utbrett. Vi 
har under ett flertal år haft diskussion och 
arbetat med denna fråga som aktualiserades 
ännu mer under höstens klubbresa.

You can’t give up! If you give up, 
you are like everybody else.

Chris Evert

Vi har gemensamt nu startat ett arbete med 
att sjösätta ett klubbstödsprogram med 
målet att stötta och coacha klubbarna i deras 
verksamheter och vardag, både på och utanför 
banan. Viktigt att tänka på för oss i den ideella 
sektorn är att vi inte är undantagna några lagar 
och regler i någon form. Det gäller skatteregler, 
arbetsrätt och mycket mera. Vi som organisation 
kan endast vägleda klubbarna.

Klubbarna ska inom vissa områden få 
vägledning och tips om hur de kan/ska arbeta, 
bland annat inom följande områden: 

• Organisation och ledarskap

• Utbildning

• Administration och ekonomi

• Sportslig verksamhet, tennisskola för 
barn, ungdomar och vuxna

• Tävlingar och seriespel

Helt enkelt skapa basfakta på olika nivåer 
som hjälper klubbar. Detta är ett arbetssätt vi 
inom Tennis Stockholm har arbetat med och 
finjusterat de senaste sju åren, varav de senaste 
tillsammans med Mikaela Lecomte Seger, RF 
SISU Stockholm.
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Några exempel på basfaktatext inom Organ-
isation och Ledarskap:

• Stadgar 

• Styrelse

• Revisor

• Valberedning

• Mål

• Vision

• Värdegrund

• Kollektivavtal

• Arbetsrättsfrågor

• Anläggning

• Vägledning från Skatteverket

Fram tills nu har vi samlat alla klubbar till ett 
och samma möte oavsett deras fokusnivå.Det 
innebär att vi diskuterat vilken ”nivå ribban 
skulle ligga på” under mötet. Det innebär 
att det passade vissa klubbar perfekt, men 
passade andra betydligt sämre. De sistnämnda 

klubbarna brukar artigt tacka för mötet, men 
samtidigt flika in att, återkom gärna när ni har 
något för oss.

Därför är det bättre att försöka indela klubbar 
i kategorier skräddarsydda efter klubbens 
förutsättningar, mål och inställning. För 
”sommarklubben” är viss information relevant, 
för ”storklubben” kan behovet vara ett annat.

En form av Klubbservice kommer att arbetas 
fram med inspiration och vägledning. Det blir 
ett ”levande arbete” där vi hela tiden måste 
utveckla och se över innehållet.

Målet är att 75 % av klubbarna ska ha tagit 
del av Klubbservicen på något sätt och ingå i 
en framtida klubblicensiering och att mallar/
guider/policys till stöd för tennisklubbarna 
finns tillgängliga på hemsidorna i regionerna 
och www.tennis.se år 2030.

Målet är att vi ska inspirera och vägleda våra 
klubbar, vilket vi hoppas kommer att leda till 
mer tid för kärnverksamheten tennis. 
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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/GDPR/
 Modern Tennis
Rolf Ödmark Kassör/marknad/
 sponsring
Madeleine Kjessler Marknad/sponsring
Anders Heimklo Adjungerad
Per Henricsson Adjungerad
Lena Kubicska Adjungerad sekreterare

Revisorer
Jonas Ceder Revisor
Anders Meyer Revisorssuppleant

Verkställande utskott
Dan Rastland
Håkan Arfwedson/Rolf Ödmark
Anders Heimklo

Ungdom
Per Henricsson Sammankallande
Erik Carlbom
Anders Heimklo 
Johan Porsborn
Jonas Tydén
Carl Ackered
Aftab Baig

Utbildning
Johan Thorselius
Henrik Lindkvist
Linda Jansson
Martin Tyllman
Bernd Priemer

Tävling
Lena Kubicska
Bernd Priemer
Anders Heimklo

Styrelse, projektgrupper och kansli
Valberedning
Charlotte Curatola Sammankallande
Martin Flink
Linda Jansson
Johan Eklöw

Kansli
Anders Heimklo Regionschef
Per Henricsson Förbundstränare
Lena Kubicska Kansli

Hemsida
Lena Kubicska

Sociala medier
Under 2020 har Tennis Stockholm synts på 
sociala medier som Facebook och Instagram 
med nyheter kring händelser och aktiviteter. 

Representation 
Vid Svenska Tennisförbundets digitala 
Förbundsmöte den 2 juni 2020 deltog följande 
representanter för SDF/klubbar: 

Dan Rastland Tennis Stockholm 
Anders Heimklo Tennis Stockholm 
Rolf Ödmark Tennis Stockholm 
Håkan Arfwedson Tennis Stockholm 
Madeleine Kjessler Tennis Stockholm 
Robert Roos Tennis Stockholm 
Sophie Linghag Tennis Stockholm 
Erik Carlbom Tennis Stockholm 
Martin Flink SALK 
Henrik Bergman KLTK 
Charlotte Curatola Sundbybergs TK 
Helena Hägglund Lidingö TK 

Vid Distriktsstämman för RF SISU Stockholm 
den 25 mars 2020 deltog Håkan Arfwedson 
som representant för Tennis Stockholm. Mötet 
hölls digitalt.
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Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplan för Tennis 
Stockholm 2021

Tillsammans är vi Tennis Stockholm

Vi företräder, utvecklar och stödjer tennis-
klubbar inom Stockholmsregionen. Svensk 
tennis är inne i ett spännande förändringsarbete 
med en Game Change 2030 som håller på att 
upprättas av Svenska Tennisförbundet med 
sikte på 2030.

Game Change 2030

I skrivande stund närmar sig Svenska Tennis-
förbundet slutet av fas 3 (av 4 faser) i det 
gemensamma arbetet att skapa svensk tennis 
Färdriktning 2030, eller Game Change 2030 
som arbetsnamnet nu är.

Game Change 2030 är resultatet av ett års 
strategiarbete som involverat fler än 300 
tennisledare och aktiva på lokal, regional och 
nationell nivå. Personer från näringslivet, 
media och tidigare tennisstjärnor har på ett 
öppet och ödmjukt sätt bidragit med värdefulla 
inspel.

De tolv målen ska fungera som ledstjärnor som 
ska inspirera och vägleda oss. Förbundet och 
regionernas roll blir att stödja tennisklubbarna 
– det är framför allt där ord blir till handling 
och där morgondagens tennisspelare utmanas 
varje dag.

För att nå de uppsatta målen för Game Change 
2030 behöver vi jobba tillsammans. Det innebär 
att vi (förbundet, regionerna och klubbarna) 
samlar och använder oss av bästa möjliga 
kompetens i landet. För att ta fram goda ramar, 
regelverk med mera jobbar därför förbundet i 
samarbete med regionerna (eller i vissa fall med 
en speciell region som har specialkompetens) 
och med en eller flera framgångsrika klubbar. 
I de fall det anses vara nödvändigt och möjligt 

kommer även nationella och internationella 
specialister involveras för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för att nå de framtagna 
målen.

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. Game Change 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.
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Fram till att Game Change 2030 är genomröstat 
på Svenska Tennisförbundets årsmöte gäller 
fortfarande våra visioner, värderingar, mål-
sättningar och strategier. Om/när Game 
Change är genomröstat kommer en infasning 
och en succesiv övergång ske under året och 
till slut övergå helt till Game Change 2030.

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 (2021).

• Att våra ledare/tränare är nominerade i 
kategori ”Årets ledare” på RF:s idrotts-
gala och på flera lokala/regionala idrotts-
galor (2021).

• Att vi som tennisnation rankas bland de 
20 bästa i Davis Cup och Fed Cup (2021).

• Att hälften av alla utövare är medlemmar 
i en tennisklubb (2021).

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 

(Specialidrottsförbund – Svenska Tennisför-
bundet) 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 
möjligheter 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 målen. 
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
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Utbildning

• Tennisens plattform

• TGU 1 – Framtidens 
ledare

• Tränarträffar

• Ledare skickas på 
tävlingar

• Ledare får gå på nation-
ella och internatiolla 
utbildningar

• Utbildning av tävlings-
ledare och matchledare

• Domar- och 
spelarutbildning

• Föräldrautbildning

• SO TOUR Mini-tennis,  
6–8 år

• SO TOUR Midi-tennis, 
8–10 år

• SO TOUR Maxi-tennis, 
9–11 år

• Next Generation läger, 
10–12 år

• Summer Camp – 
Tennis Stockholm Next 
Generation

• Utbildningsläger 12–14 år

• Regionmatcher

• Matchkvällar, 12–13 år

• Rookieserien, 10 år och 
yngre – planerad till våren 
2021

Tävling

• Tävlingsutveckling

• Tävlingsledarträff för 
arrangörer – obligatorisk

• Nya tävlingsformer

• Stomkalender Stockholm 
2021

• Tävlingstrappan i 
regionen

• Stockholm Open

• Stockholm Junior Tour – SJT, 
13–14, 15–16, och 17–21 år

• SO Weekend

• Svenska Tennisligan – STL

Klubbutveckling

• Klubbutvecklings-
konferens

• Specialhjälp till klubbar i 
nöd

• Coaching i administration 
och ekonomi

• Utveckling av media

• Språkrör i kontakter med 
olika organisationer

• Är du en bra 
tennisförälder?

• Pekkas Pärm

• Multibanor

• Klubbesök

• Klubbservice

• Nätverk ordförande

• Nätverk klubbchef

• Digitala aktuella träffar

Våra planerade aktiviteter i sammandrag 2021

• Rookieserien, 13 år och 
yngre

• Sofias Cup, 14 år

• Pirres Pokal, 14 år

• Team Stockholm Front 
Team 15–18 år

• Tävlingsresor: TE 14, ITF 
18 och Next Generation 
Cup

• NIU – Stockholms 
Idrottsgymnasium

• Barcelona Tennis 
Academy läger (SJT)

• SO Hitting partners

• Elitträning

För att uppnå våra målsättningar planeras bland annat följande aktiviteter:

Barn och ungdom

För en hel översyn av barn- 
och ungdomsaktiviteter 
2021, se stomkalender på 
hemsidan.

OBS! Alla regionala serier 
övergår till STL från och 
med maj 2021. Läs mer 
under ”Tävlingar” på sid 
77.
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Policy i olika frågor
Riktlinjer

Tennis Stockholm är en del av idrottsrörelsen 
och följer därmed Riksidrottsförbundets 
(RF) riktlinjer för: antidoping; barnrätts-
perspektivet; 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 för-
bättras 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

För att tydliggöra förväntningar och för att 
beskriva önskat beteende har idrottsrörelsen 
en egen uppförandekod, en anvisning till RF:s 
stadgar och dess värdegrund. Där finns mer 
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information om vad som ska utmärka ledares 
och individers förhållningssätt och etiska 
grundsyn.

Idrottsrörelsens uppförandekod – anvisning 
till värdegrunden.

RF:s visselblåsartjänst

Syftet med RF:s visselblåsartjänst är göra det 
lättare att anmäla allvarliga missförhållanden 

inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett 
alternativ då det av någon anledning inte är 
möjligt att ta ärendet till förening eller förbund 
– till exempel då en person inte vill eller vågar 
anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis 
handla om ekonomiska oegentligheter, 
övergrepp eller trakasserier.

RF:s visselblåsartjänst.

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/rfs-verksamhet/idrottsrorelsens-uppforandekod.pdf
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/rfs-verksamhet/idrottsrorelsens-uppforandekod.pdf
https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet
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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 – hederspris 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 2020 tilldelats Ida 
Johansson, Mälarhöjdens IK Tennis, och Gabriel 
Berner, KLTK. 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.

2020 Ida Johansson, Mälarhöjdens IK Tennis
 Gabriel Berner, KLTK
2019 Martina Petrovic, Västerhaninge TK
 Isac Strömberg, Åkersberga TK
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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Ida Johansson

Ida tillhör en av landets bästa juniorspelare på 
tjejsidan. Med en tydlig plan både arbetsmässigt 
och tävlingsmässigt gör Ida stora framsteg i sin 
utveckling. Ida är en intressant spelare som har 
en spelstil som skiljer sig från övriga tjejer.

Med sin passion och drivkraft både på och 
utanför tennisbanan är Ida en fantastisk 
förebild för många. Ida sprider glädje och 
energi så fort hon kommer in i tennishallen. 
Med en forehand och en serve som sylvassa 
vapen säger vi: Se upp och lycka till!

Gabriel Berner

Gabriel är en mycket seriös spelare med både 
kortsiktig och långsiktig plan. Han är alltid väl 
förberedd och gör alltid sitt yttersta på träning 
och match. Gabriel är lätt att jobba med och 
han är bra på att lyssna och ta till sig. Han är en 
mycket omtyckt kompis som alltid är schysst 
mot spelare i alla åldrar. 

Gabriels positiva och glada stil smittar av sig 
och får andra i hans närvaro att må bra och 
prestera. Under 2020 har han tagit stora steg i 
sin tennisutveckling och han kommer att bli en 
spelare att räkna med i framtiden.

Ida Johansson.

Gabriel Berner.
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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.

År 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. År 2013 fick 
Jan och Märtha Hartman mottaga stipendiet 
för sina stora insatser för rullstollstennisen. 
År 2014 mottog Lars Myhrman stipendiet som 
tack för alla sina insatser på olika nivåer under 
många år i klubb, distrikt, region och nationellt. 
År 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. År 2017 fick Kenneth 
Bergbom priset för sitt professionella och 
ideella engagemang som gjort och gör så 
mycket för klubben, regionen och Svenska 
Tennisförbundet. År 2018 gick priset till Robert 
Roos som är en föredömlig ”eldsjäl” som han 
visar genom sitt fantastiska engagemang 
oavsett nivå och uppdrag på klubb, region, 
förbund eller tävlingsarrangemang. År 
2019 gick priset till Hannes Hederstedt som 
med brinnande passion och med sitt djupt 
personliga engagemang stöttat, inspirerarat 
och lärt ut tennisteknik till många tacksamma 
tennisspelare under årens lopp.

Årets eldsjälspris går till Henrik Bergman som 
i vissa kretsar kan anses vara en doldis, men 
en ack så viktig doldis. Det är nämligen ytterst 
få i Sverige som besitter den kunskap och det 
engagemang som Henrik gör, och utan att göra 
något väsen av det delar han med sig av detta.

Henrik är 53 år, född och uppvuxen i Stockholm, 
och har bott och varit verksam där under hela 
sitt liv. Familjen består av frun Märta-Lena och 
deras nioåriga son Eric. De bor i en lägenhet på 
Östermalm och har ett sommarhus på Värmdö.

Till vardags jobbar Henrik som chef för finansiell 
infrastruktur på Svenska Bankföreningen, 
bankernas branschorganisation. Han har 
arbetat i många år med utvecklingen av 
internationella och nationella betalsystem, 
bland annat Swish. Henrik har en jur.kand. och 
civilekonomexamen.

Tennisen har alltid varit en stor del av Henriks 
liv. Nu spelar han en del med sonen som tränar 
i KLTK och som börjat spela ganska mycket 
tennis. På senare år har Henrik även gått med 
i sommarklubben Ingarö TK där även frun 
ibland passar på att spela tillsammans med 
familjen.

Henrik Bergman.
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Den egna tennisen har tyvärr fått känna av en 
del småskador, men det har blivit eget spel 
några gånger i månaden utöver spelet med 
sonen. Oftast spelar Henrik då med gamla 
vänner som han haft sedan juniortiden. Henrik 
säger att när han spelar match med sina 
vänner så känns det som tiden stått still, med 
enda skillnaden att det numera är vi som står 
rätt stilla… För några år sedan spelade han 
lite i veteranserien och han har även spelat 
RM något år och så blir det ibland någon 
klubbmatch med KLTK.

Henrik har på banan en bra 
spelstyrka, men vid sidan av 

tennisbanan med alla sina 
insatser för tennisen är Henrik 
en av landets absolut starkaste 

tennisprofiler och en sann eldsjäl.

Själv började Henrik spela tennis i KLTK som 
sjuåring och har varit klubben trogen hela sin 
tenniskarriär. I tonåren satsade han rätt hårt 
för att bli så bra som möjligt och spelade nästan 
varje dag, med matcher de flesta helger. Han 
var rankad femma i Stockholm som bäst och 
låg oftast precis innanför eller utanför topp 10. 
I början av 1990-talet satsade han samtidigt 
som han pluggade på några års tränarkarriär 
och jobbade då tillsammans med Salim Khan 
som ansvarig för Lidingö TK:s elitsatsande 
juniorer vilket han minns som en väldigt rolig 
och stimulerande erfarenhet. 

Henrik har på banan en bra spelstyrka men 
vid sidan av tennisbanan med alla sina insatser 
för tennisen är Henrik en av landets absolut 
starkaste tennisprofiler och en sann eldsjäl.

När Henrik var tonåring gick han förbunds-
domarutbildning och dömde en hel del 
matcher. I 18–19-årsåldern började han 
engagera sig i klubbens tävlingsarrange-
mang, gick utbildningar och blev tämligen 
omgående tävlingsledare för Kungens Kanna, 
Drottningens Pris och La Brochette Cup 

som startade med 50 juniorer och på några 
år utvecklades till en av de största svenska 
juniortävlingarna med närmare 500 deltagare. 

År 1989 avskaffades handicapsystemet 
i tennisen och datarankingen infördes. 
Dessutom lanserades nya program för 
datalottning och som stor användare av de 
första versionerna hade Henrik under denna 
tid mycket kontakter med Svenska Tennis-
förbundet för avstämningar kring detta. 
Han blev även utbildningsledare för Tennis 
Stockholms tävlingsledarkurser. 

Henrik fortsatte som mycket aktiv tävlings-
ledare under drygt 10 år, fick elitlicens, 
och hann även med SM, veteran-SM och 
tennistävlingarna i World Police & Fire Games, 
som var ett enormt arrangemang i olika klasser 
och sporter, jämförbart med ett OS för poliser 
och brandmän som hölls i Stockholm 1999.

I början av 1990-talet blev Henrik invald i 
KLTK:s styrelse och hade roller som tävlings-
ansvarig, junioransvarig, elitansvarig och 
sekreterare under en period om 15 år. Under 
samma period satt Henrik i styrelsen för Tennis 
Stockholm under 13 år med tävlingsfrågor som 
huvudansvar. 

Frågan vi ställer oss är varifrån 
Henrik fått sin inspiration som 
bidragit till detta engagemang 

under så många år?

Under åren 2014–2020 var Henrik ledamot 
av Svenska Tennisförbundets valberedning. 
Sedan 2011 sitter han på nytt i KLTK:s styrelse 
och ingår i styrelsen för Stockholm Open AB.

I Stockholm Open inledde Henrik sin 
funktionärskarriär som åttaårig bollkalle följt av 
olika uppdrag som platsanvisare, ordonnans, 
arrangemangsuppbyggnad, teknik- och 
resultatansvarig, tävlingskommittén samt 
domarchef under de sista åren innan han gick 
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in i tävlingens styrelse. Totalt har det nu blivit 
över 40 år med Stockholm Open, då han endast 
missat fyra år sedan starten som bollkalle.

Det finns såklart massor av duktiga spelare 
och ledare inom tennisen som inspirerat 
honom. Men något som nog haft en avgörande 
betydelse för att Henrik skulle upptäcka det 
roliga med allt vid sidan av själva tennisspelet 
var att Mats Låftman, som då var vd för 
Stockholm Open, under tidigt 80-tal läste hans 
brev om att han var trött på att vara bollkalle 
efter fem år och tog uppföljande telefonsamtal 
med Henriks mor. Trots att Henrik egentligen 
var för ung ordnade Mats Låftman ett 
platsanvisarjobb och under ett antal år därefter 
fick Henrik positioner att vara med som allmän 
hjälpreda för att se och bygga arrangemanget 
från insidan. Sedan anser sig Henrik haft 
den trevliga förmånen att i olika omfattning 
få arbeta med nästan alla dem som tidigare 
fått utmärkelsen ”Årets eldsjäl” under skilda 
tidsperioder, mycket med Lars Myhrman och 
Robert Roos.

Henrik har en mycket positiv syn 
på tennisens framtid.

Henrik har en mycket positiv syn på tennisens 
framtid. Det finns nämligen så många olika 
former för att ha roligt med sin tennis och allt 
runtomkring. Det kommer upp nya spelformer 
på klubbarna och fler inser att tennisen är 
ett effektivt sätt att motionera om man har 
begränsat med tid. Tennisintresset har varit 
på uppgång under flera år och nu under 
pandemin har det accelererat ytterligare då 
det är en bland några sporter som fungerar att 
utöva med distans på ett säkert sätt. 

När det gäller tävlingsframgångar för 
svenska spelare tillhör Henrik den generation 
som växte upp under Björn Borgs era och 
efterföljande 20–30 år med svensk dominans 
och ständigt spelare på världsrankingens topp 
10. Utmaningen idag är att kraven är så oerhört 
stora för att en spelare ska nå den nivån i den 
ökade konkurrensen. Det gäller inte bara att 
spelaren själv behöver lägga allt annat än tennis 
åt sidan för att ha en chans att lyckas, stora 
uppoffringar måste göras även av föräldrar, 
tränare, klubben och indirekt en massa andra 
tennisspelare som måste acceptera att begränsa 
sitt spel för att det ska bli mer tider till de 
juniorer som satsar. I ett litet land som vårt blir 
det inte så många kvar som kan och vill gå hela 
vägen med sådana satsningar, med de finns så 
vi får bara se till att ha bra tålamod.

Henrik har med brinnande 
passion och djupt personligt 

engagemang stöttat, inspirerat 
och även säkerställt att allt går 

rätt till.

En eldsjäl karakteriseras ofta som en person 
som ”med brinnande passion och djupa 
personliga engagemang stöttar, inspirerar 
men även säkerställer att allt går rätt till”. 
Henrik Bergman är en sann eldsjäl som Tennis 
Stockholm med glädje vill överlämna detta 
hederspris till.
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Förtjänstplaketter i Stockholm

Klubbarna i Stockholm har möjlighet att ansöka 
om utdelning av Förtjänstplaketter för sina 
ideelltarbetande ledamöter i sina styrelser och 
kommittéer. Tennis Stockholm administrerar 
och delar årligen ut ett antal utmärkelser till 
personer i klubbar som arbetar ideellt.

Kandidaten ska fortfarande vara verksam inom 
tennissporten. För värdefulla ideella insatser:

Förtjänstplakett i Brons – Kan tilldelas tennis-
ledare med meriter för minst 5 år.

Förtjänstplakett i Silver – Kan tilldelas tennis-
ledare med synnerligen betydelsefulla insatser 
under minst 10 år.

Förtjänstplakett i Guld – Kan tilldelas särskilt 
förtjänt tennisledare för engagerat och fram-
gångsrikt arbete under minst 20 år.

Mottagare 2020 av Förtjänstplakett i Guld:

Percy Rosberg

Förtjänstplakett i Guld

Percy Rosberg har mottagit Tennis Stockholms 
högsta utmärkelse – Förtjänstplakett i Guld – 
för sina stora insatser.

Plaketten delades ut på årsmötet den 27 maj 
2020, men kunde inte delas ut fysiskt vid det 
tillfället. Nu har Percy fått det överlämnat av 
Anders Heimklo.

Som tränare har Percy en naturlig fantastisk 
blick och ett stort engagemang som gjort att han 
har fått spelarnas förtroende och hjälpt dem 
till världstoppen. Bland spelarna som han har 
tränat kan nämnas Björn Borg, Stefan Edberg, 
Magnus Norman och ”Pim-Pim” Johansson.

Percy Rosberg

Förutom dessa tenniskändisar har Percy med 
sitt tålmodiga, lugna och inspirerande sätt 
tränat mängder med andra juniorer och vuxna 
i alla kategorier

Percy är en fantastisk tränare och människa 
med stor passion och starkt engagemang som 
gjort en stor gärning för tennisen, och är därför 
väl värd vår Förtjänstplakett i Guld.
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Barn och ungdom
Region Stockholm känner att vi bidrar till en 
bred, stark och positiv utveckling vilket vi gärna 
också bidrar till utanför våra regiongränser i 
mån av tid och resurser.

Vår grundplan för 2020 var att genomföra våra 
aktiviteter och satsningar med kvalitet. I mitten 
av mars insåg vi att detta inte var möjligt på 
grund av covid-19. Istället fick vi anpassa oss 
efter läget och försöka genomföra de aktiviteter 
som gick att genomföra och tyvärr stoppa de 
aktiviteter som inte höll sig inom gällande 
anvisningar. Jobbet blev inte mindre eftersom 
flera saker fick göras om, skjutas framåt eller 
förändras och anpassas.

Trots dessa problem har Tennis Stockholm 
försökt att kvalitetssäkra, förfina och förbättra 
barn- och ungdomssatsningen som är från 
10-årsåldern och sträcker sig hela vägen upp 
till ungdomsålder och vidare. Totalt kan vi 
räkna in ca 350 barn och ungdomar som ingår i 
vår satsning. Vi känner att vi har en både bred 
och vass satsning som är unik i Sverige. Målet 
är att skapa ett nätverk med både pojk- och 
flickatleter som tillsammans får ett livslångt 
idrottande och tennisintresse oavsett spelnivå. 

Våra ledord är glädje, teamwork, 
utbildning och utveckling.

Vår satsning består av flera saker så som 
utbildningsträffar, tennisföräldrautbildningar, 
tränarträffar och Team Stockholm-samman-
dragningar, men även träningsläger och team-
resor som i år tyvärr blev inställda från och 
med mitten av mars. Detta gjorde att vi fick 
ställa in Tennis Europe- och ITF-resorna.

Vi har under året haft ett bra samarbete med 
andra regioner, Svenska Tennisförbundet och 
Akademier. Totalt har Tennis Stockholm som 

sagt drygt 350 spelare i omlopp på aktiviteter. 
Man kan konstatera att flertalet av våra 
Stockholmsklubbar nu är representerade på 
någon eller några av våra aktiviteter. När de 
planerade aktiviteterna får genomföras med 
full kraft igen kommer det att ge en stor bredd, 
men även en nationellt bra spets, vilket gynnar 
några av våra mål.

En beskrivning av vår satsning är att den är 
relativt lik RF:s triangel med både breddtänk 
och elit med en progressiv träning, tävling och 
utbildningsutveckling, med de yngsta i den 
breda basen och några få av de äldsta i toppen 
av triangeln.

Barn och ungdomar har olika drömmar och 
mål med det de gör här i livet. Detta gäller även 
tennisen. Flera spelare har redan från unga 
år valt att ha tennisen som en motionssport. 
Vissa har under sin uppväxt valt att övergå 
från tävlingstennis till motionstennis och satsa 
hårdare på något annat. Därför är ett av våra 
mål att motionsspelare fortsätter att spela 
tennis under hela livet.

Syftet vi har för de yngsta spelare som vi 
bjuder in till utbildningsläger är att stimulera, 
motivera, utbilda, utveckla, bilda teamkänsla 
och sprida glädje. En fråga som vi under detta 
år jobbat extra med och som vi alla äger och 
borde känna ansvar för är hur vi utvecklar 
klubbarnas tennisskolor till något som håller 
en nivå som kan anses vara ”väl godkänd”.

För de spelare som utmärker sig lite extra 
fortsätter vår satsning i 13-årsåldern med 
deltagande i nationella och internationella 
tävlingar i Sverige (under normala omständig-
heter) så som Elite Hotels Next Generation Cup 
för 11-, 13- och 15-åringar samt tränarträffar. 
Dessutom finns det möjlighet att söka populära 
NIU-gymnasium i Stockholm. 
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Allra högst upp finns de spelare som spelar på 
heltid och satsar helhjärtat på sin tennis. Dessa 
spelare, deras tränare och klubbar stödjer 
vi extra med två dynamiska träningspass i 
veckan. 

Next Generation breddsatsning 
10 – 12 år

I ett samarbete med klubbarna och RF 
SISU Stockholm, har Tennis Stockholm 
för femte året i rad arrangerat Next 
Generation 10–12-årsträffar. Sex träffar med 
10–11-åringarna har kunnat genomföras trots 
ett år med covid-19. Den sjunde träffen som 
skulle ha varit med 12-åringarna blev tyvärr 
inställd. 

Next Generation är en breddsatsning 
för klubbar och deras barn i 10-, 11- och 
12-årsåldern. I Stockholm finns ca 40 klubbar 
som har en aktiv tennisskola med många 
tävlingsintresserade spelare. Målet med Next 
Generation-träffarna är att stimulera barnens 
intresse ytterligare. Träffarna har under året 
genomförts i Tumba Tennis & Padels fina arena 
dit barnen tillsammans med sina klubbtränare 
och föräldrar fått komma. Samtidigt som 

barn och tränare varit på banan för roliga och 
utvecklande tester var meningen att föräldrarna 
skulle få genomföra en föräldrautbildning 
på plats. Så blev inte fallet under året, istället 
genomfördes dessa utbildningar vid fyra 
digitala tillfällen.

Glädjande kan vi även detta år se tillbaka 
på ett stort deltagande av barn, tränare, 
klubbar och föräldrar. Trots den inställda 
12-årsträffen har 33 klubbar, 220 barn och lika 
många föräldrar deltagit under året. Tennis 
Stockholms coachteam har under året bestått 
av John Björksund, Hannes Hederstedt och 
Wladde Wedenski. Föräldrautbildningen 
har hållits av Mikaela Lecomte Seger från RF 
SISU Stockholm. Övergripande ansvar har Per 
Henricsson och Anders Heimklo haft. 

12 år: Team Stockholm/Next 
Generation

Syfte: Utbilda juniorerna i träningsmiljö. 
Stimulera till att fortsätta spela och träna tennis 
och främja ett livslångt intresse. Fokusområden 
på träffarna har varit teknikscreening, taktik 
och fysiska tester. 
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Teamcoacher: Hannes Hederstedt, Anders 
Rosen, Johan Thorselius, Per Henricsson. 

Under året har tre utbildningstillträffar och tre 
matchkvällar genomförts. En utbildningsträff 
samt en matchkväll ställdes in på grund av 
covid-19. 

På utbildningsträffarna har det jobbats mycket 
med teknikscreening och fystester som sedan 
kommunicerats vidare hem till klubbtränare. 
På samtliga genomförda utbildningsträffar har 
vi också jobbat med tema inom idrottspsykologi 
med hjälp av idrottspsykologen Jenny Edner.

På matchkvällarna har spelarna i match-
situation fått jobba med utvalda taktiska 
egenskaper.

Losing is not my enemy. Fear of 
losing is my enemy.

Rafael Nadal

13 – 14 år: Team Stockholm/Next 
Generation Tour

Syfte: Utbilda juniorerna i träningsmiljö. 
Stimulera till att fortsätta spela och träna tennis 
och främja ett livslångt intresse. Fokusområden 
på träffarna har varit taktik i singel/dubbel 
och fysiska tester. 

Teamcoacher 13 år: Kristoffer Lastra, Marcus 
Schultz, Johan Thorselius, Per Henricsson.

Team coacher 14 år: Linus Eriksson, Marcus 
Fritz, Johan Thorselius, Per Henricsson.

Under året har tre träffar genomförts. En 
utbildningsträff ställdes in på grund av 
covid-19. 

På utbildningsträffarna har det jobbats mycket 
med taktik i singel/dubbel och fystester 
som sedan kommunicerats vidare hem 
till klubbtränare. På samtliga genomförda 
utbildningsträffar har vi också jobbat med 
tema inom idrottspsykologi med hjälp av 
idrottspsykologen Jenny Edner.

Förutom våra träffar är målet att kunna 
introducera och etablera internationella Tennis 
Europe-tävlingar för spelarna i teamet. Flera 
tävlingar var planerade att erbjudas spelarna, 
men på grund av covid-19 genomfördes bara 
en (Vänersborg), innan det internationella 
tävlingsprogrammet ställdes in.

15 – 18 år Team Stockholm ITF

Syfte: Utbilda juniorerna i träningsmiljö. 
Fokusområden för träningen har varit drills, 
tempo, matchspel och fys. 
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Teamcoacher: Per Henricsson och Andreas 
Vinciguerra (höst).

Både under våren och hösten startade vi igång 
regionsträning för våra teamspelare 15–18 år. 
En positiv och uppskattad träningsaktivitet 
där våra bästa spelare samlades för bra träning.

Träningen hölls på fyra banor i Tumba Tennis 
& Padel arena. Coach var Per Henricsson. 
Träningsträffarna fick dock ställas in efter ett 
antal träningstillfällen, både på våren och på 
hösten, på grund av covid-19.

Två regionsläger under sport-/vinterlov hölls 
under året med ca 20–25 spelare vid båda 
tillfällena. Båda lägren hölls i Solna Tennis-
center med coach Per Henricsson och Kristoffer 
Lastra.

Utöver ovanstående aktiviteter är målet 
att introducera och etablera internationella 
ITF-tävlingar för spelarna i teamet. Flera 
tävlingar var planerade att erbjudas spelarna, 
men på grund av covid-19 genomfördes 
bara två (Malmö och Kramfors), innan det 
internationella tävlingsprogrammet ställdes in.

15 – 18 år Team Stockholm ”Front 
Team”

Syfte: Erbjuda och spetsa möjligheten för 
våra absolut bästa juniorer i Stockholm att i 
vardagen få träna, spela och umgås med våra 
bästa seniorspelare i Stockholm. 

Teamcoacher: Per Henricsson och Andreas 
Vinciguerra (höst).

Inför 2020 skapades ett nytt team i Team 
Stockholm. Uttagna spelare i åldern 15–18 år 
som genom resultat nationellt/internationellt 
kvalificerat sig att tillhöra topp i sin åldersklass 
samt visat stort intresse, mognad och hårt 
arbete vid träffar, läger och resor. Dessa spelare 
blev ett ”Front Team” och erbjöds under året 
att få komma och träna med regionens bästa 
seniorspelare på Elitträningen. Resultatet har 

varit mycket positivt där spelarna mottagits 
väldigt bra i träning med seniorspelarna.

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. 

Teamcoacher: Per Henricsson, Pim Pim Johans-
son och Andreas Vinciguerra (höst).

2020 har varit ett år med många på hemmaplan 
på grund av covid-19. Elitträningen har därför 
varit en fantastisk träningsmiljö under året 
med många elitspelare, men också många 
hemmavarande collegespelare samt ”Front 
Team”-spelare. Det har varit full fart under hela 
året och miljön har varit positiv för spelarna. 
Även många tränare har varit på plats och hjälpt 
till att skapa bästa träningsmiljön. Träningen 
har hållits i SALK-hallen och i Riksby. Tennis 
Stockholm är väldigt glada över möjligheten 
och samarbetet som vi har med SALK.

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. 
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• 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. 

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 
utbildningsläger

Tennis Stockholm har under 2020 hållt i 18 Next 
Generation-läger/-träffar. Huvuddelen av 
lägren hölls under lov och helger med tydliga 
teman/fokusområden och intensiva träningar 
för alla åldersgrupperna. Stort tack till alla 
arrangörsklubbar och tränare som hjälpt till. 

Regionstränaren Per Henricsson har till-
sammans med teamcoacherna genomfört både 
läger och utbildningsträffar. 
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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, dis-
kussioner 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. Utav fyra planerade tränarträffar 
under 2020 kunde vi starta upp med den första 
tränarträffen i februari.

Träffen hölls i sedvanlig ordning i Kungl. 
Tennishallen. Därefter kom pandemin vilket 
gjorde att nästkommande tränarträff i Djurs-
holm samt efterföljande två planlagda träffar 
fick ställas in.

Vi ställer om inför 2021 med digitala tränar-
träffar. Vi som många andra har en stor 
förhoppning att vi kan återgå till det normala. 
Troligtvis har vi i framtiden en mix av digitala 
och fysiska träffar.

Träffarnas innehåll: 

• Nulägesrapport från Tennis Stockholm. 

• Presentation av verksamhet från arrange-
rande klubb.

• Valfritt ämne som berör tränarnas,  
klubbens 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: Kungliga Tennishallen – Kick off 
2020.

• Mars: Djursholms TK – planerad träff 
som fick ställas in på grund av covid-19.

Under hösten kunde ingen fysisk träff genom-
föras på grund av rådande pandemi.
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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 
godkända av Svenska Tennisförbundet med 
krav på att upprätthålla en tydlig elitidrotts-
karaktär 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 man läsa upp till 700 poäng i ämnet 
specialidrott. Våra RIG finns i Båstad och 
Lidköping. Här tränar man både på skoltid och i 
anslutning till skoldagen. Båda gymnasierna har 
också omfattande tävlings-program med såväl 
nation-ella som internationella tävlingsresor. 

NIU-gymnasier har mer regional karaktär, men 
har ändå goda möjligheter att erbjuda ett bra 
upplägg i elevens 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 
elevens 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 en framtida seniorelit, antingen 
på nationell eller internationell nivå. 

Vilka antas? 

Intervju och provspel tillämpas. Vi rekom-
menderar 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 Roslags-
tulls 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.
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Skolan erbjuder tre hög-
skoleförberedande program 
som alla går att kombinera 
med en ambitiös tennis-
satsning. Klubbarna i 
regionen och Tennis 
Stockholm (Stockholms 
Tennisförbund) har sedan 
flera år tillbaka ett nära 
samarbete med skolan.

NIU-eleverna tränar i 
SALK-hallen under led-
ning av regionstränaren 
Per Henricsson tillsammans 
med assisterande tränare Andreas Vinciguerra. 
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 och sparring med Stockholms bästa herrar 
och damer.

Tennisträningen är på tisdagar och torsdagar. 
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. 

I don’t go to practice everyday to 
practice. I go to practice to learn 

something.

Rafael Nadal

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 gör 
att valmöjligheterna är stora. 

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

Utvalda spelare NIU – Stockholms Idrottsgymnasium  
(hösten 2020):

Åk 1 Åk 2 Åk 3
Tobias Ulander Jan Simonsson Elliot Altman 
Isabella Sundvall Katja Jules Viberg Jessica Mridha
Gabriel Berner Michael Minasyan Hannes Tylehed
Theo Nyström Elliot Jarosz Johan Holgersson
Astrid Berg  Carl Gustavsson
Tobias Wallin  Wilhelm Karlsson
  Sebastian Jonsson

Andreas Vinciguerra.
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Hitting Partners inför/under 
Stockholm Open

Under 2020 kunde tyvärr inte Stockholm Open 
genomföras på grund av covid-19.

Det innebar också att vår möjlighet att hålla i 
”hitting partners” under tävlingen inte blev av. 
Annars är det en fantastisk möjlighet för våra 
up coming players i Stockholm att få träna och 
känna på tennisspelet på allra högsta elitnivå.

Ägarföreningarna SALK, KLTK och Tennis 
Stockholm, som ansvarar för ”hitting partners”, 
ser fram emot 2021 och Stockholm Open, med 
nya ”hitting partners” som får chansen att se, 
träna med och lära känna yttersta världseliten 
på herrsidan. 

Lejonet

Det positiva är att det varje höst strömmar till 
ett stort antal nya barn som söker sig till någon 
av tennisklubbarna i Stockholm. Tennisen är en 
populär sport och vi tycker det är bra att vi får 
denna kontinuerliga efterfrågan. Tyvärr får vi 
även signaler att flera tusen (minst 3000 – 4000) 
barn inte får möjlighet att komma med i någon 
tennisskola på grund av platsbrist. Det är helt 
enkelt fullt i de flesta av våra klubbar. Tennisens 
popularitet som sport samt kombinationen av 
den inflyttning till region Stockholm, där för 
få hallar har byggts, resulterar i långa köer för 
många tennissökande barn och ungdomar.

I ett samarbete mellan KLTK och Tennis 
Stockholm har det sedan 2011 anordnats en 
boll- och rörelseskola med tennistema för 
barn från fem års ålder som kallas för Lejonet. 
Kurserna leds av Kungl. Tennisklubbens 
tränare med erfarenhet av tennisskolor och hur 
man tränar yngre barn. 

Syftet med kurserna är att barnen ska få en 
rolig, stimulerande och aktiv timme per vecka 
samtidigt som de får en inblick i tennissporten. 
Antalet kurstillfällen är 12 under hösten och 13 

under våren där tränarna lär ut grunder under 
lekfulla och glada former.

Kurserna är uppdelade efter ålder. Ålders-
klassgrupperna är för barn födda 2016, 2015 
och 2014. Dessa grupper är nivåanpassade och 
barnen utmanas på sin befintliga nivå. För de 
äldre barnen finns det nu även drop-in-tennis.

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

Även Lejonet har fått ta hänsyn till 
Corona- restriktionerna

Olympic Day i Kungsträdgården 

Att synliggöra tennisen är viktigt. Dels i media, 
dels ute på platser där ”vanligt folk” vandrar 
förbi när de är ute och gör andra saker som 
till exempel att njuta av Stockholms vackra 
stadsdelar. Kungsträdgården är en idealisk 
plats att befinna sig på om man vill synas. 
Därför har vi under flera år valt att vara med 
på Olympic Day i Kungsträdgården. Denna 
tradition skulle ha blivit nionde gången 
gillt, men i år fick den blåsas av på grund av 
covid-19-restriktionerna. 

I normala fall befinner vi oss i början av 
augusti mitt i Kungsträdgården som kan 
sägas vara en av Stockholms mest välbesökta 
platser. Folk, speciellt många barnfamiljer, 
strömmar förbi och njuter av solen med en 
glass i handen. I olympisk inramning får då 
barnen, ungdomarna och kanske till och med 
föräldrarna chansen att prova på idrotter så 
som tennis, rugby, fäktning, rodd, handboll 
och cricket. Totalt rör det sig om ett 20-tal 
idrotter som de nyfikna får chansen att prova 
på.

Olympic Day, som trots sitt namn pågår 
i två dagar, till minne av sommar-
olympiaden i Stockholm 1912, är en 
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PR- och rekryteringsaktivitet för barn- och 
ungdomsidrotten. Arrangörer av Olympic 
Day är Sveriges Olympiska kommitté, SOK.

Självklart är tennisen med och visar hur kul det 
kan vara att spela ”Minitennis i Kungsan”. En 
ständig förväntansfull kö brukar ringla sig vid 
sidan av de två minitennisbanorna av barn som 

vill ta chansen att spela en stund med någon 
av våra NIU-elever (tennisgymnasieelever) 
och därmed Sverigetoppspelare. På plats 
brukar också Per Henricsson, Lena Kubicska 
och Anders Heimklo vara för att ta bilder samt 
svara på frågor om var man kan spela tennis i 
Stockholm.
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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 ett extra 
stöd och inspiration att utvecklas. Antalet 
kontakter med klubbarna har under året varit 
hög även om de fysiska mötena har minskat 
och övertagits med bland annat Teams-möten. 
Kontakterna ger ofta en spin off-effekt på 
andra verksamhetsområden som både vi och 
klubbarna har nytta utav.

Genom nuvarande regionsorganisation 
arbetar vi nära klubbarna och deras tränare 
och övrig personal på klubbarna, där vi under 
åren byggt upp en personlig relation samt ett 
förtroende. Den kontinuerliga kontakten med 
klubbarna är viktig för en givande klubb- och 
regionsutveckling.

Extra speciellt har detta år varit på grund av 
covid-19. Efter mitten av mars månad har 
detta år utmärkt sig på ett mycket speciellt 
sätt. Väldigt mycket har tyvärr fått ändras, 
justeras, skjutas på samt strykas. Aldrig har 
vi gjort så mycket jobb som sedan inte blivit 
av. Folkhälsomyndighetens presskonferenser 
på tisdagar och torsdagar har påverkat vår 
situation inom tennisen. Restriktioner efter 
restriktioner har kommit och gått och vi och 
våra klubbar har haft fullt upp med att ställa 
om och ställa in samt hålla oss uppdaterade om 
vad som gäller just nu. I detta läge har vi haft 
stor hjälp av RF SISU med Mikaela Lecomte 
Seger i spetsen som lotsat oss vidare i dessa 
snåriga och svåra tider.

Vi har tillsammans med RF SISU haft Teams-
möten med samtliga intresserade klubbar 
som velat koppla upp sig på dessa intressanta 
möten där viss information gällande specifikt 
Stockholm har diskuterats: Smittskydd Stock-
holm har i vissa perioder haft en lite hårdare 
inställning till hur vi bör förhålla oss till 

pandemin och vad vi bör göra och inte göra. 
Intressanta diskussioner har förts under dessa 
möten där vi alla fått en bra inblick i hur våra 
klubbar tänker och vilka åtgärder som de 
har valt att vidta eller inte vidta. Så kallade 
Bestpractice tips har givmilt delats bland våra 
klubbar, vilket har underlättat för många i 
deras interna beslut.

Vi har under en längre tid jobbat mycket 
med klubbutveckling. Ordet klubbutveckling 
är ett ord som omfattar mycket. Ibland 
kan det vara oklart vad ”klubbutveckling” 
egentligen innebär och vad det omfattas av. 
Vi har arbetat mycket med det vi anser är 
klubb- och tränarutveckling, mentorträffar, 
klubbträffar och med aktuella frågor för 
klubbarna, kanslierna, tränarna, ordförandena, 
funktionärerna, domarna med flera. Detta har 
under årens lopp lett fram till något som vi 
kallar för Klubbservice.

Under maj månad genomfördes ett stort antal 
klubbesök i Stockholm för att återigen 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 som gjorde denna rundresa 
parallellt med de klubbutvecklingsarbeten 
som Lena Kubicska och Anders 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 till att alla 
ska känna sig trygga och känna sig motiverade. 
En bra fungerande administration använder 
sig av system som ger bra internfunktioner 
för styrelser, klubbchefer och administrativ 
personal som bland annat MatchI och Fortnox.
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”

Klubbservice

Klubbservice är ett arbete som vi fortsätter att 
utveckla i samband med Game Change 2030. 
Se sid 9 för mer information.

En tennisboom

Från nästan samtliga Stockholmsklubbar har 
vi fått in rapporter om att strötidsförsäljningen 
har ökat till all time high. Detta har man lätt 
själv kunnat konstatera när man ska försöka 
boka en bana någonstans i norra, centrala eller 
södra Stockholm. Det är i princip fullbokat 
överallt. Intresset för tennis har ökat markant 
vilket är mycket glädjande. Det råder helt 
enkelt en tennisboom i Stockholmstennisen.

Det finns oftast inget ont som inte 
har något gott med sig.

Nya och kommande banor

Som vi tidigare har nämnt så är tennisen väldigt 
trångbodd i Stockholm och fler banor behövs 
byggas. Tyvärr är det 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 

Under de senast åren har vi i verk-
samhetsberättelserna skrivit om flera klubbar 
i varierande faser, diskussioner och framtida 
handlingar med sina kommuner om hjälp med 
finansiering och att få tillåtelse till renovering, 
bygga till eller bygga nya anläggningar.

Vissa klubbar har nu lyckats bygga vilket är 
fantastiskt bra medan några kämpar på för att 
få sin vilja igenom. Viktigt att vi bygger nya 
tennishallar, men det är också väldigt viktigt 
att vi behåller befintliga banor så att det inte 
byggs padel eller annan verksamhet på dessa 
banor.

Sundbybergs TK 

Sundbybergs Rackethall 
erbjuder spel i tennis på 
fyra banor inomhus och två 
banor utomhus, badminton 
på sex banor med nytt kombinationselastiskt 
sportgolv, squash på två banor och bordtennis 
på två bord. Under året har även pickleball 
börjat spelas i hallen och har blivit en populär 
femte racketsport. Klubben har en hög 
beläggning på framförallt tennis. Vi bedriver 
idag lekis och tennisskola för juniorer som 

Sundbybergs TK.
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under 2021/2022 kommer kompletteras med 
vuxenverksamhet. 

I ett unikt samarbete har vi tillsammans med 
Sundbybergs stad och Riksidrottsförbundet 
kommit överens om att skapa ett nytt 
aktivitetsområde på grusplanen som ligger 
mellan hallen och fotbollsplanen. Detaljplan 
för området kommer att ta några år och under 
tiden ”lånar” vi marken för att bygga denna 
aktivitetsyta. Vi arbetar fortsatt med att ytan 
i slutändan ska användas till utbyggnad 
av rackethallen. Det kommer finnas fyra 
padelbanor varav en är gratis för allmänheten 
och tre banor som blir bokningsbara. På ytan 
kommer även för allmänheten att finnas 
tvåminitennisbanor, två pingisbord och en 
bollvägg. Tidsplanen om vädret tillåter är att 
allt står klart i april/maj.

Charlotte Curatola, ordförande

Sollentuna 
Tennisklubb 

Freddie Lundqvist rapport-
erar: Efter sju sorger och 
åtta bedrövelser är nu 

samtalen igång igen efter att kommunen dragit 
i handbromsen i maj förra året.

Vi hade systemhandlingar och bygglov klart, 
men stopp på byggandet av bostäder gjorde 
att intresset för marken där vår hall ligger 
svalnade.

Nu är samtalen i gång på allvar igen. Antingen 
blir det vi som bygger med kommunal borgen 
eller så blir vi kvar i nuvarande hall (renoverad 
och utbyggd med två banor) de närmaste 5–10 
åren.

Good to Great

För ett par år sedan invigdes 
Catella Arena som har sju 
hardcourtbanor inomhus 
och sex padelbanor 
inomhus. I somras blev 
även utomhusbanorna klara vilka består av 
fem grusbanor, en hardcourtbana och tre 
padelbanor

Sundbybergs TK.

Sollentuna TK.
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Åkersberga TK

Åkersberga Tennisklubb 
har under många år fört 
dialog med Österåkers kommun om en ny 
rackethall då det skall byggas bostäder på den 
plats nuvarande tennishall står. Etapperna för 
bostadsbyggandet har nu kommit fram till 
tennis och idrottsplatsen. Under slutet av 2020 
och början av 2021 har dialogen mellan ÅTK och 
Östersåkers kommun blivit allt tätare. En tredje 
part som skall förvärva marken där tennishallen 
idag står kommer även att vara byggherre för 
den nya racketanläggningen som planeras 
innehålla 5–6 tennisbanor och 6–8 padelbanor. 
En positiv tidsaxel för projektet är att bygglovet 
skall vara godkänt innan sommaren 2021 och 
med direkt byggstart. Åkersberga Tennisklubb 
har goda förhoppningar om att kliva in i en ny 
anläggning med start hösten 2022, alternativt 
början av 2023. 

Erik Carlbom, klubbchef 

Lidingö 
Tennisklubb

Vi är nu i full gång med 
verksamheten i vår nya 
hall/tillbyggnad. Genom 
denna utbyggnad har vi fått två nya banor med 
underlaget California Court från Swedborgs. 
ny reception, nytt café, nya omklädningsrum 
samt nya kontorslokaler. Vi har tack vare detta 
också haft möjlighet att minska vår kö och ta 
in ca 150 nya medlemmar (barn och vuxna) 
i den dagliga verksamheten samt att utöka 
tillgängligheten för strötider, vilket har fallit 
väl ut.

Generellt har detta varit ett stort lyft för oss, 
framförallt i hur anläggningen numera upplevs 
av våra medlemmar och gäster, även om vi 
såklart utan covid-19 hade sett större fördelar 
inte minst i café och shop. Dessvärre kunde 
vi inte ha någon invigning under 2020 men 
förhoppningsvis kan vi ha den under 2021.

PG Jönsson, klubbchef

Saltsjö Duvnäs TK

Detaljplaneförslag som varit 
på granskning förväntas 
tas beslut om i kommun-
ledningen i första kvartalet 
i år. Vi har en fördröjning på ca två år på 
grund av att kommunen plötsligt ville ha in 
hockeyhall på vår fastighet. En positiv tolkning 
av läget innebär färdig hall sommaren -23. Då 
har vi hållit på med kommunen i tolv år...!

Ulf Enander, ordförande

Hellas TK

Hellas Tennis har under 
2020 äntligen tillsammans 
med stadsbyggnadskontoret 
kommit igång med plan-
arbetet för en ny permanent tennishall nere 
på Eriksdal, Södermalm, på samma plats där 
tälten idag står. 

Starten av planprojektet kom igång på riktigt 
först efter sommaren och förhoppningen är 
att själva planprocessen med alla utredningar 
som ingår ska vara klar i slutet av februari. Om 
så sker kommer samråd att hållas någon gång 
i maj och om inga överklaganden görs mot 
föreslagen detaljplan kommer planen att antas 
under senare delen av hösten.

Det här innebär att i den bästa av världar hinner 
Hellas ansöka om bygglov samt genomföra 
upphandling av entreprenaden vilket skulle 
möjliggöra byggstart under senare delen av 
vintern 2022. Men det blir på håret. Förseningen 
av själva projektstarten till efter sommaren kan 
innebära att byggstart skulle kunna ske först 
2023. Men just nu i skrivande stund ser det 
hoppfullt ut.

Anders Öster, ordförande
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hemmaplan och att man faktiskt inte behövde 
investera i projekt på andra sidan jorden för att 
göra skillnad. Jag är uppvuxen i – och jag bor 
och vill bo kvar i Väsby och därför föll det sig 
naturligt att investera i något som kan bidra till 
något positivt här.

Min pappa, som är en stor tennisentusiast, 
startade Stora Wäsby Tennisklubb redan 
1984 tillsammans med bland andra Åke och 
Marianne Johansson som är några andra 
tennis-eldsjälar från Väsby. Klubben har 
bedrivit en fin verksamhet under alla år och 
har idag ca 600 medlemmar varav ca 300 är 
barn och ungdomar så på det sättet så fanns 
det en fantastisk plattform. Givet min passion 
för tennis och för sport i allmänhet så kändes 
det naturligt att fortsätta att bygga vidare 
på det fina arbete som gjorts i klubben men 
samtidigt så kände jag att jag ville passa på 
att förändra för en ny tid och nya möjligheter. 
Under de senaste åren har padeln vuxit fram 
som Sveriges absolut snabbast växande 
sport och att kombinera tennis och padel i en 
anläggning kändes som en spännande och kul 
utveckling för att kunna fortsätta att utveckla 
verksamheten för framtiden.

RQT

Carl de Geer var ord-
förande i Svenska Tennis-
förbundet mellan 1961 
och 1971. Den första 
tennishallen på Stora 
Wäsby med två fina inom-
husbanor och en liten servicedel invigdes 1988 
tack vare Christina och Carl de Geer. Deras son 
Jacob de Geer fick 2019 idén att utöka antalet 
banor och bygga en helt ny anläggning och bli 
en del i att stödja svensk tennis. Projektledare 
var Sophie de Geer.

Följande text är ett urval av frågor och svar från 
Tennisportalen av skribenten Alex Theodoridis.

År 2019 fick Jacob idén att bygga en helt ny 
anläggning i Stora Wäsby, RQT, vad var det 
som gjorde att det beslutet fattades?

När jag sålde iZettle till amerikanska PayPal 
2018 så var det många som försökte få mig 
att investera i olika projekt för att förbättra 
världen. Efter en hel del funderande så kom jag 
fram till att det finns en hel del att förbättra på 

Hellas TK.



Lidingö TK.



Lidingö TK. RQT.
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Ni har uttryckt ett samhälls-engagemang 
kopplat till RQT, berätta på vilket sätt?

Sport har alltid varit en otroligt viktig del 
under hela mitt liv och jag tror att sport kan 
bidra positivt i ett samhälle på många plan. 
Dels påverkar den folkhälsan positivt vilket är 
extremt viktigt i ett samhälle där alla – och då 
inte minst barn och unga – spenderar alltför stor 
del av sin tid framför skärmar. Dels lär det oss 
alla att respektera våra medmänniskor, dels så 
tror jag att det kan ha en positiv påverkan från 
ett integrationsperspektiv – integration mellan 
gamla och unga, människor från olika kulturer 
och med olika bakgrunder och religioner. I 
sporten är vi alla lika på ett väldigt befriande 
sätt och det tror jag hjälper samhället framåt i 
en positiv riktning.

RQT är en förkortning av ”racket” då det ju 
är en rackethall men RQT är också de första 
bokstäverna i våra värderingar: Respect, 
Quality, Together. I korta drag så tycker vi 
att Respekt är grunden för framgång–respekt 
mellan ledare och elev, respekt för varandra 
och för motståndaren men också för vår 
anläggning. Kvalitet genomsyrar allt vi gör –
alltifrån träning, mat och miljö. VI vill självklart 
hjälpa våra medlemmar att bli bättre och vi 
sticker ut hakan lite i idrottssverige och säger 
att vi älskar tävlingsmomentet och att vi gärna 
skapar ”vinnarskallar”. Tillsammans handlar 
om att vi hela tiden jobbar för ihop med alla 
våra medlemmar och besökare för att skapa en 
fantastisk gemenskap där alla skall känna sig 
välkomna – nybörjare eller proffs.

Vår målsättning är att få så många barn och 
ungdomar i Väsby att vilja komma till hallen 
för att prova på tennis eller padel. Vi jobbar 
stenhårt mot att inom en ganska nära framtid 
kunna hämta barn från Väsbys olika skolor efter 
skoldagen, köra dem till RQT där vi ser till att de 
får ett bra och nyttigt mellanmål följt av padel- 
eller tennisträning med riktigt bra instruktörer 
till ett väldigt bra pris. På sikt hoppas jag 
dessutom att vi kan erbjuda läxläsning på plats 
– gärna med hjälp av våra seniorer i klubben. 
Det finns många barn som har av olika skäl 

har svårt att få läxorna gjorda hemma och jag 
tror stenhårt på att mixa generationer där både 
unga och äldre har massor att lära av varandra. 
Får vi till detta så tror jag att vi kan bidra till att 
påverka samhället på ett positivt sätt. Vad vi 
har insett under tiden verksamheten har varit 
igång är att också att det finns ett otroligt stort 
intresse bland seniorer för både tennis och 
padel i kommunen och därför hoppas vi kunna 
komma upp med ett upplägg som bidrar till 
att rörelse och möten även för äldre. Allt är 
naturligtvis beroende på hur covid-situationen 
utvecklas under de närmaste månaderna men 
det ligger i alla fall i planerna för framtiden.

Det finns ytterligare en komponent i RQT som 
jag tycker är väldigt spännande. Jag är övertygad 
om att det är viktigt att invånarna i en kommun 
har något de kan känner stolthet för så att de 
kan ”skryta” om sin hemort för andra som inte 
bor där. Det kan tex vara Zlatan från Rosengård 
eller Björn Borg från Södertälje. Väsby har en 
massa duktiga idrottsmän och kvinnor, flera 
duktiga företagare och självfallet både Europe 
och Vilda Väsby, men det skulle inte skada med 
fler lokala ”role models”. Av det skälet så har vi 
startat en liten ”akademi” dvs en elitsatsning i 
tennis där vi har satt upp en extremt ambitiös 
vision. Målet är att vi innan 2030 skall ha två 
kvalspelare till en internationell Grand Slam 
(exempelvis Wimbledon eller Franska Öppna) 
som kommer från RQT Stora Wäsby. Jag tycker 
det vore fantastiskt om vi inom 10 år kan ha en 
världsspelare i tennis från Väsby- jag tror på att 
sikta högt även om det känns ouppnåeligt för 
stunden. ”Hur svårt kan det va” har alltid varit 
mitt motto. 

Jacob de Geer.
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2030 har ni satt som mål att ha två kvalspelare 
som deltar i de internationella Grand Slam 
turneringarna. Hur ska ni gå tillväga för att 
uppnå det?

Det är en lång resa men i grunden så handlar 
allt om att ha passionerade och duktiga 
människor som leder och driver verksamheten. 
RQT genomsyras av fantastiska medarbetare- 
alltifrån Anders som ser till att banorna 
håller högsta kvalitet till Brunnis eller Jill 
som möter dig i receptionen för att inte tala 
om våra tränare i tennis och padel. RQT:s 
verksamhetschef Julius Demburg är en eldsjäl 
med en otroligt solid tennisbakgrund - han 
var bland annat ansvarig för Junior Elit inom 
svenska tennisförbundet under sex år och vad 
han inte kan om tennis är inte värt att veta- 
och vid hans sida finns Johan Landsberg som 
är RQT:s Tennis Director. Johan var som bäst 
rankad 48 i världen i dubbel och bland annat 
slagit både Roger Federer och Novak Djokovic. 
Tillsammans jobbar de och resten av teamet på 
RQT varje dag för att vi skall nå vår vision. 
Samtidigt skall man komma ihåg att detta 
kanske är den minsta komponenten i RQT men 
jag tror verkligen på att sätta höga mål- det 
inspirerar alla oavsett vilken målsättning man 
har med sitt eget spel. Det är otroligt häftigt att 
gå runt i anläggningen och se motionärer kriga 
på med knackiga slag och på banan bredvid 
så tränar Robin Söderling nästa generations 
svenska tennisunder. Vem taggar inte till då?

Mälarhöjdens IK 
Tennis

Att tennisbanor är en brist-
vara är det många som 
känner till och upplever 
i Stockholm. Klubbarna 
arbetar för att se över sina arrendeavtal för att 
ha möjlighet att investera i nya hallprojekt samt 
säkra många hallars framtid. Mälarhöjdens 
Tennisklubb har under ett par år kollat på 
möjligheter att expandera med en ny hall på 
idrottsplatsen. Processen är enorm och tar 
mycket kraft och tid, säger klubbens sportchef 

Srdan ”Sigge” Mladenovic. Mälarhöjdens 
Tennisklubb tittar på en rackethall där tennis 
och padel är inkluderade i den nya hallen. 
Hallen är tänkt att vara som ett komplement 
till nuvarande hall som MIK Tennis har på 
Mälarhöjdens IP. Svårt att säga hur långt fram 
vi ligger i processen, men målet är att under 
2021 ta ett definitivt beslut kring den nya 
hallen, säger Sigge. 

Stockholms 
Tennishall 

Hallen byggdes 1976 av Jan-
Erik Lundqvist, en av Sveriges genom tiderna 
största och framgångsrikaste tennisspelare. 
Hallen fick vid byggandet ett 25-årigt mark-
arrendeavtal med Stockholms Stad och det var 
meningen att hallen skulle rivas redan 2001. 
Så blev inte fallet. Arrendet har förlängts i 
omgångar och efter beslut i Marknämnden den 
13/10 2005 får hallen nu vara kvar tills dess att 
en ny hall står klar i närområdet.

Hallen ligger på klassisk idrottsmark. Här 
fanns redan på 30-talet nio stycken grusbanor 
och strax intill, där Kristinebergs IP nu ligger, 
låg den legendariska Stockholmsvelodromen 
där man arrangerade cykel- och motor-
cykeltävlingar på 20- och 30-talet. Området har 
alltid varit förknippat med idrott och tennis – 
och lustigt nog heter kvarteret där hallen ligger 
just ”Tennisbollen”...

Janne Lundqvist hade en vision och en dröm 
om att bygga en hall som främjade tennisspelet 
bland de breda massorna. Tennis var på 60 och 
70-talet lite av en snobbsport. ”Tennis för alla” 
var Jannes paroll när han byggde hallen. Ingen 
klubbtillhörighet och moderata priser. Det 
var förmodligen detta som gjorde att staden 
var välvilliga och släppte till både mark och 
kommunal borgen. Vi hoppas att staden är lika 
välvilliga i framtiden och att vi kan föra Jannes 
tradition vidare.

Janne pensionerade sig efter väl förrättat 
värv sommaren 2004 och hallen drivs 
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negativt. Tillbyggnaden bedöms kosta mellan 
35 och 45 miljoner kr. Om allt går enligt plan är 
förhoppningen att SLTK:s nya anläggning står 
klar våren 2023.

Näsbyparks TK

Mitt under klubbmäster-
skapen utomhus med 470 starter drabbades 
Näsbyparks Tennisklubb av en tragisk händelse 
när Tennishallen brann ned till grunden den 5 
augusti. 

Klubbens ambition är att få upp en tälthall 
på brandplatsen senast till höststarten. En 
permanent hall kan stå klar tidigast hösten 
2022. NPTK ligger i löpande förhandlingar med 
Täby Kommun och andra aktörer beträffande 
både de kort- och långsiktiga lösningarna.

Ett starkt ideellt engagemang i NPTK och en 
förståelse för den uppkomna situationen hos 
Täby Kommun inger förhoppningar om att 
ambitionen ska kunna förverkligas

Tack vare en fantastisk hjälp från Edsvikens 
TK, Rotebro TK, IFK Törnskogen, RQT, 
Djursholms TK, Enebybergs TK, Täby TK, 
Ellagårds TK, Järfälla TS, Good To Great och 
Friskis och Svettis Täby har tävlingsgruppen, 
lagträningarna, serielagen och minitennisen 
kunnat fortsätta.

Beträffande den tillfälliga tälthallen så har vi 
nu lämnat in en ansökan om tillfälligt bygglov 
till kommunen. Tälthallen är tänkt att stå på 
brandplatsen.

Vi har även skickat in en ansökan om 
kommunal borgen vilket krävs för att 
NPTK ska få ett banklån, vilket i sin tur är 
en förutsättning för finansieringen av tält-
hallen. Våra underhandskontakter med både 
kommunen och SEB är positiva. På det extra 
årsmötet den 27/10 - 2020 fick styrelsen mandat 
av medlemmarna att ingå ett låneavtal för att 
kunna komma vidare med tälthallsprojektet.

fortsättningsvis av Stockholm Tennis AB, ägt 
av ett par stamgäster i hallen som skall försöka 
hålla hallen vid liv i Jannes anda – med vissa 
små förändringar... men fortfarande med 
samma motto: Tennis till folket och folk till 
tennisen.

Saltsjöbadens LTK

SLTK har sedan 2011 drivit 
frågan om en tillbyggnad till 
den befintliga tennishallen. 
Kommunen är numera 
positiv och en detaljplan för 
tillbyggnadsområdet bedöms vara antagen 
våren 2022.

Behovet av fler tennisbanor i Saltsjöbaden är 
stort. SLTK:s absoluta ambition är erbjuda 
tennis till alla barn som vill spela, och 
tillbyggnaden bedöms kraftigt reducera 
nuvarande ”kölista” på cirka 400 barn. 

Tillbyggnaden kommer innehålla två tennis-
banor och ett antal padelbanor. Den kommer 
att byggas ihop med nuvarande hall och mellan 
huskropparna byggs bland annat restaurang, 
lounger och shop. SLTK:s nya anläggning ska 
bli en modern och snygg mötesplats för vuxna 
med en trygg och avslappnad miljö för barn. 
Målsättningen är att SLTK ska vara en plats för 
tenniskultur i dess vidare bemärkelse.

En förutsättning för projektet är att nuvarande 
bollplan som ligger på tillbyggnadsytan 
flyttas. SLTK har träffat en överenskommelse 
med Nacka kommun om att dela kostnaden för 
en omlokaliserad bollplan och SLTK kommer 
i detta avseende att behöva ta en kostnad om 
högst 2,5 miljoner kr. Därutöver måste SLTK 
också bekosta flytt av ett antal parkeringsplatser 
och en återvinningsstation. 

SLTK finansierar kostnaderna för tillbyggnaden 
i egen regi. Nacka kommun har avböjt att 
lämna kommunal borgen vilket medför att 
finansieringskostnaden sannolikt påverkas 



Näsbyparks TK.
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Om vi går över till det aktuella läget med den 
permanenta hallen så har kommunen deklarerat 
att man kommer att stå för byggnationen av 
fem banor och serviceutrymmen. Det vill säga 
det som brann ned.

Klubbens ambition var ju redan innan branden 
att få till en större anläggning med sju till 
åtta tennisbanor och tre padelbanor. Den 
ambitionen kvarstår och är då något som vi 
måste finansiera själva. Det handlar dels om 
att köpa loss ytterligare mark intill platsen där 
Täby Kommun köper mark, dels om själva 
byggnationen. En utmaning!

Samtidigt är vi övertygade om att det är 
rätt väg att gå för NPTK. Vi har ett enormt 
tennisintresse i föreningen redan nu. Det var 
ju också orsaken till det intensiva arbete som 
pågick redan innan branden för att få till en 
större tennishall. Dessutom sker det ju en stor 
inflyttning till Täby under de närmaste åren.

Kennneth Bergbom, klubbchef

Idrotten gör en samhällsnyttig 
insats

Statens stöd till idrottsrörelsen bygger, 
liksom kommunernas, på uppfattningen att 
idrottsrörelsen gör en samhällsnyttig insats. 
Men också på att idrottens självständighet 
är en förutsättning för den samhällsnyttan. 
Idrottsrörelsen är ingen leverantör av beställda 
samhällstjänster, utan består av lokala för-
eningar där människor slutit sig samman för 
att ägna sig åt ett gemensamt intresse. Det är 
medlemmarna, inte staten eller kommunerna, 
som bestämmer vad föreningen ska göra.

Idrotten ska vara en naturlig del i byggandet 
av den hållbara staden/samhället. Idrotts-
anläggningar- och miljöer ska vara ett givet 
inslag i samhällsplaneringen för att alla ska 
ha möjlighet att idrotta och träna. Det är också 
viktigt att idrottsföreningar får tillgång till alla 
typer av anläggningar till en rimlig kostnad 
oavsett vem som äger eller ansvarar för driften 
av anläggningen.
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Tillgången till idrottsanläggningar i form av 
mark, väg, luft och vatten måste säkerställas 
och tillståndshanteringen förenklas.

Riksidrottsförbundet anser att staten bör se 
idrottsrörelsen som en resurs i arbetet med 
att skapa nya arbetstillfällen och att få fler 
arbetslösa som är långt från arbetsmarknaden 
tillbaka in i arbetslivet. Med hjälp av stöd från 
Arbetsförmedlingen kan bra arbetskraft slussas 
ut via idrotten ut på arbetsmarknaden. Stödet 
måste vara relevant till den tid och resurs som 
behöver läggas ned.

Tennisklubben är en rätt speciell plats. Vi 
umgås, svettas och skrattar tillsammans. För 
många blir det ett andra hem. Men allt det där 
hänger på att vi gör det tillsammans. Det finns 
inget viktigare ord för att en klubb ska bli den 
där fantastiska tennisklubben som många vill 
vara en del av.

RF SISU har därför tagit fram boken 
#Taktiksnack för de som sitter i styrelsen i 
en idrottsförening. Den innehåller kunskap 
om och tips för hur styrelsen kan jobba med 
viktiga föreningsfrågor i ett modernt samhälle.

• Varför behöver ni en tydlig 
verksamhetsidé?

• Hur bidrar ni till ett ökat engagemang 
och mer delaktighet?

• Hur skapar en styrelse förutsättningar 
för riktigt bra idrott och sparar tid och 
huvudvärk med smarta rutiner?

Det finns en hel del forskning som visar på 
effekterna av att ha trygga och tillgängliga 
idrottsanläggningar och miljöer. Tillgången 
till idrottsytor (antalet) och tillgängligheten 
till dem (närhet, inriktning, kostnad) styr hur 
vi använder dem. Geografisk närhet kan vara 

http://Idrotten gör en samhällsnyttig insattsStatens stöd till idrottsrörelsen bygger, liksom kommunernas, på uppfattningen att idrottsrörelsen gör en samhällsnyttig insats. Men också på att idrottens självständighet är en förutsättning för den samhällsnyttan. Idrottsrörelsen är ingen leverantör av beställda samhällstjänster, utan består av lokala föreningar där människor slutit sig samman för att ägna sig åt ett gemensamt intresse. Det är medlemmarna, inte staten eller kommunerna, som bestämmer vad föreningen ska göra.Idrotten ska vara en naturlig del i byggandet av den hållbara staden/samhället. Idrottsanläggningar- och miljöer ska vara ett givet inslag i samhällsplaneringen för att alla ska ha möjlighet att idrotta och träna. Det är också viktigt att idrottsföreningar får tillgång till alla typer av anläggningar till en rimlig kostnad oavsett vem som äger eller ansvarar för driften av anläggningen.Tillgången till idrottsanläggningar i form av mark, väg, luft och vatten måste säkerställas och tillståndshanteringen förenklas.Riksidrottsförbundet anser att staten bör se idrottsrörelsen som en resurs i arbetet med att skapa nya arbetstillfällen och att få fler arbetslösa som är långt från arbetsmarknaden att kunna XXX.Tennisklubben är en rätt speciell plats. Vi umgås, svettas, skrattar tillsammans. För många blir det ett andra hem. Men allt det där hänger på att vi gör det tillsammans. Det finns inget viktigare ord för att just er klubb ska bli den där fantastiska tennisklubben som många vill vara en del av.RF/SISU har därför tagit fram boken #Taktiksnack för de som sitter i styrelsen i en idrottsförening. Den innehåller kunskap om och tips för hur styrelsen kan jobba med viktiga föreningsfrågor i ett modernt samhälle.•	Varför behöver ni en tydlig verksamhetsidé?•	Hur bidrar ni till ett ökat engagemang och mer delaktighet?•	Hur skapar en styrelse förutsättningar för riktigt bra idrott och sparar tid och huvudvärk med smarta rutiner?Forskning visar att ett rikt och tillgängligt utbud av idrottsanläggningar och fysiska aktivitetsmiljöer gör att vi rör oss mer – och därmed blir friskare. Folkhälsan vinner på att ha fler platser för idrott.Det finns en hel del forskning som visar på effekterna av att ha trygga och tillgängliga idrottsanläggningar och miljöer. Tillgången till idrottsytor (antalet) och tillgängligheten till dem (närhet, inriktning, kostnad) styr hur vi använder dem. Geografisk närhet kan vara avgörande, särskilt om kommunikationerna är dåliga och om familjen saknar bil.Hur idrottsanläggningar utformas är centralt för användningen. Det handlar om:•	Inriktningen på idrottsytorna. Om de är anpassade för flera idrotter och grenar, för elit och/eller bredd.•	Utformningen av anläggningarna. Om de är anpassade för personer med fysiska funktionsnedsättningar.•	Om de upplevs som trygga så att även kvinnor och äldre vill utnyttja dem och om de är skapta för inom- eller utomhusidrott etcetera. Vad de kostar att använda är naturligtvis också viktigt. Och om, och när det finns tider att vara där.Närheten är avgörande Det finns ett starkt samband mellan tillgång och tillgänglighet och människors idrotts- och motionsvanor. Sambandet gäller för såväl vuxna som ungdomar och barn. Ju fler anläggningar och ytor i bostadsområdet desto mer fysisk rörelse hos invånarna. Människor med ”god” tillgång till idrottsanläggningar visar sig vara 43 procent mer benägna att motionera regelbundet jämfört med människor med ”dålig” tillgång till anläggningar.Andelen rekreativ yta i ett bostadsområde är en annan viktig faktor för fysisk aktivitet. En svensk studie visar att invånare som har fyra motionsanläggningar eller fler inom en kilometer från bostaden rör sig 5,5 minuter mer per dag jämfört med invånare med en anläggning eller mindre.Forskningen visar också ett starkt samband mellan tillgång till idrottsanläggningar och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar specifikt. Långa avstånd till anläggningar hindrar barns och ungdomars rörelse. Tillgång till idrottsanläggningar – och att vistas mycket utomhus – främjar den.Kravet på föräldrars tid och resurser minskar också om barn och ungdomar oftare kan ta sig till träning och tävling på egen hand. Därmed är närhet särskilt viktigt för barn och unga med sämre ekonomiska förutsättningar.Texten ovan är inspirerat av ”Anläggningar och andra miljöer för idrott – när, hur och varför är de samhällsnyttiga?” i Riksidrottsförbundets FOU-rapport Idrottens samhällsnytta.
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avgörande, särskilt om kommunikationerna är 
dåliga och om familjen saknar bil.

Forskning visar att ett rikt 
och tillgängligt utbud av 

idrottsanläggningar och fysiska 
aktivitetsmiljöer gör att vi 

rör oss mer – och därmed blir 
friskare. Folkhälsan vinner på att 

ha fler platser för idrott.

Hur idrottsanläggningar utformas är centralt 
för användningen. Det handlar om:

• Inriktningen på idrottsytorna. Om de är 
anpassade för flera idrotter och grenar, 
för elit och/eller bredd.

• Utformningen av anläggningarna. Om 
de är anpassade för personer med fysiska 
funktionsnedsättningar.

• Om de upplevs som trygga så att även 
kvinnor och äldre vill utnyttja dem 
och om de är skapta för inom- eller 

utomhusidrott etcetera. Vad de kostar att 
använda är naturligtvis också viktigt. Och 
om, och när det finns tider att vara där.

Närheten är avgörande. Det finns ett starkt 
samband mellan tillgång och tillgänglighet 
och människors idrotts- och motionsvanor. 
Sambandet gäller för såväl vuxna som 
ungdomar och barn. Ju fler anläggningar 
och ytor i bostadsområdet desto mer fysisk 
rörelse hos invånarna. Människor med ”god” 
tillgång till idrottsanläggningar visar sig 
vara 43 procent mer benägna att motionera 
regelbundet jämfört med människor med 
”dålig” tillgång till anläggningar.

Andelen rekreativ yta i ett bostadsområde 
är en annan viktig faktor för fysisk aktivitet. 
En svensk studie visar att invånare som har 
fyra motionsanläggningar eller fler inom en 
kilometer från bostaden rör sig 5,5 minuter 
mer per dag jämfört med invånare med en 
anläggning eller mindre.

Forskningen visar också ett starkt samband 
mellan tillgång till idrottsanläggningar och 
fysisk aktivitet hos barn och ungdomar 



53

specifikt. Långa avstånd till anläggningar 
hindrar barns och ungdomars rörelse. Tillgång 
till idrottsanläggningar – och att vistas mycket 
utomhus – främjar den.

Kravet på föräldrars tid och resurser minskar 
också om barn och ungdomar oftare kan ta sig 
till träning och tävling på egen hand. Därmed 
är närhet särskilt viktigt för barn och unga med 
sämre ekonomiska förutsättningar.

Texten ovan är inspirerad av Anläggningar och 
andra miljöer för idrott – när, hur och varför 
är de samhällsnyttiga? i Riksidrottsförbundets 
FOU-rapport Idrottens samhällsnytta.

Hur kan en tennisklubb hjälpa en 
kommun?

• Vara rådgivande vid utformning av nya 
anläggningar och idrottsytor.

• Bidra med kunskap om tennisens sam-
hällsnytta kopplat till nya anläggningar 
och idrottsytor.

• Vara rådgivande vid prioriteringar av 
nya anläggningar och idrottsytor.

• Synliggöra efterfrågan av anläggningar 
och idrottsytor för olika idrotter.

• Vara rådgivande kring nyttjandet av 
befintliga anläggningar och idrottsytor. 

Vi anser att tennisen är en 
samhällsnytta

Med tanke på den stora tillväxten i Stockholm 
och avsaknaden av nya idrottsanläggningar har 
vi inom Stockholmstennisen en rejäl utmaning. 
Vi anser att tennisen är en samhällsnytta.

Exakt vad idrotten och tennisens samhällsnytta 
innebär finns det ingen entydig definition på. 
En ingång är att använda sig av begreppen 
”mervärde” och ”egenvärde”.

Tennisens mervärde

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

Tennisens egenvärde

Egenvärdet används för att beskriva den 
betydelse som tennisen kan ha för de individer 
som deltar i verksamheterna. De positiva 
egenvärdeseffekterna kan förutom att bli 
friskare, starkare och bättre i tennis också 
vara att det till exempel är roligare att spela 
tennis. Att vi får nya och fler vänner och att 
vi får mäta våra egna och andras krafter. 
Vilket i sin tur kan bidra att vi trivs bättre i 
allmänhet, att vi ingår i en större gemenskap 
och lär oss att samarbeta och konkurrera. Detta 
kan möjligen leda till ökad trygghet och bättre 
sammanhållning i tennisklubben och samhället 
samt en förberedelse för livet. Såväl mervärde 
som egenvärde kan därmed användas för att 
berättiga tennisens existens.

Multibanor

Runt om i Stockholm finns ett antal multi-
anläggningar som ligger intill en skola eller en 
tennisklubb eller en plats där många familjer 
med barn brukar vara. Anläggningarna ligger 
utomhus och är byggda ihop med andra 
idrotter. Storleken på banorna varierar på 
de olika anläggningarna. De är öppna för 
spontanspel.

Dessa banor är gratis att spela på och går inte 
att boka. Glädjande var att både se och höra 
att dessa banor var väldigt populära och väl 
använda under detta covid-19-år. Många 
barnfamiljer passade på att komma ner och 
spela tillsammans på dessa anläggningar.

https://www.rf.se/contentassets/1c20b813753f449197d35a7bda82c850/idrottens-samhallsnytta-anlaggningar.pdf
https://www.rf.se/contentassets/1c20b813753f449197d35a7bda82c850/idrottens-samhallsnytta-anlaggningar.pdf
https://www.rf.se/contentassets/1c20b813753f449197d35a7bda82c850/idrottens-samhallsnytta-anlaggningar.pdf
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1. Vårby Gård: Vid Vårbyskolan ligger fem 
minitennisbanor.

2. Vaxholm: Vid Waxholms TK ligger tre 
Minitennisbanor.

3. Alby: Vid Alby idrottsplats finns en 
minitennisbana.

4. Ellagård: Vid Ellagårds TK finns fyra 
minitennisbanor och miditennisbanor.

5. Björklunds Hage: Vid Norra Ängby finns 
tre minitennisbanor samt en bollvägg.

Ny minitennisanläggning klar 
under sommaren 2020

Den idylliska platsen Björklunds Hage i Norra 
Ängby har fått en minitennisanläggning.

Väl inbäddat i villasamhället ligger Björklunds 
Hage som är ett gravfält från äldre och yngre 
järnålder vid Bällstavägen i Norra Ängby 
i Västerort inom Stockholms kommun. 
4H-gården och de vackra ängar och berghällarna 
utgör en oas där många barnfamiljer gillar att 
spendera sin fritid. Granne ligger Stora Ängby 
slott som har anor från 1600-talet.

Det började med att Bromma stadsdels-
förvaltning kontaktades av RF SISU Stock-
holm angående intresse av att anlägga en 
minitennisanläggning och en basketplan på 
den gamla slitna tennisbanan som i sitt förfallna 
skick tyvärr förfulade det vackra platsen. Det 
ansågs att detta var ett perfekt ställe att få in en 
minitennisanläggning på.

Målet är att få barnen att hänga på stället och 
spela tennis och basket och skapa en ny och 
tilltalande mötesplats. Inte lång ifrån ligger 
flera skolor, Norra Ängby skola och Bromma 
Kyrkskola. Norra Ängby skola är en kommunal 
grundskola, så kallad F–6-skola, det vill säga en 
grundskola med undervisning upp till årskurs 
6 med ca 800 elever.

Dessutom finns den nya privata skolan 
Raoul Wallenbergskolan några kvarter bort i 

Beckombergaparken som är en F–9 skola med 
plats för två klasser i varje årskurs och som 
idag har drygt 300 elever.

Kostnaderna för detta projekt för att fixa till 
den gamla slitna banan var inte astronomiska. 
Man behövde laga och jämna ut asfalten, måla 
banorna och linjerna samt sätt upp nät, bygga 
ett par läktare och ett förråd samt ett klassiskt 
bollplank.

Anläggningen kom till verklighet tack vare 
ett fint samarbete mellan Annika Busch, 
bitr. enhetschef på Resursenheten, Fritiden 
i Bromma, Bromma stadsdelsförvaltning, 
Mikaela Lecomte Seger, idrottskonsulent på 
RF SISU Stockholm, Johan Porsborn, klubbchef 
SALK och Anders Heimklo, regionschef 
Tennis Stockholm. Under våren lämnade 
Anders och Johan in en ekonomisk kalkyl, 
förslag på upphandling av ban-entreprenör, 
materialbehov, samt skissförslag på hur de tre 
minitennisbanorna, läktarna och bollväggen 
bäst kunde placeras.

The depressing thing about tennis 
is that no matter how good I get, 

I will never be as good as the 
wall.

Mitch Hedberg

Banorna blev klara till mitten av sommaren 
och hade en officiell invigning i samband 
med Tennisens Dag den 24 augusti. SALK och 
Fritiden i Bromma ordnade en fin invigning 
med prova på-minitennis och rullstolstennis 
med bland andra förbundskapten Niclas 
Rodhborn.

Trots en relativt blygsam reklam inför 
invigningen på grund av covid-19 så kom 
det precis lagom med barn och vuxna. Dagen 
till ära var Svenska Tennisförbundets nya 
ordförande Åsa Hedin på plats och invigde 
banorna. Anders Heimklo lämnade över 
en invigningsgåva från Tennis Stockholm 
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bestående av en tennisbag fylld med tolv 
minitennisrack och minitennisbollar. 

SALK med Johan Porsborn och Victoria 
Högstet i spetsen kommer att se till att denna 
anläggning får kontinuerliga aktiviteter och 
att en tränare är på plats då och då för att lära 
ut tennisens grunder. Vi ser fram emot att det 
även kan ordnas en SO Tour-tävling på dessa 
banor. Invigning av basketplanen kommer att 
ske sommaren 2021.

Det är otroligt kul och viktigt att tennisen 
tillsammans med andra sporter nu finns 
med ute i de områden där barnen och 
ungdomarna finns. Vi vill nå områden vi 
normalt inte får spelare ifrån. Street tennis 
och minitenniskonceptet har många fördelar. 
Det går lätt att lära och både barn, ungdomar 
och vuxna tycker att det är kul att spela. Ingen 
instruktion behövs. Vi behöver fler gratisbanor 
runt om i Stockholm som skolor, fritidsgårdar 
och familjer kan använda sig av. Vi vill 
uppmuntra ”spontan-idrottandet” som är både 
enkelt, smidigt och kravlöst. Hälsoperspektivet 
med motion och positiva aktiviteter är något 
som gynnar alla. Spontantennisen uppmuntrar 
till spel på eftermiddagar, kvällar och helger 
och kommer att stimulera och förhoppningsvis 
samla både unga och vuxna. En lugnande 
effekt och minskad skadegörelse i området 
blir förhoppningsvis en av bieffekterna. Det 

får ungdomar att aktivera sig på ett annat 
sätt och minska förstörelse. Förhoppningsvis 
undviker vi alkohol och droger i tidig ålder. 
Gratisbanorna ger möjlighet att skapa ett stort 
antal människor som tycker att det är kul att 
spela med kompisarna och familjen. På sikt 
kommer det att ge svensk tennis en bredare bas 
och det är en god väg för att tennisen ska bli en 
folksport.

Övriga multibanor

Spelandet på minitennisbanan i Alby, Botkyrka, 
går i rätt riktning tack vare Botkyrka kommun. 
Både banan och de racketar och bollar vi 
donerar används flitigt. Vi kan konstatera att 
tennisen är en av de populäraste sporterna i 
denna multianläggning. 

I Vårbygård lades det 2012 asfalt över den gamla 
slitna tennisbanan och fem minitennisbanor 
i ATP-blå färg har sedan dess varit mycket 
populära. Faktiskt har vi klarat oss ifrån 
sabotage och några nät har bytts under årens 
lopp på grund av slitage.

Vaxholms tre konstgräs-minitennisbanor 
ligger precis bredvid tennishallen och utgör 
tillsammans med de andra sportaktiviteterna 
en perfekt plats för barn och vuxna.
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Ellagårds stora anläggning med fyra 
minitennisbanor och två midibanor i Täby 
kommun har verkligen fått en popularitets-
skjuts. Det har under våren, sommaren och 
hösten varit fullt med folk som nyttjat dessa fint 
belägna konstgräsbanor som ligger inbäddade 
i villaidyllen precis bredvid Ellagårds 
Tennisklubb. För första gången i Stockholm 
lade man minitennisbanor med 12-millimeters 
konstgräs, vilket motsvarar Wimbledongräs. 
Kommunen har nu byggt idrottsplaner för 
både basket och vuxengym i området precis 
intill. Förhoppningsvis ser fler kommuner 
fördelarna med liknande investeringar för 
att därigenom förebygga skadegörelse och 
destruktiva krafter som lätt kan ta överhand 
när barn och ungdomar inte har något positivt 
att göra.

Hur vi får fler att spela? 

• Nya rekryteringsområden – vi vill nå 
områden som vi normalt inte får spelare 
ifrån.

• Tillgänglighet – geografiskt centralt 
belägna banor i nya områden. 

• Nya street tennis-anläggningar = fler 
anläggningar = fler som kan spela.

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

• Gratis rack och bollar till skola och fritids. 

• Spontantennis – uppmuntra till spel på 
eftermiddagar, kvällar och helger. Det är 
enkelt att gå och spela, bokning behövs 
inte. 

• Gratis – inga kostnader att spela på 
banorna. 

• Ta bort överklass-stämpeln. 

• Koppla till klubb – de som tycker detta är 
riktigt kul och som vill lära sig mer hjäl-
per vi koppla till en närbelägen klubb. 

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

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 

Fördelarna med Street Tennis 
och minitenniskonceptet

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

Ingen instruktion behövs. 

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

Fritidsgården kan ta hela barngrupper 
till tennisen. 

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

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

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

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

En samlingsplats som ger många 
chansen. Istället för att man går till EN 
tennisbana som endera är upptagen 
(man får vänta eller gå hem) eller tom 
(man kan spela men det är ingen ”puls/
aktion”) är det med flera minitennisbanor 
kanske spel på några av banorna och man 
kan med glädje hoppa in på en ledig. 

https://www.tennisstockholm.se/
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vardagen i regionens klubbar. På hemsidan 
finner man aktuell information om tävlingar, 
kurser, konferenser med mera. Designen är 
något som vi kontinuerligt jobbar med. 

Oavsett om man är spelare, förälder, tränare, 
klubb eller allmänt intresserad ska man 
kunna ha nytta av vår hemsida och hitta 
basinformation om tennis i Stockholm.

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

Vårt Instagramkonto och Facebookkonto är 
populära, speciellt bland våra något yngre 
följare. Genom Instagram och Facebook 
kommer vi snabbt ut med aktuell information, 
vilket är ett måste i dagens snabba nyhetsflöde.

Många medlemmar är bra för 
tennisen

Idrotten är vår största folkrörelse! De 
olika idrottsgrenarna bildar tillsammans 
Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Svenska 
Tennisförbundet är ett av de många medlems-
förbunden i Riksidrottsförbundet. Tennis 
Stockholm är den medlemstörsta regionen av 
landets alla sju regioner. Vi är drygt 32 % av 
Svensk Tennis.

Alltjämt hägrar dock målet, att 
tennisspelet skall kunna bliva en 
hela folkets egendom. Visserligen 

har denna från begynnelsen 
exklusiva sport, vars betydelse 

som idrottsgren då insågs 
endast av ett fåtal – främst ”Mr. 
G.”- på senare år fått en mängd 
entusiaster och utövare i alla 

folkklasser.

Svensk Tennis 1938

Under 1930-talet blev idrotten en massrörelse 
bland flera andra. Antalet personer som gick 
med i en förening ökade markant. I begynnelsen 
av idrottsrörelsen var det mestadels män 
som var aktiva, men under senare år har det 
skett en stark genusutjämning. I dagsläget är 
tennisen internationellt sett relativt i balans 
med en 60/40 fördelning mellan män/kvinnor. 
I Sverige är vi nästan uppe i dessa siffror.

I Stockholm var vi:

1938: 17 klubbar och 1 908 medlemmar.

1973: 113 klubbar och 13 989 medlemmar.

2020: 56 klubbar och 37 737 medlemmar.

Vårt mål – alla som spelar tennis ska bli 
medlemmar

Det är bra att vi är en av de sporter som 
fortfarande växer, men vi känner att potentialen 
är så mycket större. Under de senaste 30 
åren har vi vuxit med 10 000 medlemmar i 
Stockholm. Men vi kan mycket bättre än så. 
Som delmål kan vi sikta på att bli dubbelt 
så stora eftersom det finns minst så många 
tennisspelare i Stockholm.

Varför är det bra att vara många medlemmar 
och vad har det för nytta för klubben, regionen 
och svensk tennis?

Klubben och dess medlemmar

Föreningsnytta är den nytta som tennisklubben 
gör när den uppfyller sitt ändamål. Med 
andra ord är det ett resultat av själva 
klubbverksamheten och den positiva miljö den 
skapar.

Tennisklubben finns till för att göra nytta 
antingen för tennismedlemmarna själva 
eller för det ändamål som medlemmarna 
demokratiskt skapat klubben för. I de flesta 
klubbar är det en kombination av dessa två. 
Om alla tennisspelare, stora som små, som 
spelar i klubben blir medlemmar kommer de 
flesta klubbar att växa markant. Nu finns det 
fortfarande en mängd spelare (till exempel 
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dubbelpartners till den som har abonnemanget, 
strötidsbokare med flera) som spelar utan att 
vara medlemmar i klubben. Man kan säga att 
de åker snålskjuts på klubbens medlemmar. 
Det går att öka mängden medlemmar utan 
att det skulle upplevas trängre och fler 
medlemmar hjälper klubben att bli starkare. 
En medlemsnytta är den direkta eller indirekta 
nytta som varje tennismedlem har av att vara 
medlem i klubben. Medlemsnyttan är nära 
kopplad till medlemsvården. Dessa två nyttor 
är viktiga när en tennisklubb vill behålla eller 
öka antalet medlemmar, vilket är viktigt när 
det kommer till:

RF-bidrag

Organisationsstödet av de tre bidragen som 
kommer från RF baseras på de olika idrotts-
förbundens storlek gällande antal medlemmar.  
Enkelt uttryckt gäller att fler tennismedlemmar 
ger mer pengar till tennisen.

Kommunen

För klubben är det viktigt att vara stor när 
klubben ska förhandla med sin kommun 
gällande till exempel nya banor, renovering 
av banor eller annan sorts hjälp. En av de 
viktigaste punkterna som kommunen ser på 
är hur många medlemmar klubben har jämfört 

med andra idrotter i kommunen. Ju större 
desto viktigare är klubben.

LOK-stöd

Förkortningen LOK står för statligt lokalt 
aktivitetsstöd. För att skicka in en LOK-
stödsansökan behöver man ha sin IdrottOnline-
sida aktiverad, då ansökan skickas in därifrån.

Observera att det statliga LOK-stödet inte är 
samma sak som det bidrag som klubben kan få 
för liknande verksamhet från kommunen. Ofta 
har de kommunala bidragen inte samma regler 
som det statliga LOK-stödet, bland annat kan 
ålder och ansökningstid skilja sig åt. 

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, 
ansluten till något av de specialidrottsförbund 
som tillhör RF och som bedriver verksamhet 
för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet 
finns för att stödja föreningsdriven barn- och 
ungdomsidrott.

LOK-stödet är ett bra tillskott för klubbarna i 
sin verksamhet.

PR och media

Ju större man är desto mer syns man. Syns man 
inte, finns man inte.
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Sponsorer

Viktiga faktor för en sponsor är hur många 
man når med information/reklam när man 
går in och sponsrar. Har sporten en bra image, 
värdegrund, ”en intressant och köpstark 
kundgrupp” som de tror kan vara intresserade 
av företagets produkter med mera så ökar 
intresset från sponsorer.

Är dessutom sporten stor genom många 
medlemmar så är det ännu intressantare för 
sponsorn.

Regionen

Fler medlemmar i Tennis Stockholm skulle ge 
ett större ekonomiskt baskapital som kommer 
in varje år och som därmed skulle ge ett kraftigt 
stöd till utveckling, klubbservice, tävling och 
utökade satsningar på spelarutvekling och 
stöd med mera.

Svenska Tennisförbundet

Låt oss sikta på att antalet medlemmar ökar i 
svensk tennis så att vi blir 200 000 medlemmar 
i Sverige. Det skulle innebära att antalet 
medlemmar i Tennis Stockholm skulle bli 
ca 75 000 medlemmar. Det skulle ge Tennis 
Stockholm och Svenska Tennisförbundet 

mycket goda möjligheter till diverse 
utvecklande satsningar. I princip skulle 
det jämföras med att Tennis Stockholm och 
Svenska Tennisförbundet fick in en storsponsor 
som år efter år skulle ge en ekonomisk platå för 
utveckling av svensk tennis.

Solidaritet 

Solidaritet till tennisen. Om man gillar tennis, 
vill att tennisen ska utvecklas som sport, vill 
att det skapas fräschare och mer inbjudande 
hallar och tennismiljöer, vill att fler upptäcker 
tennisens fördelar, vill och förstår att tennis 
är en sport för hela livet och som dessutom 
förlänger livet – att det helt enkelt blir en 
folksport – så är det självklart att alla som 
utnyttjar anläggningar, omklädningsrum, 
serviceytor och banor även solidariskt bidrar 
och stödjer detta genom att vara medlemmar i 
en eller flera tennisklubbar.

Hur ser det ut idag?

Över 400 tennisklubbar är i dag anslutna 
till Svenska Tennisförbundet (SvTF) och 
tillhör därmed också någon av tennisens sju 
regioner/Specialdistriktförbund (SDF). Tennis 
Stockholm är den största tennisregionen med 
56 klubbar och 37 737 medlemmar.
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Veteran- och vuxentennis
I Stockholm arrangeras ett normalår utan 
covid-19 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. 

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.

Tennis är 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.

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 
varar 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.

Under 2020 har vi sett ett ökat och stort 
intresse för att börja spela tennis, både bland 
barn och ungdomar, men framför allt från 
vuxna. Många klubbar i Stockholm bekräftar 
att intresset är stort då speciellt många vuxna 
kontaktar klubbarna för att anmäla sig till 
någon vuxenkurs eller för att för att prova på 
att spela själva genom att boka strötider. Detta 
är fantastiskt kul och något som vi måste ta 
vara på och försöka bevara.

Hur behåller vi det ökade 
intresset?

Förhoppningsvis tycker spelarna att tennis är 
det roligaste som finns och kommer att fortsätta 
att vilja utvecklas. Tennisen har många fördelar, 
enligt danska Österbroundersökningen och 
en större brittisk studie. Deras forskning har 
kommit fram till att träning i kombination med 
social interaktion är den motionsform som 
förlänger livet mest. Undersökningarna visar 
att de som regelbundet spelar tennis lever 
nästan 10 år längre än genomsnittet.

Slower balls, smaller courts, easy 
game.

- Roger Federer

Men, vi måste vara uppmärksamma på att intro-
ducera tennisen på rätt sätt och anpassa den 
första utvecklingsperioden utefter nybörjarnas 
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spelnivå. Vi vill ju inte att de provar och sedan 
säger att tennis är för svårt.

Får vi fler vuxna att komma till våra tennis-
hallar och sedan börja spela tennis kan detta 
bli en uppåtgående spiral för tennisklubbarna 
och svensk tennis. Dessutom kommer detta att 
leda till en rad andra positiva effekter så som:

• Fler medlemmar

• Ekonomisk lönsamhet för klubben.

• Fler klubbtränare som kan anställas på 
50 %, 75 % och 100 % nivå.

• Vuxna som eventuellt kan träna på mor-
gonen eller dagtid.

• Ökad kontakt och strötidsförsäljning.

• Ökad försäljning av utrustning.

• Ökat intresse från sponsorer.

• Föräldrar som spelar själva leder ofta till 
att barnen blir uppmuntrade att börja.

• Ökat intresse för tennisresor och sociala 
aktiviteter i klubben.

Ett problem som oftast nämns 
med tennis är att det är för svårt, 
men tennis är enkelt och roligt... 

Om du använder dig av rätt 
storlek på banan och rätt bollar: 

Röd, Orange, Grön

Att systematisk använda långsamma bollar på 
vuxna nybörjare, men även anpassa bollarna 
efter spelarnas ålder när de sakta men säkert 
blir så pass gamla att de har svårt att röra på 
sig så blir tennisen otroligt givande under 
hela tennislivet. Helt enkelt använda sig av 

samma system – röd, orange, grön – som det vi 
använder i tennisskolan för yngre barn.

Om Svenska Tennisförbundet, regionerna, 
klubbarna, tränarna, shoparna med flera 
gemensamt driver en homogen slogan att 
”använd rätt boll för rätt spelstyrka och ålder” 
så kommer fler tennisspelare använda rätt boll 
för just deras nivå och få ut så mycket mer av 
sin tennis.

Introducera rätt boll för rätt spelstyrka och fler 
spelare kommer att: 

• Kunna spela rally 20–30 ggr med 
varandra.

• Få bra koordinationsträning för kroppen.

• Snitta runt 140–180 hjärtslag under 
träningen.

• Motverka blodtryck, stroke, diabetes och 
vissa cancerformer samtidigt som att 
det hjälper till med viktminskning, ökad 
ämnesomsättning och ökad muskelmassa.

• Kunna spela utan coach, om de vill.

• Eventuellt motverka att folk slutar p.g.a. 
att det är en för svår nybörjarsport. 

I am the best tennis player who 
cannot play tennis.

Ion Tiriac

Nivåanpassade bollar

Det finns olika sorters tennisbollar anpassade 
efter den spelnivå som spelaren befinner sig i 
för att optimera spelet jämfört med en standard 
gul boll.
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Orange - RS Orange Edition

Perfekt för spelare som kämpar med att 
hålla bollen i spel.

Den är lättare.

Den har samma storlek som en gul boll.

Den studsar 50 % lägre.

Den flyger inte lika långt.

Den är anpassad för spel på en 
midibanasom är ca 18 meter mellan 
baslinjerna.

Det blir lättare att komma till bollen.

Det blir lättare att hålla igång bollen.

Den underlättar till att kunna hålla igång 
bollen flera gånger över nät och därmed 
ge bra motion- och koordinationsträning.

Tennisen blir roligare, mer stimulerande 
och utvecklande.

Röd – RS Red Felt Edition

Perfekt för nybörjare eller familjespel.

Den är lättare.

Den är större.

Den studsar 75 % lägre.

Den flyger inte så långt.

Den flyger långsammare.

Den är anpassad för spel på en 
minitennisbana som är ca 11–12 meter 
mellan baslinjerna.

Det blir lättare att komma till bollen.

Det blir lättare att hålla igång bollen.

Den underlättar till att kunna hålla igång 
bollen flera gånger över nät och därmed 
ge bra motion- och koordinationsträning.

Tennisen blir roligare, mer stimulerande 
och utvecklande.
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Grön – RS Green Edition

Perfekt för spelare som börjat spela på en 
normalstor bana.

Den är lättare.

Den har samma storlek som en gul boll.

Den studsar 25 % lägre.

Den flyger inte lika långt.

Den är anpassa för spel på en normalstor 
bana som är 23,77 meter mellan 
baslinjerna.

Det blir lättare att komma till bollen.

Det blir lättare att hålla igång bollen.

Den underlättar till att kunna hålla igång 
bollen flera gånger över nät och därmed 
ger bra motion- och koordinationsträning.

Tennisen blir roligare, mer stimulerande 
och utvecklande.

Skapa positiva upplevelser, 
känslor och framgångsfaktorer

Modern Tennis för vuxna spelare med ingen 
erfarenhet eller som inte kan hålla igång bollen.

Tennis/Glädje

• Glädjekänslan att socialt tillsammans 
med andra ”kunna spela tennis” tack vare 
långsammare bollar och mindre banor.

• Glädjen att kunna spela utan att köa.

• Fokus på att spela ”poäng” så snabbt som 
möjligt. 

• Samtidigt introducera lite teknikkunskap.

Tennis/Fitness 

• Fitnesskänslan att få en bättre tränad 
kropp tack vare tennis. 

• Använda långsammare bollar för en 
bättre workout. 

• Göra olika gruppindelningar för att 
passa olika behov av fysisk träning och 
tenniskunnande 

• Skapa övningar och stationer för att ge 
spelaren en bra, rolig och härlig ten-
nisworkout både på och utanför banan. 

Tennis/Poängspel

• Tävlingskänslan att kunna spela poäng.

• Stimulera att utveckla matchspelet för 
nybörjare och även mer avancerade 
spelare.

• Fokus på att utveckla taktiska och tek-
niska bitar för att förbättra matchspelet.

We don’t stop playing because 
we grow old, we grow old 
because we stop playing.

Benjamin Franklin
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Paratennis
Paratennis är tennis för personer med 
funktionsnedsättning.

Inom paratennis finns följande målgrupper:

• Personer med intellektuell 
funktionsnedsättning

• Personer med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar (NPF)

• Personer med rörelsenedsättning

Utifrån målgrupp delas paratennis in i 
stående och sittande (rullstolstennis). Inom 
Stockholms län finns ett antal klubbar som 
bedriver paratennis, både stående paratennis 
och rullstolstennis. Nedan finns de klubbar 
som idag bedriver paratennis och som har 
ett samarbete med RF SISU Stockholm och 
Parasport Stockholm. Dessa klubbar finns 
också presenterade på Tennis Stockholms 
hemsida:

• Stockholms Rullstolstennisklubb

• Ekerö Tennisklubb

• Danderyds Tennisklubb

• Farsta Tennisklubb 

Stockholms Rullstolstennisklubb bedriver 
större delen av rullstolstennisen i Stockholm 
och håller till i ett flertal anläggningar då 
klubben inte har en egen hall. SRTK har under 
året gjort ett enastående jobb med att hålla 
igång rullstolstennisen trots rådande pandemi 
och jobbar ständigt med fortsatt utveckling. 
Klubben har idag runt 60 medlemmar vilket är 
en beundransvärd siffra med tanke på hur liten 
målgruppen är. 

För den berörda gruppens individer har den 
organiserade föreningsidrotten ett habil-
iterande och utvecklande värde då det skapar 
många tillfällen till fysisk och social träning, 

vilket i sin tur skänker ökad självkänsla och 
egenmakt för individen. Andelen individer 
med funktionsnedsättning och verksamheter 
som dessa deltar i har ökat snabbt under de 
senaste åren.

Under året intensifierades arbetet med att 
utveckla paratennisen i Stockholm. Styrelsen 
tillsammans med de anställda fick vara med på 
utbildningen Paratennisens grunder som hölls 
av Peter Melander och Mikaela Lecomte Seger, 
RF SISU Stockholm. Sedan dess har samarbetet 
fortsatt med avstämningsmöten där även 
Parasport Stockholm har deltagit. Tillsammans 
har man arbetat fram en strategi för 
paratennisen i regionen för att säkerställa para-
tennisens utveckling och utbredning. Målet 
är att kunna erbjuda både stående paratennis 
och rullstolstennis i samtliga väderstreck, så 
kallade paratenniscenter. Numera finns även 
paratennis med som en fast rapportpunkt på 
Tennis Stockholms styrelsemöten.

Nationellt är målet på sikt att alla tennis-
regioner ska genomgå samma process som 
Tennis Stockholm utifrån den strategi som 
Svenska Tennisförbundets Paratennisråd har 
fastställt.
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Tennisklubbar

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
2018 36 771 61
2019 37 418 61
2020 37 737 56

Medlemsutveckling sedan 1973

Klubb Medl.
Boo KFUM IA 637
Botvid Tennisklubb 60
Dalarö Tennisklubb 147
Danderyds Tennisklubb 1 603
Djursholms Tennisklubb 1 497
Edsvikens Tennisklubb 503
Ekerö Tennisklubb 755
Ellagårds Tennisklubb 752
Enebybergs Idrottsförening 494
Enskede Lawn Tennisklubb 606
Farsta Tennisklubb 831
Gustavsbergs Tennisklubb 1 272
Handelsbankens Idrottsförening 5
Haninge Tennisklubb 267
Hellas Tennisklubb 459
Huddinge Kommuns PF 5
Huddinge Tennisklubb 977
Huvudsta Tennisklubb 57
Idrottsföreningen Triangeln 39
Internationa Lawn TC OF Sweden 5
Järfälla Tennissällskap 1 019
KLTK Junior- och Tävlingsförening 1 031
Kungsängens Tennisklubb 509
Lidingö Tennisklubb 2 695
Mälarhöjdens IK Tennisklubb 1 225
Nynäshamns Tennisklubb 345
Näsbyparks Tennisklubb 616
Rotebro Tennisklubb 302
Rönninge Tennisklubb 480
Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb 1 129
Saltsjöbadens Lawn Tennisklubb 1 183
Skönstaholms Tennisklubb 5
Smedslättens Lawn Tennis Klubb 1 154
Sollentuna Tennisklubb 1 404
Solna Tennisklubb 479
Spånga Tennis o Bordtennisklubb 1 018
Spårvägens Tennisklubb 762
Stenhamra Tennisklubb 46

Stockholms Allmänna Lawn TK 2 731
Stockholms Rullstolstennisklubb 58
Stockholms Tennisklubb 59
Stora Wäsby Tennisklubb 530
Sundbybergs Tennisklubb 645
Tennischool Club 225
Trollbäckens Tennisklubb 1 252
TSK Malmen 502
Tullinge Tennisklubb 578
Tumba Tennisklubb 340
Täby Tennisklubb 366
Vallentuna Tennisklubb 507
Vaxholms Tennisklubb 530
Viggbyholms Tennisklubb 360
Västerhaninge Tennisklubb 270
Åkersberga Tennisklubb 1 031
Älta Tennisklubb 721
Ängby Tennisklubb 659
Summa 37 737
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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 (IOL) 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 bas-
eras 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 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.

Region Klubbar Medlemmar Antal i procent Mandat
Norr 31 4 309 3,70 % 4
Mitt 52 9 662 8,29 % 6
Stockholm 56 37 737 32,40 % 12
Väst 57 9 699 8,33 % 6
Öst 42 8 245 7,08 % 6
Göteborg 25 12 415 10,66 % 6
Syd 131 34 416 29,55 % 10
Summa 404 111 203 100,00 % 50



TGU 1 – 
Framtidens 
Ledare
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Utbildningar och konferenser
Behovet av och intresset för utbildade tränare 
runtom i klubbarna är stort, både vad gäller 
anställda och ”timtränare”. I år har det dock 
varit ett annorlunda år. Normalt brukar 
vi ha flera personer som genomgått våra 
stegutbildningar under året. Vårt mål var 
att utbilda fler under 2020 än året innan. Det 
målet sattes innan pandemin startade. På de 
sista kurserna vi kunde genomföra valde vi att 
ha flera deltagare än vanligt per kurs, vilket 
fungerade bra.

Utbildningen är mycket viktig, men det är också 
viktigt att tränarna får bra arbetsförhållanden 
och en trygg anställning i klubbarna och 
kan se en ”karriärmöjlighet” i tennisen samt 
att man har bra försäkringar kopplade till 
sin anställning. Med bra förhållanden i sin 
anställning har arbetstagaren och arbetsgivaren 
lättare att kunna arbeta tillsammans mot nya 
och gemensamma mål, och vara motiverade 
för att utveckla tennisen i klubben. 

Tennis Stockholm arbetar aktivt och i nära 
samarbete med Arbetsgivaralliansen för att 
hjälpa klubbarna att ge riktiga arbetsvillkor 
för tränare och andra anställda, samt förenkla 
vardagen för både styrelsen och anställda. Vi 
har ett bra samarbete med RF SISU Stockholm 
för att kunna utveckla våra klubbar gemensamt 
samt även vår verksamhet. Under det senaste 
året har vi utökat samarbetet ytterligare och 
fortsätter att utveckla och supporta våra 
klubbar i Stockholm. 

Vi genomför tillsammans Föräldrautbildningen 
på Next Generation 10–12 år i Tumba. RF SISU 
Stockholm med Mikaela Lecomte Seger är 
även ute i vissa klubbar och träffar dem och 
genomför olika arbeten. Bland annat genomförs 
visionsarbeten och värdegrundsarbeten. 

Tennisens Plattform-kursen 

Tennisens Plattform har under året haft 
liknande utformning som tidigare år. Löpande 
gör vi mindre uppdateringar i form av innehåll 
i de praktiska passen. Uppdateringarna i 
kurserna arbetas fram av kursledarna efter 
diskussioner och löpande utvärderingar av 
kurserna som vi bedriver. 

TGU 1 – Framtidens Ledare 

Det är roligt att vara ledare och tränare – att 
känna ansvar, inspirera och påverka barns 
upplevelser av tennis! 

I Framtidens Ledare i tennis ingår TGU 
1 som är det andra steget i förbundets 
tränarutbildningar. Kursen består av teoretiskt 
och praktiskt lärande i tränarskap, tränings-
lära, tennismetodik, biomekanik, tennistaktik, 
pedagogik och föreningskunskap. Därutöver 
ingår moment med fokus på utveckling 
av ledarskapet i relation med en mentor i 
hemmaklubben med arbete kring värdegrund, 
jämställdhet och inkludering. Svensk idrott 
är i förändring. Tennisen måste utvecklas 
i takt med samtiden. I tennisen vill vi vara 
välkomnande så att fler kan och vill vara med. 
Frågor om jämställdhet och inkludering är 
centrala för att tennisen ska vara attraktiv och 
relevant även i framtiden. 

I samband med utbildningen gör deltagarna 
ett projektarbete i klubben under ledning av 
Mikaela Lecomte Seger, RF SISU Stockholm, 
och Linda Jansson, projekt- och kursledare för 
TGU 1 Framtidens Ledare. 

Projekt TGU 1 – Framtidens ledare

Syftet med projektet är koppla samman teori 
med praktik där fokus ska vara jämställdhet 
och/eller inkludering. 

TGU 1 – 
Framtidens 
Ledare



Mikaela Lecomte Seger.

Linda Jansson.

Bernd Priemer. Martin Tyllman, till vänster, och Henrik Lindkvist.
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Projektet ska genomföras i samråd med 
mentorn. Om flera kursdeltagare från samma 
förening deltar genomför de projektet 
tillsammans. 

Deltagarna har fem olika projekt att välja på 
där budget och detaljerat upplägg kan variera 
något mellan olika föreningar:

1. Föreningens dag. Genomförande av 
aktiviteter under en dag som inte har 
med träning och tävling att göra. Syfte att 
behålla fler aktiva och öka föreningskäns-
lan. Budget: 5 000–10 000 kr.

2. Ledarcoach. Med uppdraget att coacha 
övriga ledare i föreningen för ett utveck-
lat ledarskap som ökar viljan hos fler 
aktiva att stanna kvar längre. Budget: 
10 000 kr.

3. Värdegrundscoach. Med uppdraget 
att förankra föreningens värdegrund 
i utvalda målgrupper (aktiva, ledare, 
föräldrar) så att miljön i föreningen blir 
bättre. Syfte att utveckla och bibehålla en 
trygg tennismiljö. Budget:  
10 000–20 000 kr.

4. Inkluderingscoach. Med uppdraget att 
vara en relationsskapare mellan den nya 
målgruppen och föreningens ledare med 
önskad effekt att målgruppen känner sig 
välkomnad och väljer att bli medlem i 
föreningen. Budget: 10 000–20 000 kr.

5. Fem steg mot en jämställd förening. 
Utbildningsinsats där ledare och styrelse 
genomgår en utbildning inom jämställd-
het, följt av en analys av nuläge och even-
tuell handlingsplan för önskat nyläge. 
Budget: 5 000–10 000 kr

Projektet får pågå till och med april 2021.

Vi har fått fortsatt positiv feedback från de 
kursdeltagare som gått TGU 1 samt deras 
mentorer. 

Tennisföräldrautbildning 

För femte året i rad genomför Tennis Stockholm 
en föräldrautbildning i samband med Tennis 
Stockholms barn- och ungdomssatsning, 
Next Generation 10–12 år i Tumba. Föräldra-
utbildningen är forskningsbaserad och målet 
är att vi ska kunna stötta och hjälpa föräldrar 
i sin roll som tennisförälder samt bistå med 
tips och råd hur de kan agera i olika situationer 
som kan uppstå i idrottens värld. 

Föräldrautbildningen är också ett jättebra 
tillfälle för oss att nå ut och informera om 
vår verksamhet både på tränings- och 
tävlingssidan. Genom åren har vi haft ca 230 
föräldrar per år som genomgått utbildningen. 
Utbildningen leds av vår samarbetspartner 
RF SISU Stockholm, Mikaela Lecomte Seger. 

Linda Jansson.

Martin Tyllman, till vänster, och Henrik Lindkvist.
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På grund av covid-19-pandemin som kom 
i början av året, fick vi ställa om från fysiska 
utbildningstillfällen till digitala. Trots detta har 
utfallet på deltagande varit stort och väldigt 
uppskattat från föräldrarna.

Tävlingsledarkonferens 
november 2020

I november höll Tennis Stockholm som 
brukligt den årliga tävlingskonferensen. I 
år ställde vi om konferensen och höll den 
digitalt via Teams. 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. I år var det också fokus på 
covid-19 och vad det har inneburit på tävlings-
fronten. På årets konferens närvarade Bengt 
Helmersson från Svenska Tennisförbundet. 
Under tre timmar fick vi en total genomgång 
av vad som gäller nu och vad som är aktuellt 
det kommande året för tävling.

Funktionärsutbildningar

Funktionärsutbildningarna som matchledare 
och klubbdomarutbildningen har arrangerats 
i klubbar runtom i Stockholm med Bernd 
Priemer som kursledare. Kurserna har haft 
bäst effekt när klubbarna själva får säga 
till och arrangera i sin egen klubb när det 

finns behov. Tävlingsledarutbildningarna, 
Grundläggande Tävlingsledare GTLU och 
Förbundstävlingsledare FTLU hålls enbart 
”centralt”, och arrangeras alltså inte av 
klubbarna.

Vid varje tävling ska det finnas en ansvarig och 
aktiv Förbundstävlingsledare i klubben som 
söker sanktionen för en tävling och är med i 
genomförandet av själva tävlingen. Övriga som 
arbetar under tävlingen ska som minst vara 
utbildade till Grundläggande Tävlingsledare. 
Tillsammans med tävlingsledarna ska det även 
finnas matchövervakare/matchledare som 
övervakar matcherna.

Alla som har sökt sanktion och som kommer 
att arrangera en tävling behöver se över 
vilka utbildade och återlegitimerade aktiva 
funktionärer som finns i klubben. Om klubben 
inte har tillräckligt med utbildningar finns 
chansen att anmäla sig till våra utbildningar 
under varje vår och höst.

Det är ett hårt tryck ute på tävlingarna och alla 
funktionärer behöver därför ha både kunskap 
och erfarenhet för att kunna bemöta de frågor 
och eventuella problem de kan ställas inför att 
en tävling arrangeras.

För att anmäla sig till steg 2, det vill säga 
Förbundstävlingsledarutbildning, behöver 
man arbeta som biträdande tävlingsledare och 
få erfarenhet för att sedan gå till nästa steg.

Klubbarna i Stockholm har gjort ett bra arbete 
med sina funktionärer och vidareutvecklat 
dem genom åren.
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Tävlingar
Lek eller resultathets, eller sunt idrottande 
och tävlande har länge diskuterats

Bland andra problem, som direkt hänger 
samman med själva idrotten, märks problemet 
lek – resultathets. Givetvis kan toppresultat 
föda en stark livsglädje hos idrottens utövare. 
Men jakten efter toppresultat, efter rekord kan 
också ta död på lekmomentet inom idrotten. 
Det blir varken ett uttryck för inneboende 
livsglädje eller en utlösare av sådan. Det blir 
en plikt och pina. Med detta har den självfallet 
upphört att vara en avkoppling, ett inslag 
av lek i livets allvar. Det kan till och med bli 
allvarligare än något annat.

I denna diskussion av lekmomentet inom 
idrotten återkommer idrottschauvinismens 
problem. Den nationella äran utövar sin press 
på ledare och aktiva. Stundom ger den ett 
sådant allvar åt idrottslekarna, att dessa förlorar 
sin ursprungliga mening. Det blir också en 
oerhörd hets före tävlingarna. Det egna landet 
skall – för att använda ett par vanliga uttryck 
– hävda sig ”till varje pris” eller ”kosta vad det 
kosta vill”.

Uppenbart är att det är ett problem för 
idrottsrörelsen att kunna hålla de nationella 
ambitionerna och lidelserna inom sådana 
gränser, att inte lekmomentet försvinner. 
Överhuvud kan olika förhållanden – även här 
icke nämnda – tränga undan detta.

Källa: Svensk Idrott 1903–1953

Detta har varit ett år i Coronapandemins tecken. 
Visserligen har det aldrig spelats så mycket 
tennis i Stockholm (ströbokningar av banor) 
som under detta år, men våra tävlingar har 
tyvärr fått stryka på foten under huvuddelen av 
året. Trots vetskap om det befintliga läget har 
vi valt att fortsätta att planera och sanktionera 
kommande tävlingar för att i bästa möjliga 
mån vara beredda att trycka på startknappen 

när covid-19 viker och tennistävlingarna åter 
kan införas med kort varsel.

Tennis Stockholm samordnar och beviljar 
sanktion av Stockholmsklubbars inskickade 
sanktionsansökningar. Dessutom arrangerar 
Tennis Stockholm tävlingar och är medarrangör 
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 Specialdistriktsförbund (SF) 
ska se över tävlingsformerna så att de blir 
flexibla för olika åldrar.

Vi arbetar med att stimulera klubbarna till 
att skapa nya tävlingsformer för att på så 
sätt möta dagens barn, ungdomar, föräldrar, 
vuxenspelare och veteraner, samt deras krav 
på en modern tävlingssport.

Svenska Tennisförbundet har nu utvecklat 
tävlingssystemet och lanserade under 2019 
det nya ratingsystemet som under våren 2021 
kommer att ses över och eventuellt småjusteras.

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 
legitimerad 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.
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Flickjuniorer 242
Pojkjuniorer 434
Damer seniorer/veteraner 440
Herrar seniorer/veteraner 1 356

SO Tour Weekend

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 spelaren ska 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.

Idag ser många klubbar att problemet med 
att kunna genomföra ett bra arrangemang är 
att de inte kan sätta ett bra maxantal på sina 
sanktionerade tävlingar. Det är främst ett 
Stockholmsproblem då intresset här är stort. 
Vi har färre antal tävlingar än region Syd med 
i stort sett lika många medlemmar, men våra 
tävlingar har fler deltagare.

Därför kommer vi på nu att prova SO Tour 
Weekend där ett par utvalda tävlingar 
kommer att få dispens att i ett par nya test-
tävlingar begränsa antalet deltagare efter 
arrangörens bantillgång med nya varianter 
av tävlingsformer som passar detta format. 
Snabbare och kortare tävlingar ett koncept 
som vi har försökt att utveckla de senaste åren. 
Deltagarantalet i Stockholm är stort, speciellt i 
de yngre klasserna. Genom den dispens som vi 
fått vill vi:

• Anpassa tävlingen efter dagens familje- 
och arbetsförhållanden i Stockholm.

• Få med fler som tävlar.

• Förenkla för de som tävlar.

• Skapa tävlingshelger och 
träningsvardagar.

• Utgå utifrån klubbens kapacitet att 
genomföra en weekendturnering.

• Skapa ett ”SO Tour Weekend ramverk”.

• Ha förbundstävlingsledare likt nationell 
tävling.

Betalda licenser för Tennis 
Stockholm 2020

SO Tour

SO Tour är en mycket populär tävling som 
har växt snabbt. Den startades i Stockholm 
1997 och hette först Wilson Touren. År 2009 
bytte den namn till If SO Tour och kopplades 
därmed till If Stockholm Opens barn- och 
ungdomssatsning. År 2017 bytte den namn 
till SO Touren och har fortfarande ett stort 
deltagarantal. Ambassadörer för SO Touren 
är nu Robin Söderling och Johanna Larsson. 
Tidigare ambassadörer under årens lopp har 
varit Jonas Björkman, Thomas Johansson samt 
Simon Aspelin. ”Tröskeln att börja tävla” ska 
kännas så låg och 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 året skulle det ha arrangerats 73 
SO-tävlingar i Stockholm (vilket skulle ha varit 
en ökning från föregående år, men som så 
mycket annat blev en hel del inställt) och totalt 
planerades 320 tävlingar i Sverige som skulle 
ha inneburit ca 10 000 barn, vilket gör den till 
Sveriges största turnering. 

Turneringen 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. 
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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 i Stockholm 
därför en webbanmälan där möjligheten att 
göra en anmälan öppnas exakt en månad innan 
respektive tävling. Som efterfrågan ser ut nu 
behöver vi fler arrangörer. Alla spelare får 
minst fyra matcher i en tävling. SO Tour spelas 
i tre klasser: 

Minitennis, 6–8 år: mjuk, röd boll (RS Red 
Felt Edition) på en liten bana. Poängräkningen 
börjar vid 5–5 och spelas till 15 poäng. 

Miditennis, 7–9 år: orange boll (RS Orange 
Edition) på medelstor bana. Poängräkning som 
matchtiebreak, det vill säga först till 10 poäng. 

Maxitennis, 9–11 år: grön boll (RS Green Edition) 
på helplan. Poängräkning som i miditennis.

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

Rookieserien 

Rookieserien startades 1996 och har varit 
mycket populär genom åren. Det är en lag-
tävling och från och med 2019 är den för 
13-åringar och yngre. Tidigare har det varit 
för 12-åringar 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 förhoppningsvis placeras 
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på en framstående plats på klubben. Sedan 
2011 är serien indelad i en Rookie Guld och 
en 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. Intresset för 
denna yngre serie har även det varit 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 framgångar 
och motgångar tillsammans. Att dessutom få 
ha coachen med in på banan är positivt för 
spelarutvecklingen.

Tyvärr fick Rookie 13 år-serien som började 
under hösten pausas när ungefär halva 
serien hade spelats på grund av covid-19-
restriktionerna. I skrivande stund planerar 
vi att försöka öppna upp serien igen efter 
sportlovet 2021 för att kunna spela färdigt.

Stockholmsserien 

En av anledningarna till att bilda Stockholms 
Tennisförbund 1941 var att skapa ett serie-
spel. Under första verksamhetsåret startades 
Stockholmsserien och 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 fler år. Jämfört med övriga 
regioner i Sverige har vi i dagsläget tyvärr inte 
speciellt många lag med i våra regionala serier. 
Intresset finns, men banbristen bidrar till en 
viss reservation.

Stockholmsserien är ett seriespel för seniorer 
i Stockholm för klubblag anslutna till Svenska 
Tennisförbundet och Stockholms Tennis-
förbund. Varje lagmatch består av två singlar 
och en dubbel. Under året har Svenska 
Tennisförbundet i samråd med regionerna sett 
över seriespelet och utarbetat ett förslag som 
ska gynna seriespelet generellt i hela Sverige. 
Tanken är att vi endast ska ha en liga som går 
nationellt och som går från elit till motion, 

ratingbaserade matcher och ej ratingbaserade. 
Meningen är att man framöver ska kunna spela 
över regionsgränserna på alla nivåer. Man får 
då ett större utbyte och ökar sitt kontaktnät. 
Tanken är att det nya serieformatet – Svenska 
Tennisligan STL – ska starta till sommaren 
2021.

Under det gångna året har vi minst sagt haft 
en konstig situation i Sverige och världen med 
pandemin. Detta har även drabbat seriespelet 
och Stockholmsserien. Serien till sommaren 
2020 kunde vi inte starta upp som det var tänkt. 
Även serien till hösten hade vi samma problem 
då pandemin tog ny fart.

Stockholmsserien övergår 2021 till Svenska 
Tennisligan – STL. Det blev ett märkligt slut 
på serien som har spelats i många år, men vi 
fortsätter om hopp för nya ljusa tider till de 
kommande åren och spel i Svenska Tennisligan 
– STL. Stockholmsserien fortsätter där i ej 
ratingbaserd form.

Svenska tennisligan introduceras

STL – Svenska Tennisserierna

Förbundet och regionerna har under de två 
senaste åren sett över och jobbat med förslaget 
att slå ihop de olika serierna i Sverige. 

Svenska Tennisserierna, elitserien och division 
1, Svenska Juniorcupen och flertalet av 
regionsserierna slås från och med den 1 maj 
2021 ihop till ett gemensamt seriespel med 
namnet Svenska Tennisligan.
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Det innebär att alla lag – oavsett nivå – ingår 
i samma seriespelsstruktur. Varje nivå är 
anpassad till spelarnas ålder och ambition. 
Tidigare regionsserier spelas på lokal/regional 
nivå med anpassade spelformer och korta 
resor samtidigt som lagen ingår i samma 
seriepyramid som toppdivisionerna. För 
Stockholms del innebär det att Rookieseriens 
båda klasser (10 år och yngre och 13 år och 
yngre) samt Stockholmsserien kommer att 
övergå till STL-serierna. 

Pirres Pokal 

Även kallad Sveriges ”mini-
Davis Cup”. Denna tävling 
för Sveriges bästa 14-åringar 
har spelats sedan 1997 och 
arrangeras av Svenska Tennisförbundet 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 
gruppspelsvinnarna i ett semifinalspel under 

Swedish Open och självaste 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. 

På grund av corona-pandemin och inställd 
Stockholm Open genomfördes årets Pirres 
Pokal med både kval och finalspel i Norr-
köping. Ett välordnat och enligt restriktioner 
säkrat arrangemang av Norrköpings TK. 
Stockholms lag bestod av Emil Kindhult, 
Smedslättens LTK, Maxime Dalard, Solna 
TK, Simon Munkhammar, Nynäshamns TK, 
Daniel Iliyaich, Smedslättens LTK, Patrik 
Munkhammar, Nynäshamns TK, Alvar Lange, 
Smedslättens LTK och coach Jonathan Kidane. 
Stockholms lag hamnade i en grupp med tre 
lag och fick redan i den första matchen tufft 
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motstånd mot Göteborg och förlorade med 4–2 
i matcher. I avslutande match mot Öst vann 
Stockholm med klara 6–0. Segrande region 
från gruppen blev Göteborg som ställdes mot 
Syd i finalen. En final som Syd vann.

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
2019: Syd

Sofias Cup 

Även kallad Sveriges ”mini-Fed Cup” (dam-
ernas 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, 
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. År 2018 
ändrades spelaråldern från 12 år till 14 år. 

Även för Sofias Cup blev det förändringar i 
planeringen på grund av corona-pandemin 
och inställt Stockholm Ladies. Årets lag-
tävling arrangerades med både kval och 
finalspel i Vänersborg. Ett välordnat och 
enligt restriktioner säkrat arrangemang av 
Vänersborgs TK.

Champions keep playing until 
they get it right.

Billie Jean King

Stockholms lag bestod av Vaida Matusevicute, 
KLTK, Isabella Svahn, KLTK, Filippa Källe-
skog, Saltsjöbadens LTK, Alexandra Lindqvist, 
SALK, Nora Louko, SALK, Josefin Härdelin, 
Lidingö TK och coach Per Henricsson. Laget 
lottades in i en grupp med fyra lag och kunde 
där vinna sina matcher komfortabelt med 6–0 
mot Öst, Mitt och Göteborg. I finalen ställdes 
Stockholm mot Syd och detta blev en rysare 
som efter 3–3 i matcher fick avgöras med ett 
matchtiebreak i avslutande dubbelmatch. 

Stockholms lag kämpade väl, på såväl som 
utanför banan, men trots matchboll så var 
Syd starkare och kunde vinna den avgörande 
dubbelmatchen och försvara sin titel från 
föregående år. Tennis Stockholm tackar Region 
Syd för en spännande kamp och gratulerar till 
segern.

Tidigare segrare:

2000: Halland
2001: Stockholm
2002: Skåne
2003: Stockholm
2004: Småland
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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
2019: Syd 

Stockholm Junior 
Tour – SJT

Denna populära tourtävling 
startades 2010 och är fort-
farande i god form. Stock-
holm Junior Tour 2020 bestod av sex fristående 
tävlingar för pojkar och flickor i klasserna 14, 
16 och 17–21 år, som skulle leda fram till ett 
mastersslutspel i december 2020. 

Anmälan till tävlingarna har gjorts via Tävling 
Online. Tyvärr blev även Stockholm Junior 
Tour-tävlingarna drabbade av covid-19-restrik-
tionerna vilket innebar att Lidingöspelen och 
mastersslutspelet ej fick genomföras. 

Syftet med Stockholm Junior Tour: 

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

2. Uppmuntra juniorer att spela i rätt 
åldersklass. 

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

4. Skapa en bra möjlighet att tävlingsspela i 
17–21-årsåldern. 

Priser: Vinnarna erbjuds A-sponsorkontrakt 
från Diadora samt träningsläger på Barcelona 

Tennis Academy under månadsskiftet april/ 
maj. 

Till mastersslutspelet brukar intresset att 
deltaga vara stort bland de som kvalificerat sig. 
Vi har utgått ifrån att vårt Masters inte ska vara 
för litet och inte för stort, utan bestå av ca 20 % 
av våra aktiva licensierade 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 2020 kunde inte utses eftersom årets 
tävling inte fick genomföras.

Elite Hotels Next 
Generation Cup 

År 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 Anka Cup. År 2012 bytte 
tävlingen namn till SEB Next Generation Cup 
för att 2016 byta till Next Generation Cup. Nu 
har ännu ett namnbyte skett och tävlingen heter 
för närvarande Elite Hotels Next Generation 
Cup.

År 2020 var tanken att årets tävling, både 
regionalt och riks, skulle bli något extra då 
tävlingen firade 50-årsjubileum. Planeringen 
inför jubileumsåret med regionskval för 
pojkarna i Åkersberga samt flickorna i 
Nynäshamn var spikat. Även Sverigefinalen i 
Båstad laddade för en tennisvecka med mycket 
matcher och roliga sidoaktiviteter. Tyvärr bröt 
covid-19-pandemin ut under första delen av 
året och ledningen för tävlingen väntade in i 
det sista innan man tvingades att ta beslutet att 
ställa in årets tävlingsarrangemang.

50-årsjubileet har flyttats fram ett år och vi 
håller alla tummarna för att kunna genomföra 
och fira denna anrika tävling, både regionalt 
såväl som riks. 
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Tennis Europe 14 

Tennis Europe, tidigare 
European Tennis Associ-
ation, bildades i Rom i Italien den 31 maj 
1975 och är det europeiska tennisförbundet. 
Högkvarteret finns i Basel i Schweiz. Tennis 
Europe (TE) samlar idag 50 europeiska länders 
tennisförbund. Ovanför TE finns International 
Tennis Federation (ITF). Tennis Europe Junior 
Tour består av tävlingar i hela Europa som är 
öppna för spelare från hela världen. Förra året 
deltog spelare som kom ifrån över 100 länder. 
Det finns tre åldersgrupper: 16 och under, 
14 och under och 12 och under. Tävlingarna 
indelas i kategorierna 1, 2 och 3 där kategori 1 
omfattar de största tävlingarna och individuella 
Junior-EM. TE sanktionerar, supportrar och 
hanterar över 12 000 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 tennisför-
bundet 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. 

Under 2020 var Tennis Stockholms mål att 
arrangera teamresor till TE-tävlingar som 
arrangerades utanför Stockholmsområdet. 
Team Stockholms spelare erbjöds att till-
sammans med Team Stockholms coach följa 
med och ingå i teamet. Av samma anledning 
som många andra tävlingsarrangemang under 
året, gjorde covid-19-pandemin att Tennis 
Stockholm inte kunde genomföra sin plan fullt 
ut.
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Nedanstående TE-resor gjordes under 2020: 

• Vänersborg TE 

• Djursholm TE (bevakning) 

• KLTK TE (bevakning) 

ITF 18

International Lawn Tennis Federation, från 
1997 bara International Tennis Federation, på 
svenska Internationella Tennisförbundet, är 
en organisation som bildades 1 mars 1913 för 
att samordna internationell tennis och befästa 
spelets regler. För kännedom utsåg ITF 1978 
Björn Borg och Chris Evert som de första 
officiella världsmästarna i tennis.

Under 2020 var Tennis Stockholms mål att 
arrangera teamresor till ITF-tävlingar som 
arrangerades utanför Stockholmsområdet. 
Team Stockholms spelare erbjöds att 
tillsammans med Team Stockholms coach följa 
med och ingå i teamet. Av samma anledning 
som många andra tävlingsarrangemang under 
året, gjorde covid-19-pandemin att Tennis 
Stockholm inte kunde genomföra sin plan fullt 
ut. 

Nedanstående ITF-resor kunde genomföras 
under 2020: 

• SALK ITF (bevakning)

• Malmö ITF

• Kramfors 1 ITF 

Stockholm Open

På grund av covid-19-pandemin blev Stock-
holm Open 2020 inställt.

Sven Davidson, en av Sveriges genom tiderna 
största tennisspelare, grundade Stockholm 
Open 1969. Nu är tävlingen den äldsta 
inomhusturneringen på touren och den har 
betytt mycket för svensk tennis. Sven startade 

turneringen tillsammans med Börje Fornstedt, 
Börje Lundin, Hans-Åke Sturén och Göran 
Tholerus.

Anrika tennisturneringen Stockholm Open 
har arrangerats årligen i över 50 år. Här har 
storheter som Roger Federer, Björn Borg, John 
McEnroe och Stan Smith bjudit på tennis i 
världsklass inför fullsatta läktare. För första 
gången sedan 1969 tvingades nu arrangören 
ställa in 2020 års turnering med hänvisning till 
den rådande pandemin.

I know being a linesman is a 
thankless job, especially with 

guys like me around.

John McEnroe

- Det är med sorg i hjärtat som Stockholm Open 
får ta paus ett år. Men naturligtvis är beslutet 
det enda rätta med hänsyn till säkerheten 
för alla spelare, tennisfans och funktionärer, 
sa Thomas Enqvist, Tournament Director 
Stockholm Open.

Tidigare under året meddelade ATP att 
vårens och sommarens turneringar inom 
ATP-touren skulle ställas in till följd av covid-
19. Stockholm Open fortsatte att se försiktigt 
positivt på framtiden med en förhoppning om 
att kunna genomföra årets turnering enligt 
plan i oktober 2020. Man inväntade direktiv 
från svenska och internationella myndigheter 
och organisationer. Stockholm Open har, 
precis som övriga turneringar inom ATP-
touren, både ett internationellt startfält samt ett 
stort antal svenska och internationella gäster. 
Detta innebär att en stor del av turneringens 
genomförande bygger på att alla medverkande, 
på ett tryggt och riskfritt sätt, ska kunna resa in 
och besöka turneringen.

- Covid-19 har påverkat ATP-touren stort över 
hela världen. Det är nu mycket beklagligt att 
behöva meddela att Stockholm Open 2020 inte 
kommer att äga rum. Tävlingen kommer att 



89

vara mycket saknad men vi ser fram emot att 
se dess återkomst 2021 där eventet utan tvekan 
spelar en viktig roll för hela ATP-touren, sa 
David Massey, verkställande direktör, ATP 
Europe.

Ända sedan 1969 har besökarna fått se många 
storheter kämpa om vinsten på Stockholm 
Open. Några tidigare vinnare, förutom 
turneringens Tournament Director Thomas 
Enqvist, är Stan Smith, John McEnroe, Björn 
Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg, Boris 
Becker, Jonas Björkman, Thomas Johansson, 
Roger Federer och nu senast Denis Shapovalov. 
Totalt har 162 vinnare hyllats på prispallen 

under turneringens historia som nu får ett 
blankt år inskrivet för första gången på 51 år.

Siktet ställs nu istället på turneringen 2021 
samt att utveckla Stockholm Opens övriga 
aktiviteter och engagemang.

- Vi har många spännande planer och till-
sammans med våra partners och fantastiska 
ambassadörer ställer vi nu om och fortsätter 
arbetet med utvecklingen av kommande års 
turnering 16–24 oktober 2021, säger Thomas 
Enqvist.
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År Singelvinnare Dubbelvinnare
2020 – (Turnieringen inställd) – (Turneringen inställd)
2019 Denis Shapovalov Henri Kontinen/Édouard Roger-Vasselin
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 2020
På grund av covid-19, ställdes ett stort antal tävlingar in vilket har 
inneburit en reducerad resultatbörs för 2020. 

Båstad Corem Open:
FD 14 2:a Vaida Matusevicute/Isabella Svahn, KLTK
PS 14 B 1:a Oscar Karmteg, Smedslättens LTK 
FD 16 1:a Lisen Rinman Smedslättens LTK/Amina Kadic
FD 16 2:a Vaida Matusevicute/Isabella Svahn, KLTK
PS 16 A 2:a Kevin Edengren, Älta TK
PS 18 A 2:a Jan Simonsson, MIK
PS 18 B 1:a Kevin Edengren, Älta TK
PD 18 1:a William Alsterback, KLTK/Anton Stendal

Svenska Juniorcupen – SM:
F18 2:a Näsbyparks TK
P18 2:a KLTK

Junior RM 14, 16, 17–21 inomhus – segrare
FS 14 A Isabella Svahn, KLTK
FS 14 B Astrid Sandwall-Törnqvist, Näsbyparks TK
PS 14 A Patrik Munkhammar, Västerhaninge TK
PS 14 B Winston Lac, Västerhaninge TK
FS 16 Ruya Laura Mavi, MIK
PS 16 Christopher Norlin, KLTK
FS 17–21 Saga Koch, Näsbyparks TK
PS 17–21 William Alsterback, KLTK

Junior RM 14, 16, 17–21 utomhus – segrare
FS 14 A Isabella Svahn, KLTK
FS 14 B Lisa Snällman, Näsbyparks TK
FD 14 Vaida Matuseviciute/Isabella Svahn, KLTK
PS 14 A Emil Kindhult, Smedslättens LTK
PS 14 B David Ejderholm, MIK
PD 14 Alvar Lange, Smedslättens LTK/Patrik Munkhammar, Västerhaninge TK
FS 16 Hilma Sederlin, MIK
PS 16 Hampus Hägglund, Näsbyparks TK
PD 16 Didrik Stenmo/Hampus Stenmo, Solna TK
FS 17–21 Wilma Bergqvist, Näsbyparks TK
FD 17–21 Hilma Sederlin, MIK/Luwam Tekleab, Solna TK
PS 17–21 Michael Minasyan, Danderyds TK
PD 17–21 David Flisberg/Erik Särlvik, SALK

Junior RM Dubbel 14, 16, 17–21 inne – segrare
FD 14 Vaida Matusevicute/Isabella Svahn, KLTK
PD 14 Maxime Dalard, Solna TK/Måns Oxelström, SALK
FD 16 Astrid Bergh/Luwam Tekleab, Solna TK
PD 16 Viktor Fraenkel/Evin Nilsson, SALK 
FD 17–21 Amanda Menendez Thomasson, MIK/Alva Norberg, KLTK
PD 17–21 Jonas Engström/Jan Koupil, KLTK 

Junior SM 18/Ungdoms SM 21 inomhus, Falun
FD 18 1:a Smilla Kjaergaard, SALK/Olivia Malm
FD 18 2:a Johanna Ström, Näsbyparks TK/Frida Bostrand
PS 18 1:a Linus Carlsson Halldin, KLTK
PD 18 1:a Linus Carlsson Halldin/Timothy Carlsson Seger, KLTK
PD 18 2:a Alexander Watanabe Eriksson/Elliot Altman, KLTK

DD 21 1:a Sara Salemyr, SALK/Agnes Gustafsson
HD 21 1:a Hannibal Borg, Solna TK/Markus Bolin
HD 21 2:a David Flisberg/Erik Särlvik, SALK

Junior SM 14,16 inomhus, Göteborg
Inställd.

Junior SM 14, 16, 18 utomhus, Båstad
Inställd.

Sofias Cup, Regionstävling flickor 14
2:a Stockholm

Masters Stockholm Junior Tour
Inställd.

If you are behind, focus on one point 
at the time. Don’t focus on the score. 

Don’t focus on anything else. Just 
focus on that sole point.

Serena Williams

Regionsmästare Senior/Veteran inne – segrare, 
Gustavsberg
DS Alexandra Buttazzoni, Farsta TK
HS Sven Filip Låftman, KLTK
HD Fredrik Mellin, Lidingö TK/Ted Mellin Boyd KLTK
MD Julia Kopriwa, Saltsjö Duvnäs/Joakim Lind, Gustavsbergs TK
DS 40 Rebecca Eileryd, Gustavsbergs TK
DD 40 Helena Hägglund/Therese Hallbergson, Lidingö TK
HS 40 Zoran Bolin, Enebybergs IF
HS 45 Martin Lager, Enebybergs IF
HD 45 John Håkanson, Danderyd/Per Jönsson, Saltsjö Duvnäs
DS 50 Christina Marmolin, Lidingö TK
DD 50 Christina Marmolin, Lidingö TK/Karin Angenberg, Danderyd 
HS 50 Christian Krueger, KLTK
HD 50 Christer Lundberg/Peter Rejler, Stockholms TK
HS 55 Jonas Broström, Sollentuna TK
HD 55 Per Dixon, Huddinge/Mathias Olsson, Näsbyparks TK
MD 55 Annika Klingström/Dag Wedin, Gustavsbergs TK
DS 60 Edith Rocha De Nordin, SALK
HS 60 Christer Lundberg, Stockholms TK
HD 60 Pål Körlinge, Sollentuna/Peter Säll, Tumba TK
HS 65 Per Johansson, Järfälla TS
HD 65 Jan Lundahl/Lars Svensson, KLTK
HS 70 Robert Stig, SALK
HD 70 Håkan Johansson, Spårvägen/Peter Norberg, GTK
HS 75 Börje Skånberg, Näsbyparks TK
HD 75 Kurt Olofsson, Gustavsbergs TK/Per Schött, SALK
HS 80 Radolph Fenimore, Hellas TK
HD 80 Anders Ahlqvist/Örjan Eriksson, Lidingö TK
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DS 65 1:a Gunilla Berg Sangberg, SALK
DS 65 2:a Maria Låftman, SALK
MD 65 1:a Gunilla Berg, SALK/Mikael Hellström
MD 65 2:a Edith Rocha Nordin, SALK/Anders Björklund, NPTK
DS 70 1:a Anita Carlsson, SALK
DS 70 2:a Margareta Meldahl, KLTK
HD 70 1:a Robert Stig, SALK/Anders Björklund, Näsbyparks TK
MD 70 1:a Margareta Meldahl, KLTK /Per Schött, SALK
MD 70 2:a Margareta Ljunggren, Lidingö TK/Hans Vennersten
HS 75 2:a Göran Nordenhök, Djursholms TK
HS 80 2:a Börje Skånberg, Näsbyparks TK
HD 80 1:a Rolf Westman Västerhaninge TK/Börje Skånberg Näsbyparks TK

Veteran SM Utomhus, Båstad
DS 35 2:a Alexandra Buttazzoni, Farsta TK
HS 35 1:a Claes Lindholm, KLTK
HS 35 2:a David Hedengren, KLTK
HD 35 1:a Magnus Augustinsson/Jan Hammar, Åkersberga TK
HD 35 2:a David HedengrenKLTK /Mikael Houlst, Lidingö TK
DS 40 1:a Lina Westberg, KLTK
DD 40 1:a Lina Westberg, KLTK/Anna Grant
DD 40 2:a Maria Bronett Saltsjöbadens LTK/Rebecca Eileryd, Gustavsbergs TK
HD 40 2:a Fredrik Mellin Lidingö TK/Niklas Nestlander Åkersberga TK
DS 45 2.a Kristina Ebenius, KLTK
DD 45 1:a Lotta Ekberg/Maria Löfqvist, SALK
DD 45 2:a Kristina Ebenius, KLTK/Malin Wemner
HS 45 1:a Martin Lager, Enebybergs IF
HS 45 2:a Anders Lindgren, Enebybergs IF
HD 45 1:a Ted Mellin Boyd, Lidingö TK/Robert Samuelsson
HD 45 2:a Martin Lager/Fredrik Perman, Enebybergs IF
DS 50 1:a Maria Seger, Näsbyparks TK
DS 50 2:a Magdalena Sekkenes, SALK
DD 50 1:a Maria Seger, Näsbyparks TK/Eva Lena Daun
DD 50 2:a Magdalena Sekkenes Farsta TK/Christina Marmolin, Lidingö TK
HS 50 2:a Martin Persson, KLTK 
HD 50 1:a Martin Persson, KLTK/Nicklas Johansson
DS 55 1:a Sara Schinzel, Lidingö TK
DS 55 2:a Anna Gunnarsson, Älta TK
DD 55 1:a Anna Gunnarsson Älta TK/Sofi Håkanson, Näsbyparks TK
DD 55 2:a Sofie Björling, SALK/Anna Sundmark, Danderyds TK
HD 55 1:a Johan Styren, KLTK/Stefan Vanemo
HD 55 2:a Johan Brenner Larsson/Henrik Ryden, SLTK
DS 60 1:a Anna Carin Månsson, Lidingö TK
DD 60 1:a Anna Carin Månsson/Charlotte Holm Keller, Lidingö TK
DD 60 2:a Marie Fritzell/Anette Hofvander, Järfälla TS
HS 60 1:a Johan Styren, KLTK
HD 60 1:a Christer Lundberg, Stockholms TK/P-A Lindeborg
HD 60 2:a Kenneth Falk, Saltsjö Duvnäs TK/Ronnie Båtman
DS 65 1:a Edith Rocha De Nordin, SALK
DS 65 2:a Maria Låftman, SALK
DD 65 1:a Maria Låftman/Edith Rocha De Nordin, SALK
DD 65 2:a Margareta Ljunggren, Lidingö /Ann Bengtsander
HD 65 2:a Göran Sundh, Stockholms TK/Göran Zwahlen, KLTK

Elitserien inne 2020
Herrar: 1:a Solna TK
Damer: 1:a Enskede LTK

HS 85 Bo Karlsson, Spårvägens TK
HD 85 Bo Lindfors/Bengt Palmgren, Gustavsbergs TK

Regionsmästare Senior/Veteran Ute – segrare, 
Åkersberga
HS 35 Magnus Augustinson, Åkersberga TK
DS 40 Isabelle Rejler, KLTK
DD 40 Sofi Håkansson/Maria Seger, Näsbyparks TK
HS 40 Jan Hammar, Åkersberga TK
HD 40 Piotr Fernandez, Saltsjöbaden/Nicklas Tolf, DJTK 
HS 45 Johan Svensson, Enskede LTK
HD 45 Erik Almroth/Mattias Wittgren, Åkersberga TK
DS 50 Astrid Olbers, SALK
HS 50 Carlos Perez Caballero, Tumba TK
HS 55 Stefan Mattsson, KLTK
HS 60 Mats Frykhammar, Lidingö TK
HS 65 Bengt Göransson, Enebybergs IF

Whoever said, ’It’s not whether you 
win or lose that counts,’ probably 

lost.

Martina Navratilova

Veteran SM inomhus, GLTK
DS 40 1:a Lina Westberg, KLTK
DD 40 1:a Lina Westberg, KLTK/Elin Kareld
DD 40 2:a Maria Bronett Saltsjöbadens LTK/Marie Martinsson Dahlman
MD 40 1:a Helena Hägglund/Fredrik Melin, Lidingö TK
MD 40 2:a Maria Bronett Saltsjöbaden/Mikael Vilhjalmsson, Nynäshamns TK
DS 45 1:a Kristina Ebenius, KLTK
HS 45 1:a Anders Lindgren, Enebybergs IF
HS 45 2:a Martin Lager, Enebybergs IF
HD 45 1:a Lennart Eilestam, Kungsängen/Pasi Pannula
MD 45 1:a Kristina Ebenius, KLTK/Tommy Andersson
MD 45 2:a Ulrika Bragg/Patrik Andreasson, Gustavsbergs TK
DS 50 1:a Maria Seger, Näsbyparks TK
DS 50 2:a Magdalena Sekkenes, Farsta TK
DD 50 1:a Christina Marmolin Lidingö TK/Magdalena Sekkenes Farsta TK
DD 50 2:a Sofi Håkanson/Maria Seger, Näsbyparks TK
HS 50 1:a Håkan Svensson, KLTK
HD 50 1:a Håkan Svensson, KLTK/Johan Strandeus
MD 50 1:a Malin Anjou/Lennart Eijlestam, Kungsängens TK
DS 55 1:a Karin Angenberg, Danderyds TK
DS 55 2:a Anna Gunnarsson, Älta TK 
DD 55 1:a Anna Gunnarsson, Älta TK/Gunilla Prusakiewicz Wictorin, 
Saltsjö Duvnäs
DD 55 2:a Elisabet Angenberg/Karin Angenberg, Danderyds TK
MD 55 1:a Lena Stannow, Lidingö TK/ChristerMattsson, KLTK
MD 55 2:a Anna Gunnarsson, Älta TK/Kenth Gustafsson
DS 60 1:a Charlotte Holm Keller, Lidingö TK
DD 60 1:a Gunilla Berg Sangberg/Edith Rocha De Nordin, SALK
DD 60 2:a Charlotte Holm Keller/Anna-Carin Månsson, Lidingö TK
HD 60 2:a Kenneth Falk/Jan Rydegran, Saltsjö Duvnäs TK
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Två SM guld till Stockholm 
Herrar Solna TK, Damer Enskede LTK
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Till minne av
Birger Folke (1936–2020)

Birger Folke växte upp i Tranås, men 
representerade Salk under större delen av 
tenniskarriären. ”Birren” vann bland annat 
åtta SM-titlar, varav sju i mixeddubbel, och 
två upplagor av Kungens Kanna. Birgers 
alla meriter som spelare gjorde att han 
blev utsedd till ”Stor grabb” av Svenska 
Tennisförbundet, men de flesta minns nog 
ändå Birger som en mycket framstående 
ledare. ”Birren” hade många ärofyllda 
uppdrag inom svensk tennis, bland annat 
som Davis Cup-kapten 1967–1969 och som 
ansvarig på juniorlandslagssidan.

Vladimir Zabrodsky Sr. 
(1923–2020)

Vladimir Zabrodsky Sr. flydde under 
dramatiska former från sitt hemland Tjecko-
slovakien 1965 och bosatte sig i Sverige, där 
han blev tränare i ishockey för Leksands 
IF. Vladimir vann som lagkapten guld i 
världsmästerskapen i ishockey både 1947 och 
1949 och spelade flertalet Davis Cup-matcher. 
Vladimir var under 20 år chefstränare i KLTK 
och var fortsatt engagerad i klubben långt 
efter pensioneringen. Vladimir startade även 
den välkända tennisskolan i Ronneby, vars 
verksamhet drivs vidare varje sommar av 
sönerna Vladimir Jr. och Jan. 

Fotograf: Anna Nordlander.
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Lars Ölander (1942–2020)

Lars Ölander var verksam på högsta nivå inom 
svensk tennis både som spelare och ledare. Lars 
spelade sex Davis Cup-matcher för Sverige 
och vann SM-guld i herrsingel utomhus 
1967. Lars var ordförande i Svenska Tennis-
förbundet under de blågula framgångsåren 
1983–1988. I sin hemmaförening KLTK var 
Lars också djupt engagerad, bland annat som 
styrelseordförande i Kungl. Tennishallen AB, 
som styrelseledamot i föreningsstyrelsen, som 
ledamot i valnämnden och inte minst som 
uppskattad lagkapten i Gregory Cup.
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Stockholms Tennisförbund  1(8)
802003-4776

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Stockholms Tennisförbund, 802003-4776 får härmed avge årsredovisning för 2020 med
 säte i Stockholm.

 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

 Styrelsen bestod 2020 av följande personer:
 Dan Rastland                         Ordförande
 Håkan Arfwedson                  Vice ordförande
 Rolf Ödmark                           Kassör
 Sophie Linghag  
 Erik Carlbom
 Madeleine Kjessler
 Robert Roos

 Styrelsen bestod av 7 ordinarie ledamöter inklusive ordförande. Styrelsen har under verksamhetsåret
 haft 7 protokollförda möten samt ett stort antal löpande arbetsmöten.

 Under 2020 har Coronaviruset - Covid 19 drabbat världen med full kraft och även Sverige vilket har
 inneburit ett omtumlande år. Vi har fått navigera och ställa om vår verksamhet under ständigt
 förändrade villkor under året. Verksamheten löpte på enligt plan fram till mitten av mars sedan
 förändrades situationen snabbt. Tävlingar och träningar fick ställas in och ställas om. Delar av
 verksamheten fick ställas in. Det redovisade överskotten härrör framför allt till budgeterade kostnader
 för inställda verksamheter.  Utvecklingen har följts noggrant av styrelsen och regionschefen. 

 2020 års arbete har bestått till stor del av att utvärdera och utveckla vår verksamhet framåt. Under året
 har vi även varit delaktiga i vår nationella verksamhetsutveckling bland annat Färdriktning 2030/Game
 Change 2030. 

 Vår regionstränare har fortsatt lagt ner ett stort arbete tillsammans med klubbtränarna och RF SISU
 Stockholm för att kvalitetssäkra och arbeta fram och fortsatt utveckla samt sjösätta vissa nya
 aktiviteter i Stockholm.
  
 Vår verksamhet utgår från vårt kansli i Kungl. Tennishallen där kontoret finns sedan mars 2013.

Ekonomisk översikt
Flerårsjämförelse 2020 2019 2018 2017 2016
Summa intäkter 4 779 701 4 887 939 4 846 302 4 459 166 4 504 000
Balansomslutning 5 139 242 4 881 518 5 310 372 5 117 164 5 475 783

Dispositioner beträffande överskott eller underskott
 Belopp i kr
Till förbundsmötets förfogande står följande medel:
Balanserat resultat 662 960
Årets resultat 381 768
Totalt 1 044 728

Styrelsen föreslår att balanserat resultat disponeras så att i ny räkning överförs 1 044 728 kr.

                                                                                                                                                                     
       
 Vad beträffar förbundets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Förbundets intäkter
Bidrag/Stöd 2 1 281 227 1 073 964
Nettoomsättning 1 3 498 474 3 813 975

4 779 701 4 887 939

Förbundets kostnader
Råvaror och förnödenheter -822 445 -1 181 699
Övriga externa kostnader -678 266 -501 346
Personalkostnader 3 -2 945 558 -3 430 751
Övriga rörelsekostnader -584 0
Rörelseresultat 332 848 -225 857

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 49 777 294 360
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -857 -9 623
Resultat efter finansiella poster 381 768 58 880

Resultat före skatt 381 768 58 880

Årets resultat 381 768 58 880
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 8 100 000 100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 3 881 818 4 332 041

3 981 818 4 432 041

Summa anläggningstillgångar 3 981 818 4 432 041

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 198 416 90 344
Övriga fordringar 808 530
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 179 613 168 359

378 837 259 233

Summa kortfristiga fordringar 378 837 259 233

Kassa och bank 778 587 190 244

Summa omsättningstillgångar 1 157 424 449 477

SUMMA TILLGÅNGAR 5 139 242 4 881 518
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Ändamålsbestämnda medel 6 2 980 838 2 985 838
2 980 838 2 985 838

Balanserat resultat 9 1 044 728 662 960

Summa eget kapital 4 025 566 3 648 798

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 315 856 269 423
Övriga skulder 364 850 121 941
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 432 970 841 356
Summa kortfristiga skulder 1 113 676 1 232 720

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 139 242 4 881 518

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
 2020-12-31 2019-12-31
Panter och säkerheter för egna skulder Inga Inga

 
Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser
 
Ansvarsförbindelser Inga Inga
Borgensförbindelser Inga Inga
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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.

Ändamålsbestämnda medel
 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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 Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Tennis Stockholm (Stockholms
 Tennisförbund).
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 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Nettoomsättning per rörelsegren

Nettoomsättning per rörelsegren
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Medlemsavgifter 2 047 650 2 002 770
Barn och Ungdom 739 766 856 746
Seriespel och Tävling 324 000 400 955
Sponsring och Marknad 0 0
Kansli och Administration 146 358 211 604
Utbildning 240 700 341 900
SOAB 0 0
Summa 3 498 474 3 813 975

Not 2  Bidrag/stöd
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Bidrag för arbetskraft 145 248 115 763
SDF-stöd 514 979 424 201
Utvecklingsstöd - Regionsprojekt 566 000 480 000
Ersättning SvTF 19 000 6 000
Övriga bidrag 36 000 48 000
Summa 1 281 227 1 073 964

Not 3   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Män 2 4
Kvinnor 1 1
Totalt 3 5

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Löner och arvoden samt andra ersättningar: 1 528 998 1 815 396
Pensionskostnader 475 270 545 361
Sociala kostnader 563 249 732 940
Övriga personalkostnader 378 040 337 054
Summa 2 945 558 3 430 751
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Not 4  Ränteintäkter och liknande intäkter
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Resultat vid försäljning av långfristiga värdepappersinnehav 49 777 294 360
Summa 49 777 294 360

Not 5  Räntekostnader och liknande kostnader
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Räntekostnader, övriga 857 9 623
Summa 857 9 623

Not 6  Ändamålsbestämnda medel

 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Ändamålsbestämnda medel till Ungdomstennis 2 810 838 2 810 838
Ändamålsbestämnda medel till Klubbutveckling 170 000 175 000
Summa 2 980 838 2 985 838

*Förändring medel avsatta till Ungdomstennis
Ingående ändamålsbestämnda medel Ungdomstennis 2 810 838 2 810 838
Använda medel 0 0
Utgående redovisat värde 2 810 838 2 810 838

**Förändring medel avsatta till Klubbutveckling
Ingående ändamålsbestämnda medel Klubbutveckling 175 000 185 000
Använda medel -5 000 -10 000
Utgående redovisat värde 170 000 175 000

* Medlen avsatta till Ungdomstennis utgörs i huvudsak av överskottet av årets resultat. Medlen är öron-
märkta för ungdomssatsningen i Stockholms Tennisförbunds verksamhet. Under 2020 har inga medel
 tagits i anspråk.

** 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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 tagits i anspråk.
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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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Not 7  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 4 332 041 4 332 041
Inköp under året 2 067 485
Försäljningar under året -450 222 -2 067 485
Redovisat värde vid årets slut 3 881 819 4 332 041

Not 8  Andelar i intresseföretag
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Stockholm Open AB, 556220-7182, säte i Bromma 100 000 100 000
Summa 100 000 100 000

Not 9  Balanserat resultat
 Balanserat resultat
Vid årets början 604 079

Föregående års resultat 58 880
Årets resultat 2020-12-31 381 768
Vid årets slut 1 044 727
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”I always work with a 
goal, and the goal is to 

improve as a player and 
a person. That, finally, is 
the most important thing 

of all.

Rafael Nadal



Tennis Stockholm

Lidingövägen 75
115 41 Stockholm

kansli@tennisstockholm.se
www.tennisstockholm.se

076-0065409
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