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Ordföranden har ordet
Under vårt 80:e verksamhetsår 2021 var vi 
39 880  medlemmar fördelat på 55 klubbar. 
Antalet medlemmar utgör 32,2 procent av 
antalet medlemmar i Sverige , vilket gör oss till 
landets största region.

På kansliet arbetar Anders Heimklo, 
Regionchef, Per Henricsson, Regiontränare 
och Lena Kubicska, Regionkoordinator och 
Ekonomi.

Pandemin fortsatte  precis som år 2020  att 
mycket prägla vår verksamhet. Samhällets 
restriktioner tvingade oss att anpassa, ställa 
in eller pausa vissa av våra aktiviteter. Vår 
elitträning  fortsatte dock som tidigare och på 
en väldigt hög nivå då de flesta av våra bästa 
spelare var hemma under året.

Under året har tennisintresset varit fortsatt 
stort och det har varit väldigt svårt att hitta 
en ledig tennisbana. Intresset för vuxenkurser 
har fortsatt att öka. Klubbarna i Stockholm 
har väldigt svårt att tillmötesgå den stora 
efterfrågan på tider som finns. Det visar på det 
stora  behov av fler banor som finns i regionen. 
Många klubbar jobbar intensivt för att bygga 
fler banor men processen är lång och krånglig 
innan man kan sätta spaden i jorden och börja 
bygga (läs mer under klubbutveckling).

Arbetet med svensk tennis gemensamma 
färdriktning Game Change 2030 har fortsatt. 
Färdriktningens 12 mål är satta och nu har 
arbetet övergått till hur dessa mål skall uppnås. 
För Tennis Stockholm är mål nummer 5 
Klubbservice något vi har jobbat väldigt länge 
med och där vi hoppas kunna implementera 
våra tankar i färdplanen.

Turerna kring årets Stockholm Open var många. 
Först och främst genom pandemin. Frågan var 
om vi överhuvudtaget skulle kunna genomföra 
tävlingen. Sen kom besked från ATP att 
Masters tävlingen Indian Wells ville ha vår vecka. 

Vi tvingades därför att flytta fram tävlingen till 
vecka 45. I slutet av oktober meddelade vår 
arrangör att de inte skulle kunna genomföra 
årets turnering av ekonomiska skäl. SOAB 
tvingades då ta över driften av turneringen. 
Efter mycket hårt arbete blev det det till slut en 
publikfest med 32% fler sålda biljetter än 2019. 
Bland spelarna som deltog kan nämnas: Andy 
Murray, Jannik Sinner, Denis Shapovalov,Felix 
Auger-Aliasimme, Tommy Paul, Taylor Fritz 
och Francis Tiafoe. Turneringen vanns av 
Tommy Paul som inför fullsatta läktare i finalen 
besegrade Denis Shapovalov med 6-4 2-6 6-4.

Avslutningsvis 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
Idrottens organisation 

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

Organisationen idag 

Svenska Tennisförbundet är sedan 2008 
uppdelat i sju regioner (tidigare 23 distrikt) för 
att effektivisera verksamheten. Regionerna är 
förbundets decentraliserade organ, där varje 
region har en egen operativ organisation, 
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 ca 39 880 medlemmar 
i klubbarna vilket är ca en tredjedel av 
medlemmarna i Svenska Tennisförbundet. 

Medlemmar

SISU IdrottsutbildarnaRiksidrottsförbundetSveriges Olympiska 
Kommitté

Svenska Tennisförbundet
(SF)

Tennisklubbar (IF)

RF-SISU DistriktSvTF regioner (SDF)
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Svensk tennis – nutid och framtid
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.

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 exkludera 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 
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, mål nummer 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. 

Av Stockholms 55 klubbar är ingen den andra 
lik. Däremot är vissa klubbar relativt snarlika. 



10

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, nya/rutinerade tränare, och 
så vidare. Utifrån detta försöker vi anpassa 
våra svar. Under de åtta senaste årens möten 
med alla våra  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 klubbresan 
hösten 2020.

Syftet är 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 bör 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.  

Några exempel på basfaktatext inom 
Organisation och Ledarskap:
• Stadgar 
• Styrelse 
• Revisor 
• Valberedning 
• Mål 
• Vision 
• Värdegrund 
• Kollektivavtal 
• Arbetsrättsfrågor 
• Anläggning 

• Vägledning från Skatteverket

Fram till nu har vi samlat alla klubbar till ett 
och samma möte oavsett klubbens fokusnivå. 
Det innebär att vi diskuterat vilken ”nivå ribban 
skulle ligga på” under mötet. 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/ 
   Spelarutveckling 
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 
Grant Thornton 
Jonas Ceder  Huvudansvarig 
Anders Meyer  Revisorssuppleant

Verkställande utskott 
Dan Rastland 
Håkan Arfwedson/Rolf Ödmark 
Anders Heimklo

Barn och ungdom/Spelarutveckling 
Per Henricsson Sammankallande 
Erik Carlbom 
Anders Heimklo  
Johan Porsborn 
Jonas Tydén 
Rickard Billing 
Carl Ackered 
Jonathan Kidane

Styrelse, projektgrupper och kansli
Utbildning 
Anders Heimklo  
Linda Jansson 
Johan Thorselius 
Henrik Lindkvist 
Martin Tyllman 
Bernd Priemer 
Lena Kubicska

Tävling 
Lena Kubicska 
Bernd Priemer 
Anders Heimklo

Valberedning 
Charlotte Curatola Sammankallande 
Martin Flink 
Linda Jansson 
Johan Eklöw

Kansli 
Anders Heimklo Regionchef 
Per Henricsson Regionstränare 
Lena Kubicska Kansli

Paratennis 
Anders Heimklo Sammankallande 
Per Henricsson Regionstränare 
Lena Kubicska Kansli 
Mikaela Lecomte Seger    
   RF SISU Stockholm 
Peter Melander RF SISU Stockholm 
Eddie Björketun Parasport Stockholm

Trygg Tennis   
Helen Alpstig   Sakkunnig Barn- och  
   ungdomsidrott RF SISU  
   Stockholm 
Mikaela Lecomte Seger    
   RF SISU Stockholm 
Anders Heimklo Tennis Stockholm

Hemsida 
Lena Kubicska



Sociala medier
Under 2021 har Tennis Stockholm synts 
påsociala medier som Facebook och Instagram 
med nyheter kring händelser och aktiviteter. 

Representation 
Vid Svenska Tennisförbundets Förbundsmöte 
den 24 april som skedde digitalt deltog följande 
representanter från SDF/klubbar (12 mandat):

Dan Rastland   Tennis Stockholm 
Håkan Arfwedson Tennis Stockholm 
Rolf Ödmark  Tennis Stockholm 
Madeleine Kjessler Tennis Stockholm 
Erik Carlbom  Tennis Stockholm 
Robert Roos  Tennis Stockholm 
Sophie Linghag Tennis Stockholm 
Charlotte Curatola Sundbybergs TK 
Åsa Nes  Älta TK 
Martin Flink  SALK 
Johan Eklöw  KLTK 
PG Jönsson   Lidingö TK 
Lena Kubicska Tennis Stockholm 
Anders Heimklo Tennis Stockholm

Vid Distriktsstämman för Stockholmsidrotten, 
Stockholms Idrottsförbund och SISU 
Idrottsutbildarna Stockholm den 24 mars 2021 
deltog följande representant: 

Håkan Arfwedson.



13

Verksamhetsplan 2022
Tillsammans är vi Tennis 
Stockholm 

Vi företräder, utvecklar och stödjer tennisklubbar 
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. 

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. 

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. 

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 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. 

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

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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Vår gemensamma vision

Tennis – en ledande och framgångsrik idrott, 
för livet, hela livet

Ledande: Att vara ledande är en inställning och 
ett kvalitetsmått vi siktar mot. Svensk tennis 
ska vara en tongivande kraft inom idrotten och 
strävar hela tiden efter att utvecklas och ligga 
i framkant.

Framgångsrik: Vi strävar efter framgång i allt vi 
gör – på och utanför banan. Såväl på nationell 
och lokal nivå som på den internationella 
arenan där våra utövare, lag och ledare ska 
ges bästa möjliga förutsättningar att optimera 
sin prestation.

För livet: Tennis bidrar till en friskare befolkning 
som lever längre. Vår idrott ska vila på 
hälsosamma värderingar och möjliggöra 
utveckling på alla nivåer.

Hela livet: Vår idrott kan utövas genom hela 
livet – oavsett ambitionsnivå.

Värdegrund

Roligt
Glädje och gemenskap är centralt i vår idrott 
och grundläggande för en livslång relation med 
tennisen. Våra utövare ska ha roligt och må bra 
genom att själva få möjlighet att bestämma 
över sitt tennisspel, oavsett nivå och genom 
hela livet. Vi lyssnar på barns och vuxnas 
åsikter, låter dem vara delaktiga och påverka 
sin egen utveckling samt den verksamhet som 
de är en del av.

Öppet
Alla vinner när människor har samma 
möjligheter  att utvecklas. Vi arbetar för 
jämställdhet och mångfald på alla nivåer och 
våra verksamheter ska vara inkluderande och 
anpassade efter tennisutövaren – oavsett 
förutsättningar och bakgrund. Etik och moral 
är viktiga ord för oss. Vi respekterar varandras 

olikheter, tar ställning och agerar om någon 
beter sig illa eller bryter mot våra regler. Kort 
och gott: fördel alla.

Utmanande
Tennis är så mycket mer än bara själva 
utövandet. Vår idrott har stor social betydelse 
och vi strävar efter att ge människor möjlighet 
att lära och växa i en utvecklande miljö.

Hållbart
Tennis är idrott för livet, hela livet. Därför 
vill vi vara en idrott både för dagens och 
morgondagens utövare, och som med 
gemensam kraft bidrar till hållbarhet i 
samhället. Arbetet mot målen i Game Change 
2030 ska genomsyras av hållbar utveckling. Vi, 
som individer och tillsammans, ska sträva efter 
att göra medvetna, sunda val ur ett socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. 
Dagligen och på lång sikt.

För tennisen innebär det att våra verksamheter 
ska främja folkhälsa, inkludering, demokrati, 
personlig utveckling, rent spel och god 
arbetsmiljö. Vi vårdar naturens resurser och 

  

Tennis – en 
ledande och 
framgångsrik 

idrott, för livet, 
hela livet
Svensk tennis 

gemensamma vision
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väger in den påverkan på miljön och klimatet 
vår verksamhet innebär. Vi ser också de 
ekonomiska fördelarna med omställningen till 
en hållbar idrott.

Sist men inte minst fäster vi stor vikt vid hållbar 
utveckling på tennisbanan. Långsiktiga och 
hållbara satsningar är nyckelfaktorer för att 
bli ledande och framgångsrika och det lägger 
också grunden för ett livslångt idrottande.

De tolv målen

Svensk tennis gemensamma mål är tolv till 
antalet och beskriver de satsningar som bedöms 
nödvändiga för att visionen ska uppnås.

De tolv målen är i sin tur indelade i tre 
färggrupper. De blå målen tar fasta på racket 
och boll – arbetet som görs på tennisbanan och 
de lila målen handlar främst om arbetssättet 
utanför banan. De gula målen är inriktade på 
att skapa förutsättningar för att möjliggöra de 
lila och blå målen. Det flerfärgade målet berör 
samtliga delar av vår verksamhet.

Målen är märkta 1–12 vilket ska läsas som 
numrering och inte rangordning.



Riksidrottsförbundets mål - 
Strategi 2022-2025 

De övergripande målen är idrottsrörelsens 
gemensamma mål och därför har också 
SF (Specialidrottsförbund – Svenska 
Tennisförbundet) ett indirekt ansvar att leda 
sina föreningar mot dem. 

Verksamhetsidé 
Idrottsrörelsens verksamhetsidé beskriver 
idrottsrörelsens gemensamma uppdrag och 
varför rörelsen finns till: Vi bedriver idrott i 
föreningar för att må bra, ha roligt och utvecklas 
under hela livet. 

Idrottsrörelsens 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 

• Demokrati och delaktighet 

• Allas rätt att vara med 

• Rent spel 

Idrottsrörelsens mål 2025 
Den strategiska planen är en ledstång mot 
de övergripande mål som beslutades av 
RF-stämman 2015. Målen anger riktningen 
för arbetet fram till 2025 och tillsammans med 
de prioriterade utvecklingsområdena, eller 
utvecklingsresorna som vi valt att kalla dem, 
bildar de kärnan i den strategiska planen. 

Strategiska områden och mål mot 
2025 

Livslångt idrottande: 
• Svensk idrott ska vidareutveckla 

verksamheten så att barn, unga, vuxna och 
äldre väljer att idrotta i förening under hela 
livet. 

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga 
framgångar internationellt. 

Idrottens värdegrund är vår styrka: 
• Alla lever och leder enligt svensk idrotts 

värdegrund. 

Idrott i förening: 
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, 

samverka med andra aktörer och ge goda 
möjligheter att idrotta i förening. 

Idrotten gör Sverige starkare: 
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare 

samhällsaktör.
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Våra planerade aktiviteter i sammandrag 2022

För att uppnå våra målsättningar planeras bland annat följande aktiviteter:

• Bastränarutbildning

• Multi SkillZ Tennis

• Tränarträffar

• Ledare utsända på 
tävlingar

Klubbutveckling
• Klubbutvecklings-

konferens

• Specialhjälp till klubbar 
i nöd

• Coaching i admini-
stration och ekonomi

• Utveckling av media

• Språkrör i kontakter  
med olika organisationer

• Är du en bra 
tennisförälder?

• Pekkas Pärm

• Multibanor

• Digitala klubbmöten

• Klubbesök

• Klubbservice

• Nätverk ordförande

• Nätverk klubbchef

• Digitala aktuella träffar

• Nätverk kansli

Tävling
• SO TOUR Mini, 6–9 år

• SO TOUR Midi, 7–9 år

• SO TOUR Maxi, 9–11 år 

• Sofias Cup, 14 år

• Pirres Pokal, 14 år

• Tävlingsutveckling

• Tävlingsledarträff 
för arrangörer 
– obligatorisk

• Nya tävlingsformer

• Stomkalender 
Stockholm 2022

• Tävlingstrappan i 
regionen

• Stockholm Open

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

• SO Weekend

• Svenska Tennisligan, 
STL

• SO Tour Team

För en hel översyn av barn- och ungdomsaktiviteter 2022, se stomkalender på hemsidan.

Barn och ungdom/
spelarutveckling

• Next Generation läger, 
9–11 år

• Summer Camp – 
Tennis Stockholm Next 
Generation

• Team Stockholm 
Utbildningsträffar, 
12–14 år

• Regionmatcher

• Matchkvällar, 12–13 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

• Tränarträffar

• Ledare får gå på   nation-
ella och internatiolla 
utbildningar

• Utbildning av tävlings-
ledare och matchledare

• Domar- och 
spelarutbildning

• Föräldrautbildning

Utbildning
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Policy i olika frågor
Riktlinjer 

Tennis Stockholm är en del av idrottsrörelsen 
och följer därmed Riksidrottsförbundets (RF) 
riktlinjer för: antidoping; barnrättsperspektivet; 
idrott på lika villkor oavsett etnisk/kulturell 
bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller könsidentitet; mobbing, 
trakasserier samt sexuella övergrepp. 

Idrotten vill

Svensk idrott är det samlingsnamn vi 
använder för alla idrottsförbund och deras 
medlemsföreningar med sina tre miljoner 
medlemmar. När vi gemensamt samlas och 
talar med en enad röst kallar vi oss svensk 
idrott. Vår vision är inte blygsam: Svensk idrott 
– världens bästa. Den handlar om att välkomna 
alla in i en idrottsrörelse där varje människa har 
en plats och en uppgift. En idrottsrörelse med 
ett enat fokus kring sunda värderingar och en 
tro om att just dessa skapar grunden för en 
idrott i världsklass. Svensk idrott vill bli bäst 
i världen för alla, på alla nivåer. Vi vill ständigt 
utvecklas och förbättras både till form och 
innehåll. Det bygger på en självstyrande och 
samlad idrottsrörelse med starka förbund och 
föreningar samt en utbildningsverksamhet i 
världsklass. 

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

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

Demokrati och delaktighet 
Föreningsdemokratin innebär att alla 
medlemmars 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 förutsättningar. 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 
information om vad som ska utmärka ledares 
och individers förhållningssätt och etiska 
grundsyn. 

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. 
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Trygg tennis

Blocket Trygg tennis är under uppbyggnad. 
Arbetet har startat och kommer fortsätta löpa.

Trygg Tennis – en förutsättning och 
självklarhet, men samtidigt en utmaning
Sedan 2009 ska all barn- och ungdoms-
verksamhet utgå från barnkonventionen 
och alltid ha ett barnrättsperspektiv. Vad det 
innebär tydliggörs i idédokumentet ”Idrotten 
vill” samt i boken ”Barnens spelregler”. Från 
och med den 1 januari 2020 blev dessutom 
Barnkonventionen lag vilket ytterligare innebär 
att våra verksamheter behöves synas och att 
idrotten i ännu större utsträckning bedrivs 
utifrån barn och ungdomars villkor och 
perspektiv.

Idrotten ska hålla oss i rörelse hela livet men de 
senaste åren har vi sett att barn och ungdomar 
slutar allt tidigare. Stora globala trender i 
kombination med en del gamla strukturer 
inom idrotten har bidragit till denna olyckliga 
utslagning. Vi utformar fortfarande idrotten till 
stor del utifrån idrottens kärnlogik att ju äldre 

Lagar och regler som ska 
följas regleras av:
• Svensk lag

• Barnkonventionen 
Artl 19: Varje barn har rätt att skyddas 
mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, 
vanvård utnyttjande av föräldrar eller 
annan som har hand om barnet.

• RF:s stadgar
14 Kap §2:8: Den som i anslutning 
till idrottsverksamhet gjort sig 
skyldig till skadegörelse, utövat 
våld eller försökt utöva våld 
mot en annan person eller 
som hotat eller annars 
allvarligt kränkt någon.

• Förbundets stadgar

•  Föreningens 
stadgar

Åtgärder:
• Polisanmälan, akut 112

• Anmälan till bestraffning
• Polisanmälan, ej akut 11414

• Anmälan till socialtjänsten
• Samtal med föräldrar, barn/ungdomar

• Information till styrelse
Använd och jobba aktivt med framtagna 

material som rör ämnet:
• Riktlinjer för Barn- och ungdomsidrotten

+ anvisningarna till dem
• Idrotten vill

• Skapa trygga idrottsmiljöer
• Barnens spelregler

Förebyggande åtgärder:
Använd och jobba aktivt med  

framtagna material som rör ämnet:
• Riktlinjer för Barn- och 

ungdomsidrotten
+ anvisningarna till dem

• Idrotten vill
• Skapa trygga idrottsmiljöer

• Barnens spelregler

Grova brott
Grov misshandel,
våldtäkt, mord,  

dråp

Våld
Misshandel, sexuella övergrepp, 
hot, systematiska kränkningar

Sexuella trakasserier
Trakasserier, förolämpningar och kränkningar

Fysisk mobbing
Slag och sparkar, ringa misshandel

Knuffar, sexuella anspelningar,
psykisk mobbing, elaka kommentarer,  

miner och utfrysning

Bemötande, problematiskt språk, sexistiska/ 
homofobiska skämt, bråk på ”skoj” etc

man blir – desto mer tid ska det ta, desto mer 
ska man tävla, desto mer ska man fokusera på 
prestation, desto mer ska det selekteras. Vart 
femte barn känner för stor press från föräldrar, 
tränare och andra vuxna.

Vi tror på en idrott där ännu fler känner sig 
välkomna och får möjlighet att uppleva glädje 
och växa tillsammans med andra. Vi tror på en 
idrott som fokuserar på barn och ungdomars 
långsiktiga utveckling, där fler når sin fulla 
potential och det aldrig är för sent att testa 
något nytt. Vi tror på moderna, inkluderande 
föreningar med starka och engagerade ledare 
vars mångfald speglar samhället omkring 
oss och som har mod att utmana gamla 
sanningar om hur vi ska träna och tävla. Dessa 
förändringar kommer leda till en bättre idrott 
för fler hela livet.

Riksidrottsförbundet har tagit fram dokument 
för att vägleda oss hur vi ska förhålla oss när 
vi arbetar med barn och ungdomar i idrotten. 
Det är varje klubbs ansvar att arbeta med detta 
kontinuerligt och synligt i klubben.
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ALLA BARN ÄR LIKA  
MYCKET VÄRDA OCH SKA  
BEHANDLAS MED RESPEKT 

INGET BARN FÅR BLI  
UTSATT FÖR MOBBNING  
ELLER TRAKASSERIER

ALLA BARN HAR RÄTT ATT  
KÄNNA SIG DELAKTIGA  
I SIN FÖRENING

ALLA BARN HAR RÄTT  
TILL STÖTTANDE VUXNA  

INGET BARN SKA BLI  
UTSATT FÖR SEXUELLA  
ÖVERGREPP 

INGET BARN SKA  
BLI UTSATT FÖR VÅLD

ALLA BARN HAR RÄTT ATT  
TRÄNA OCH UTVECKLAS 
PÅ SINA VILLKOR 

REGEL

REGEL

REGEL

REGEL

REGEL

REGEL

REGEL
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Rekommendation till alla tennisklubbar:

• Utse en eller flera personer med ansvar för 
Trygg Tennis!

• Arbeta förebyggande!

• Skapa en handlingsplan!

• Förändra normer och förhållningssätt!

• Se över era rutiner kring utdrag ur 
belastningsregistret!

• Var noggranna med referenstagning!

• Se över era stadgar och uppdatera!

• Om värdegrunden bryts kontakta i första 
hand klubbens styrelse följt av Tennis 
Stockholm och RF-SISU Stockholm och 
slutligen Svenska Tennisförbundet!

• Om ärenden inte kan hanteras 
av ovanstående, kontakta RF:s 
idrottsombudsman eller visselblåsartjänst!

• Trygg Tennis ska finnas med som en 
stående punkt på styrelsemötet!

• Trygg Tennis ska finnas med som en 
stående punkt på veckomötena med 
personalen!
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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 2021 tilldelats 
June Björk, Trollbäckens TK, och Sebastian 
Eriksson, 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.

2021 June Björk, Trollbäckens TK
 Sebastian Eriksson, KLTK
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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För gott föredöme: June Björk

June är en hårt jobbande tjej som utvecklas 
hela tiden vilket hennes resultat visar. Hon 
är en fantastisk förebild för dom yngre i 
klubben och tvekar aldrig att hjälpa till. 

En lojal klubbspelare.

För gott föredöme: Sebastian 
Eriksson, KLTK

Sebastian visar att om man bestämmer 
sig för ett mål och sedan jobbar väldigt 
målmedvetet med att utveckla sin tennis så 
kan man snabbt ta stora steg. Hans stora 
utveckling under sista året kommer inte 
av en slump utan tack vare ett stort eget 
driv och fullt fokus på alla träningar. Hans 
noggrannhet på träningar är föredömligt. 
Utöver sin egna satsning så är han populär 
bland de yngre spelarna på klubben för sin 
schyssta stil utanför banan.
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Årets eldsjäl: Linda Jansson

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, 
Näsbyparks TK 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. 2020 gick det 
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.

2021 års eldsjäl är Linda Jansson som har en 
imponerande meritlista. 

Linda har under många år genom sitt brinnande 
intresse för tennisen och djupa personliga 
engagemang blivit en sann förebild för många 
damer/flickor.

Genom sitt åländska lugn och ödmjukhet har 
hon förmedlat erfarenhet, kunskap och är en fin 
inspiratör för många inom Stockholmstennisen.

Privat
Linda Jansson föddes i Mariehamn 1974. Nu är 
Linda är en söderböna som under en ledig helg 
gärna åker till sommarhuset på Åland. 2015 
blev hon mamma till Dylan. När hon inte hänger 
på en av söders lekplatser så kan man finna 
henne på restaurang i närheten av Mariatorget, 
eller kanske på en operaföreställning eller 
jazzställe. 
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Spelaren
Ett stort idrottsintresse fanns i unga år och 
tennisintresset började bara en dag, när Linda 
var 11 och bestämde sig för att testa tennis. 
Kort efter att hon börjat spela, så började hon 
umgås med Malin Ringbom (fd Johansson) 
som var en skicklig tennisspelare. Då blev 
moroten att försöka komma ikapp henne.

Vid tillfället sysslade Linda också med, pingis, 
friidrott, slalom (jo, det finns 2 slalombackar på 
Åland), fotboll och innebandy. 2-3 träningar per 
dag var ingen ovanlighet. Linda cyklade från 
den ena träningen till den andra i Mariehamn 
och tyckte allt var kul. Hon spelade tennis 
ungefär två timmar i veckan till en början, men 
mängden hon tränade var väldigt stor och 
allsidig.

Linda är högerhänt men skriver med vänster, 
men hade hon fått välja hade det blivit tvärtom 
– det hade varit fördelaktigt att kunna serva ut 
vid fördelar, säger hon.

Hennes allra första tennismatcher var mini-
tennismatcher med skumgummiboll vid 11 år. 
Sedan lagtävlingen Julius Cup i Mariehamn vid 
ca 11,5-års åldern dit det kom några svenska 
lag och några finska lag. Att spela i lag är både 
tryggt och det roligaste man kan göra, menar 
Linda.

Att spela matcher är kärnan i idrotten, säger 
Linda. Provet. Testet. Utmaningen. För Linda 
har tävlandet alltid varit det centrala. Förutom 
nu på senare år då ”startmotorn” enligt henne 
själv är lite trög.

Hennes första vinst kom ganska snart. Linda 
och kompisen Malin Ringbom (fd Johansson) 
vann dubbeln i finska skolmästerskapen som 
12-åringar.

Den tränare som betytt mest för Linda de 
första åren är Erik ”Ecki” Söderdahl på Åland. 
När Linda tänker tillbaka minns hon att han 
alltid hade gott tillstånd. Förtroendet hon 
kände för honom var orubbligt. Hon visste att 
hon alltid kunde ringa honom oavsett vad. Hon 

framhåller att det också finns fler ledare både 
på den finska och svenska sidan som också 
betytt mycket. Och när hon tänker på dessa 
ledare så kommer det taktiska och tekniska 
kunnandet i skymundan. Hon tänker mest på 
att de var ”glada skitar” som hon hade roligt 
med både på och utanför banan. De fick Linda 
att må bra.

Efter något år med tennisen började det bli 
dags att tävla på finska fastlandet. Hon reste 
ibland med ledare, och ibland bara med någon 
tenniskompis och kan än i dag förundras över 
hur hennes föräldrar släppte iväg dem på 
färjorna mot fastlandet, med lite kontanter i 
plånboken och endast några enstaka finska 
ord i vokabulären. Linda tror det var dessa 
resor som ändå framkallade passionen för 
tennisen.

Resorna blev sedermera vardag. Hon var i 
princip på resande fot från och med det att 
skolan slutade på fredag tills dess att den 
började på måndag morgon.

Landslagsdebut blev det som 16-åring. Det 
skulle sedan bli många landslagsuppdrag 
fram till 24 års ålder. Bl.a. 10 Billie Jean King-
matcher för Finland där en kvartsfinalplats 
1993 var kronan på verket.

När Linda kom till Sverige spelade hon först 
i Näsbyparks TK i drygt två år innan det blev 
SALK. Ecki hade kontakter i NPTK vilket 
gjorde flytten naturlig. Linda beskriver en fin 
tid i NPTK, men de flesta tjejer som hon reste 
med (bl.a. Maria Björklund f.d. Capistrano och 
Jenny Rolf) spelade i SALK. Därför flyttade 
hon dit så småningom med syfte att vara nära 
kompisarna även på hemmaplan.

Några övriga resultat att notera är fyra finaler 
i Drottningens Pris, varav tre vinster. På 
ITF Women’s Circuit har Linda vunnit sex 
dubbeltitlar och ytterligare sju finalplatser 
i dubbel samt två singelfinaler. 2019 blev 
Linda invald i Finska Tennisförbundets ”Hall 
of Fame”. Hon har blivit svensk mästare fem 
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gånger och finsk mästare sju gånger. 2006 tog 
hon hem världsmästartiteln i racketlon.

Linda har inte spelat racketlon på länge och 
”lever på gamla meriter”. Racketlon var ett 
roligt sätt att utmana sig själv på nytt efter att 
hon lade ner tennissatsningen. Enligt Linda 
går det inte att jämföra tennissatsning och 
racketsatsning – ”mycket softare på alla sätt 
och vis med en mindre sport”. Med risk för att 
väcka upprörda känslor säger hon: ”kanske 
är det så många känner med att nu gå från 
tennis till padel”. När Linda spelade racketlon 
var squash hennes näst bästa gren. Volley är 
hennes bästa slag i tennis vilket det blev rätt 
av även i squash. Att möta en bra badminton- 
eller bordtennisspelare var kämpigt – där var 
hon nöjd om hon tog en handfull poäng. 

Tränaren
Jämte att utbilda sig började hon jobba 
på SALK som tränare. Hon har tränat 
alla ålderskategorier. Från tennislekis till 
pensionärer. Under tre år var Linda anställd 
av Svenska Tennisförbundet som kapten för 
16-års landslaget, där hon reste med bl.a. 
Johanna Larsson. Sedan fem år tillbaka jobbar 
Linda på TSK Malmen där hon ansvarar för 
grundskolan och tennisskolan.

Har du något bra tips till de tjejer som börjar 
spela idag och som tävlar?
– Först och främst. Skaffa en bred verktygslåda 
så ni kan lösa så många situationer som 
möjligt på banan. Sök er till en miljö där 
man arbetar långsiktigt och har en tydlig 
spelarutvecklingsplan. Ha inte bråttom med 
att spela med snabbare boll. Finns inga 
gynnsamma effekter med det. Tennis är en 
fantastisk sport som man kan spela hela livet, 
lära sig mer om sig själv, lära sig verktyg för 
livet.

– Glöm inte bort att det är resan som gör 
mödan värd. Njut av en glass när du gör något 
bra, försök lära dig något om stället du är på, 
hitta kompisar att skratta och äta middag med 
när man är ute på tävlingar.

Tävlingsledaren
Under tiden på SALK drev Linda under 10 år 
ITF-turneringen SALK Ladies (USD 25 000 i 
prispengar). Under tre år drev hon även WTA-
turneringen Nordic Light Open (USD 145 000 
i prispengar) på Stockholms Stadion. De två 
första åren som assistent Tournament Director, 
och det sista året som Tournament Director 
(då Caroline Wozniacki tog första titeln). När 
Stockholm 2016 arrangerade HBTQ-tävlingen 
Eurogames utsågs Linda och Maria Lindström 
till tävlingsledare.

Utbildning
Efter spelarkarriären utbildade sig Linda 
på Bosöns Folkhögskola, samt genomgick 
ytterligare utbildningar i kommunikation, 
mental träning, träningslära samt givetvis 
tennisförbundets tennisspecifika utbildningar.

Utbildaren
”Att lära ut är bästa sättet att lära in” har varit 
Lindas motto sedan länge. Utbildning har 
alltid legat henne varmt om hjärtat. Sedan 
2007 har Linda utbildat blivande tränare i 
Stockholmsregionen på uppdrag av Tennis 
Stockholm. Vilket vi övriga i Tennis Stockholm 
är väldigt nöjda och stolta över att ha ett sådant 
pass kompetent och ödmjuk utbildningsledare.

Övrigt
Under 10 år ledde Lina SALKs stora damklubb, 

  

Förmågor + 
tillstånd = 

Toppresultat
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Hon har även jobbat med jämställdhetsprojektet 
”Tjejer och tennis” i Tennis Stockholm samt 
med etik och moral-projektet ”Åländsk idrott 
visar vägen” för Ålands idrott. 

Förtroendeuppdrag
2011-2013 Svenska Tennisförbundets styrelse 
2007-2013 Tennis Stockholms styrelse 
2007- Tennis Stockholms utbildningskommitté 
(Ordförande 2009-2013) 
2000-2005 SALKs styrelse 
2017 Tennis Stockholms valberedning

Övrigt/Utmärkelser
2017 Silvermärket, SALK 
2011-2012 Koordinator för en 
regionsutvärdering på uppdrag av Svenska 
Tennisförbundets årsmöte 2011 
1997+1998 Årets SALKare, SALK 
1999 Öspelspärlan, ÅIIO 
1997 Årets kvinnliga idrottare, ÅIF 
1996 Årets bedrift, Finska tennisförbundet 
1995 Årets  bedrift, Finska tennisförbundet 
1994 Årets bedrift, Finska tennisförbundet 
1992 Årets flickjunior, Finska tennisförbundet 
2021 Årets Eldsjäl, Tennis Stockholm.

Årets Eldsjäl 2021

Linda Jansson

Linda har under många år 
genom sitt brinnande intresse för tennisen 

och djupa personliga engagemang 
blivit en sann förebild för många damer/flickor.

Genom sitt åländska lugn och ödmjukhet 
har hon förmedlat erfarenhet, kunskap 

och är en fin inspiratör för många  
inom Stockholmstennisen.

Tennis Stockholm



Under året har vi arbetat och strävat efter att 
tillsammans med övriga regioner och Svenska 
Tennisförbundet hitta en positiv lösning för 
regionernas och svensk tennis framtid. Region 
Stockholm känner att vi bidrar till en bred, 
stark och positiv utveckling vilket vi gärna 
också bidrar till utanför regionenens gränser i 
mån av tid och resurser. Under 2021 har Tennis 
Stockholm förfinat och förbättrat barn- och 
ungdomssatsningen som är från 9-årsåldern 
och hela vägen upp till ungdomsåldern och 
vidare. Målet är att skapa ett nätverk av både 
pojk- och flickatleter som tillsammans får ett 
livslångt idrottande och tennisintresse oavsett 
spelnivå.

Vår satsning består av utbildningsträffar, 
tennisföräldrautbildningar, tränarträffar, Team 
Stockholm-sammandragningar, träningsläger 
och teamresor. Under året har Team Stockholm 
åkt på Tennis Europe- och ITF-tävlingar och 
haft ledare på alla resor som varit möjliga 
utefter covid-19-restriktionerna. Vi har under 
året haft samarbete med andra regioner och 
med Svenska Tennisförbundet. Totalt har 
Tennis Stockholm ca 400 spelare i omlopp på 
aktiviteter, lägerresor och tävlingsresor. Man 
kan konstatera att flertalet av våra klubbar nu 
är representerade på någon eller några av våra 
aktiviteter och vi fortsätter arbetet att få med 
de fåtal klubbar som vi saknar i våra aktivister. 
Tillsammans ger det en bra bredd, men även 
en nationellt bra spets, vilket gynnar våra mål. 

En beskrivning av satsningen i de olika åldrarna 
är att den är som en rektangel med både 
breddtänk med en progressiv träning, tävling 
och utbildningsutveckling med de yngsta i 
den breda basen och några få av de äldsta i 
toppen. 

Barn och ungdomar har olika drömmar och 
mål med det de gör här i livet Flera spelare 
har redan från unga år valt att ha tennisen 
som motionsidrott och vissa har under sin 

uppväxt valt att övergå från tävlingstennis 
till motionstennis. Ett av våra mål är att 
motionsspelarna fortsätter att spela tennis 
under hela livet. 

För de yngsta Team Stockholm-spelarna 
är syftet att bjuda in till utbildningsläger, 
sommarläger, stimulera, motivera, utbilda, 
utveckla, bilda teamkänsla och sprida glädje. 
En speciell fråga 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 
omständigheter) så som Elite Hotels Next 
Generation för 11-, 13- och 15-åringar samt 
tränarträffar. Dessutom finns det möjlighet att 
söka populära NIU-gymnasium i Stockholm. 

Allra högst upp finns de spelare som spelar på 
heltid och satsar helhjärtat på sin tennis. Dessa 
spelare, deras tränare och klubbar stödjer 

  

Våra ledord 
är glädje, 

teamwork, 
utbildning och 

utveckling

Barn och ungdom
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vi extra med två dynamiska träningspass i 
veckan. 

Vår satsning består av flera delar, så som 
utbildningsträffar, tennisföräldrarutbildningar, 
tränarträffar och Team Stockholm- sam-
mandragningar, men även träningsläger och 
teamresor så som Tennis Europe- och ITF-
resorna. 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.

Next Generation

En breddsatsning som Tennis Stockholm, 
tillsammans med RF SISU Stockholm 
genomfört för sjätte året i rad. Trots ett år 
med covid och tuffa restriktioner har vi kunnat 
genomföra alla sju träffar som planerats inför 
året. Under våren genomfördes med vissa 
tidsförändringar våra 11-12 årsträffar. Inför 
hösten tog vi ett beslut att gå ner i åldrar från 
10-12 år, till 9-11 år. Beslutet har förankrats 
med SvTF och skälet är att vi vill nå ut till 
spelare och föräldrar än tidigare. Detta innebär 
att vi har genomfört tre träffar med klubbarnas 
9-åringar under hösten.

I Stockholm finns ca 40 klubbar som har 
en aktiv tennisskola med många tävlings-
intresserade 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 är meningen att föräldrarna 
skulle få genomföra en föräldrautbildning på 
plats. Pga Covid och alla restriktioner har fyra 
digitala föräldrautbildningar erbjudits vilka har 
haft ett stort deltagande.

Glädjande kan vi även detta år se tillbaka på ett 
stort deltagande av barn, tränare, klubbar och 
föräldrar. Under året har 31 klubbar, 262 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. 

Next Generation Tennis Camp 
2021

En utveckling av ovanstående Next Generation. 
Alla spelare som under höst 2020/vår 2021 
deltagit i våra Next Generation träffar, har fått 
en exklusiv inbjudan att deltaga på vår Next 
Generation Tennis Camp som genomfördes 
21-23 juni i Nynäshamn. Det var stort intresse 
och lägret blev fullsatt. 

Vår framtida ambition är att utveckla Next 
Generation Tennis Camps då vi anser att 
Stockholmsregionen behöver ha mer aktiviteter 
att erbjuda spelare från egen region. I nuläget 
är de flesta tävlings och träningsaktiviteterna 
förlagda till södra Sverige.

Team Stockholm 12 år / Next 
Generation

Syfte: Utbilda juniorerna i träningsmiljö och 
stimulera till att fortsätta spela och träna tennis 
och främja ett livslångt intresse. Fokusområden 

  

Att vara 
tennisförälder 

är ingen barnlek
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på träffarna har varit teknikscreening, taktik 
och fysiska tester. 

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 matchsituation 
fått jobba med utvalda taktiska egenskaper. 

Team Stockholm 13-14 år /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. 

Teamcoacher 14 år: Sofya Malysjeva, 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 fys 
tester som sedan kommunicerats vidare hem 
till klubbtränare. 
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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 under hösten (Norrköping). 

Team Stockholm 15-18 år / ITF 

Syfte: Utbilda juniorerna i träningsmiljö. 
Fokusområden för träningen har varit drills, 
tempo, matchspel och fys. 

Teamcoacher: Per Henricsson och Andreas 
Vinciguerra. 

Under året har kontinuerlig regionsträning 

hållits för våra teamspelare 15–18 år. En positiv 
och uppskattad träningsaktivitet där våra bästa 
spelare samlades för bra träning.

Träningen har hållits på fyra banor i Tumba 
Tennis & Padel arena. Coach har varit Per 
Henricsson.

Ett normalt år erbjuds Team 15-18 år regionläger 
under sport och höstlov. I år ställdes dessa in 
pga covid samt JSM som flyttades från vår 
till höst. 2022 ska dessa vara tillbaka i vårt 
program.

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 en under 
hösten (Kramfors). 
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Team Stockholm 15-18 år / ”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. 

Uttagna spelare i åldern 15–18 år som genom 
resultat natioellt/internationellt kvalificerat sig 
att tillhöra topp i sin åldersklass samt visat stort 
intresse, mognad och hårt arbete vid träffar, 
läger och resor. Dessa spelare ingår i 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. 

Elit 18+ / 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 BJKC-plats. 

Teamcoacher: Per Henricsson, Joachim 
”Pim-Pim” Johansson (höst) och Andreas 
Vinciguerra.

2021 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 ”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 
tillsammans med tennisklubben 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 
internationella tävlingar i Sverige. 

• Öka antalet spelare med internationella 
poäng.  

• Öka antalet ATP- och WTA-spelare. 

  

I am lucky that 
whatever fear I have 
inside me, my desire 

to win is always 
stronger

Serena Williams
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• 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. 

Next Generation

Next Generation är en ungdomssatsning som 
riktar sig till flickor och pojkar 9–14 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. 

Next Generation utbildningsläger 

Tennis Stockholm har under 2021 genomfört 
17 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. 

Regiontränaren Per Henricsson har tillsam-
mans med teamcoacherna genomfört både 
läger och utbildningsträffar. 

Tränarnätverk 

Tränarnätverket är till för alla tränare i 
Stockholms klubbar. Vi arbetar aktivt med 
att underlätta för en smidig kommunikation 
mellan tränarna, till exempel genom utbyte 
av kontaktnät, klubbmatchinbjudningar, 

diskussioner om uppförande på matcher eller 
spridning av information. 

Regelbundna tränar träffar och mejlgrupper gör 
att tränarna inom regionen skapar kontakter 
med varandra, vilket underlättar deras arbete 
i vardagen. Under året och med anledning 
av pandemi har vi valt att hålla samtliga 
tränarträffar digitalt. Totalt har sex digitala 
tränarträffar genomförts i samarbete med RF 
SISU Stockholm. Utöver de digitala träffarna 
har vi under hösten genomfört digitala klubb 
besök med samtliga klubbar i Stockholm.

Vi ställer om inför 2022 och tror att vi kommer 
ha en blandning av fysiska och digitala träffar. 

Träffarnas innehåll: 

• Nulägesrapport från Tennis Stockholm. 

• Presentation av verksamhet från 
arrangerande klubb. 

• Valfritt ämne som berör tränarnas, klubbens 
och spelarens vardag. 

Syftet med tränarträffarna:

• Uppdatera tränare om Tennis Stockholms 
aktiviteter. 

  

Det är inte  
i medvind, utan 

i motvind en 
drake lyfter
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• Ökad insyn för tränare i andra 
Stockholmsklubbars verksamhet. 

• Närmare kontakt för tränare med region 
och andra klubbtränare. 

• Utbildning och utveckling. 

Gymnasium 

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

Den mest konkreta förändringen på 
idrottsområdet är att rätten till undervisning i 

specialidrott från och med hösten 2011 endast 
kan ske vid speciellt utvalda skolor. 

De tennisgymnasier som valts ut har blivit 
godkända av Svenska Tennisförbundet 
med krav på att upprätthålla en tydlig 
elitidrottskaraktär och 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) 
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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. 

Tennisens enda RIG finns i Båstad. Här tränar 
man både på skoltid och i anslutning till 
skoldagen. Gymnasiet har också omfattande 
tävlings-program med såväl nationella 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 elva NIU-skolor finns i 
Göteborg, Helsingborg, Karlskrona,  Lidköping, 
Malmö, Stockholm, Täby, Umeå, Uppsala 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 
rekommenderar att spelaren/eleven i sitt 
gymnasieval rådgör med sin nuvarande 
tränare. 

Våra kriterier för intagningen följer riktlinjer från 
Riksidrottsförbundet och består av: 

1. Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter. 

2. Idrottspsykologiska kunskaper och 
färdigheter. 

3. Sociala färdigheter och förutsättningar. 

Elever och ledare på Stockholms Idrottsgymnasiums NIU. 
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4. Organisatoriska färdigheter och 
förutsättningar. 

5. Studieambition. 

Stockholms Idrottsgymnasium – NIU 
På Stockholms Idrottsgymnasium i Stockholms 
innerstad vid Roslagstull studerar ett stort 
antal duktiga och framgångsrika elever inom 
en lång rad olika idrotter, däribland tennis, 
och ett flertal av eleverna tillhör den yttersta 
sverigetennistoppen. Med en stolt blick i 
backspegeln kan vi konstatera att många 
toppspelare, bl.a Rebecca Peterson och Carl 
Söderlund m.fl, gått i skolan och framgångsrikt 
lyckats kombinera skola och tennis.

Skolan erbjuder tre högskoleförberedande 
program som alla går att kombinera med 
en ambitiös tennissatsning. 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 
ledning 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. 
NIUeleverna kommer gemensamt att åka på 
ITFtävlingar inom Sverige. Bevakning kommer 
att ske på utvalda tävlingar, som sommar- och 
vintertourer i Stockholmsområdet. 

Tibble Gymnasium Täby – NIU 
Personlig utveckling, trivsel och kvalitet 
är gemensamma nämnare för både Tibble 
gymnasium och Näsbyparks TK. Både klubben 
och skolan har en lång tradition och erfarenhet 
av att utveckla elitidrottare. Vårt gemensamma 
mål är att alla ska kunna prestera optimalt efter 
sina egna förutsättningar. Tibble gymnasium är 
en stor skola med många program vilket gör 
att valmöjligheterna är stora. 

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

Hitting partners under Stockholm 
Open 

I november arrangerades åter Stockholm Open 
efter ett inställt 2020. Det innebar att vi åter 
fick möjlighet att bistå med våra spelare som 

Utvalda spelare NIU – 
Stockholms Idrottsgymnasium 
(hösten 2021):

Åk 1: Marcus Bergelin, KLTK, Razmus 
Båge Västerhaninge RIK, Oskar Edberg 
Västerhaninge RIK, Viktor Fraenkel SALK, 
Hilma Sederlin MIK, Ingrid Forsberg SALK, 
Luwam Tekleab Solna TK, Tilde Pierrou 
SALK, Mellis Petkova Mustafa MIK

Åk 2: Tobias Ulander KLTK, Gabriel Berner 
KLTK, Theo Nyström SALK, Tobias Wallin 
MIK, Isabella Sundvall SALK, Astrid Berg 
Solna TK

Åk 3: Jan Simonsson MIK, Michael Minasyan 
Danderyds TK,Elliot Jarosz Djursholms TK, 
Katja Jules Viberg SALK



hitting partners till världsspelarna. Sex utvalda 
spelare fick möjligheten att träna med spelare 
som Tommy Paul, Jannik Sinner, Frances 
Tiafoe, Felix Auger-Aliassime mfl. 

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 och aktiv tennisupplevelse samtidigt 
som de får en inblick i tennissporten. Vi lär 
ut tennisens grunder under lekfulla och glada 
former.

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

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

Kurserna är uppdelade efter ålder. 
Åldersklassgrupperna 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. 

Även Lejonet har fått ta hänsyn till 
covid-19-restriktionerna 
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Klubbutveckling, klubbesök, tennis- och multibanor

Genom nuvarande regionorganisation arbetar 
vi nära klubbarna, deras tränare och övrig 
personal, där vi har byggt upp en personlig 
kontakt och relation genom åren samt 
ett förtroende. Under året besöker Tennis 
Stockholm, eller får besök, av regionens 
klubbar i olika ärenden. Genom vår närhet till 
klubbarna har vi en kontinuerlig kontakt vilket 
vi vet är viktigt för en givande klubb- och 
regionsutveckling. Ett nytt inslag i kontakt med 
våra klubbar är digitala möten som har ökat 
markant under året. Teamsmöten med är både 
praktiskt och tidseffektivt och ska ses som 
ett bra komplement i kombination med fysika 
möten

Tennis Stockholm vill vara regionens klubbar 
behjälpliga, och genom olika aktiviteter och 
projekt ger vi dem möjlighet att utvecklas. 
Vi har under året byggt upp digitala nätverk 
tillsammans med RF SISU Stockholm, bland 
annat:

• Tränarnäverk

• Kanslinätverk 

• Kvinnligt tränarnätverk

• Ordförandenätverk

• Covid-19-nätverk

Under oktober-november genomfördes ett 
stort antal Stockholmsklubbesök digitalt 
för att träffa ansvariga klubbtränare och en 
styrelsemedlem för att lyssna och ta del av 
klubbarnas behov så att vi framöver kommer 
få ett ännu närmare och kvalitativt samarbete, 
men även för att förmedla information Trygg 
Tennis, SO Touren, SO Tour Team, NG 
träffar 9-11 år, Team Stockholm m.m. Det 
var Per Henricsson och Mikaela Lecomte 
Seger, RF SISU Stockholm som genomförde 
digitalmöten med 38 st klubbar parallellt 

med de klubbutvecklingsarbeten som Lena 
Kubicska och Anders Heimklo regelbundet 
jobbar med. 

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 varit de senast två 
åren på grund av covid-19. 

Väldigt mycket har tyvärr fått ändras, 
justeras, skjutas på samt strykas. Aldrig har 
vi gjort så mycket jobb som sedan inte blivit 
av. Folkhälsomyndighetens besked under 
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 Svenska 
Tennisförbundet som lotsat oss vidare i dessa 
snåriga och svåra tider. Vi har tillsammans 
med RF SISU haft Teamsmöten med samtliga 
intresserade klubbar som velat koppla upp 
sig på dessa möten där viss information 
gällande specifikt Stockholm har diskuterats: 
Smittskydd Stockholm 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 
”Best practice” tips har givmilt delats bland 
våra klubbar, vilket har underlättat för många i 
deras interna beslut. 

Vi har under en längre tid jobbat mycket 
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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. 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.  

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 är tennisen väldigt 
trångbodd i Stockholm och fler banor behöver 
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 verksamhetsberättelserna 
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. 

Foto: Foto: JOHAN ANNERFELDTJOHAN ANNERFELDT
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Danderyds 
Tennisklubb

Danderyds Tennisklubb in -
vigde sin nya uteanläggning 
21 augusti 2021 med tre 
grus banor och två padelbanor. Banorna 
ligger i anslutning till inomhushallen och 
innebär att vi nu har en fungerande åretrunt-
anläggning. Grusbanorna med Båstadgrus 
är ett välkommet tillskott till såväl ungdoms- 
som vuxenverksamheten och blir en härlig 
samlingsplats under utesäsongen. Under 
våren kommer det anläggas sociala ytor 
för ”skönt häng” kring de undersköna 
Båstadgrusbanorna. I början av juni planeras 
en Sommartourtävling.

Vi har även kvar de två traditionella grusbanorna 
vid Klingsta Park. Banorna bokas genom 
Matchi och beräknas öppna för säsongen i 
slutet av april. 

Bernt Hjertström, vice Klubbchef

Näbyparks 
Tennisklubb

Det har nu gått drygt 
ett år sedan vår tennishall brann ner. Året har 
varit kämpigt för oss alla som vill spela tennis 
eller bara umgås i hallen. Mötena med Täby 
Kommun, försäkringsbolag, fastighetsägare, 
banker och finansiärer har varit många. 
Påfrestningen på vår personal har varit extremt 
hög då man fått ägna sig åt sådant som man 
inte egentligen ska behöva göra. Men nu börjar 
vi närma oss en lösning både långsiktigt och 
kortsiktigt. Förhoppningsvis har vi när ni läser 
detta flyttat in i vår tillfälliga lösning. Tälthallen 
med fem banor uppe vid ICA Stop. Den tillfälliga 
hallen hade inte varit möjlig om vi inte hade 
fått ett stort bidrag från Riksidrottsförbundet 
samt hjälp från Täby Kommun med kommunal 
borgen på vårt banklån. Bidraget får vi tack 
vare vår ungdomsverksamhet. Den tillfälliga 
hallen ger oss också någon form av lugn 
intill dess att vår permanenta hall är på plats. 
Vi för just nu en positiv dialog med Täby 
Kommun angående möjligheten att förvärva 
den anslutande marken där vi ska bygga vår 

Danderyds Tennisklubbs nya utomhusbanor.
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permanenta hall. Marken ägs av Aros Bostad. 
Skulle vi förvärva marken ger det oss möjlighet 
till att när finansiering finns på plats skapa 
minst den sjubanorshall som de flesta av oss 
sett fram emot. Just diskussionen i styrelsen 
och bland medlemmar angående storleken 
på hall har diskuterats flitigt de senaste åren. 
Här vill jag dock påpeka att diskussionen 
inleddes redan för över tio år sedan av vår 
ordförande på den tiden Lars-Ove Åkesson. 
Då diskuterades möjligheten att förvärva mark 
från Täby Galopp för att bygga en större hall. 
Jag vill också understryka att dagens styrelse 
aldrig skulle ge sig in i en hall med sju banor 
utan att ha finansiering på plats. Vi vill inte 
riskera NPTK:s ekonomi vilket styrelsen också 
har visat genom att öka det egna kapitalet från 
-1 MSEK till +2,5 MSEK de senaste tio åren. 
Hade vi inte haft den goda ekonomi vi hade 
efter branden så hade vi haft en mycket svår 

situation att hantera. Tennismässigt så känner 
jag ändå som ordförande i NPTK att när 
utomhussäsongen drog igång på Näsaäng så 
var nästan allt som vanligt igen. Otroligt mycket 
aktiviteter, chansen att träffa klubbmedlemmar, 
tävlingar, träningar och ett härligt umgänge. 
Här vill jag passa på att tacka vår personal för 
ett fantastiskt arbete men också alla ideella 
insatser som görs i samband med öppningen 
av Näsaäng samt under tävlingar och mycket 
annat. Nu ser vi fram emot en höst i en ny hall 
där vi spelar tennis och kan umgås igen. 

Joachim Haas Ordförande NPTK. Källa: text 
från klubbtidningen Tromben

I skrivande stund har den nya NPTK-hallen 
med 5 banor börjats byggas endast ett par 
hundra meter därifrån. Dessutom får NPTK 
behålla den provisoriska hallen i fem år.

Näsbyparks Tennisklubbs provisoriska tälthall med 5 banor, som nu står på samma plats som den 
tidigare nedbrunna hallen, öppnades måndagen den 25 oktober för spel 
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rum runt maj/juni 2022. Anläggningen planeras 
innehålla ett klubbhus så småningom, men 
inte i etapp 1 utan möjligen till sommaren 
2023. Även läktare planeras men även det blir 
troligen först till etapp 2. 

Med hav och natur inpå knuten är hotell– 
och konferensanläggningen Skeviks Gård en 
underbar plats för konferenser, utbildningar, 
affärsmöten, fester, träning & rekreation. Den 
vackra skärgårdsmiljö ger både arbetsro, lust 
och inspiration. Runt gården öppnar sig ytor, 
natur och terräng som är gjorda för att sätta 
kroppen i rörelse.

Erik Botvidson, klubbchef

Värmdö - 
Gustavsbergs 
Tennisklubb

Racketsport i en vacker, och 
naturskön omgivning. GTK 
har fått bygglov att uppföra en uteanläggning 
på Skeviks Gård som ligger fem minuter 
från Gustavsbergs Centrum, där GTKs 
inomhusanläggningen finns. Anläggningen 
planeras stå klar sommaren 2022. Den 
kommer bestå av 4 grusbanor (Båstadgrus), 
4 padelbanor och 1 pickle/minitennisbana. Av 
dessa banor äger Skevik två av padelbanorna, 
resterande banor är i GTK:s regi. Samtliga 
banor kommer bokas genom MATCHi, förutom 
pickleball/minitennisbanan som kommer vara 
kostnadsfri för att främja spontanspel bland 
barn och ungdomar. Invigningen planeras äga 

I vacker omgivning, bara fem minuter från Gustavsbergs Centrum, kommer GTK:s nya 
utomhusanläggning att stå klar sommaren 2022.



Södermalm - Hellas 
Tennisklubb

Hej alla tennisvänner, 

Vi misstänker att alla är 
intresserade att höra hur det 
går med Hellas TK:s projekt för en ny tennishall 
nere på Eriksdal, Södermalm.

Sedan snart ett och ett halvt år har det pågått ett 
detaljplaneprojekt som stadsbyggnadskontoret 
har drivit tillsammans med Hellas TK och 
White Arkitekter. Och vi kunde glädjande 
meddela klubbens medlemmar att precis 
innan semestrarna sommaren 2021 blev 
planförslaget för att möjliggöra uppförandet 
av en tennishall innehållande fyra tennisbanor 
m.m. klart. 

Detaljplanearbetet har dragit ut på tiden av flera 
skäl vilket inte är unikt för just det här projektet. 
Bland orsakerna kan nämnas att förutsättningar 
för att inkludera padel undersöktes, vilket 
staden behövde utreda. Beskedet blev till slut 
att det inte var möjligt inom ramen för den 
markanvisning Hellas har tilldelats. Vidare 
så behövde det initiala förslaget ändras med 
anledning av för djup nedgrävning av del av 
hall och med det mycket fördyrande kostnader 
för markarbete. Dessutom har även frånvaro 
av projektmedlemmar p.g.a. Corona spelat 

en viss roll. Sammantaget resulterade det i att 
det färdiga planförslaget inte hann granskas 
klart innan sommaren. Men vi kom till slut i mål 
med denna viktiga del på vår resa mot en ny 
tennishall. 

Programförslag för tennishallen

Det förslag som kommer att presenteras 
innehåller i korthet fyra stycken tennisbanor 
med tillhörande reception, omklädning, 
kontor och mötesrum. Hallen föreslås också 
innehålla ett café/restaurang med tillhörande 
uteservering. 

Entrén kommer att ligga på hallens södra sida, 
mot dagens ingångar som ligger i norrläge. 
För att skapa en inbjudande och publik 
byggnad kommer fasaden i söder ha stora 
glaspartier samt mindre partier av glas mot 
norr (koloniträdgårdarna). Det stora taket ska 
uppföras som ihopsatta sadeltak med gavlarna 
mot söder och planeras som ett vegetationstak. 
Hallen planeras att byggas med både stomme 
och ytskikt i trä, med fasader i grön kulör.

Samråd under hösten och vad innebar det?

När ett förslag till en detaljplan tas fram ska 
kommunen samråda med olika intressenter. 
Framförallt för att de som berörs ska få insyn 
och möjlighet att lämna synpunkter, men 



också för att samla in kunskap om det aktuella 
planområdet. Samrådet hölls mellan den 7 
september till och med den 18 oktober. Såvitt 
vi kan bedöma inkom inga direkta synpunkter 
som skulle kunna utgöra något direkt hot 
mot ett fortsatt arbete med detaljplanen efter 
årsskiftet och en plan som kan vinna laga kraft 
under senare delen av 2022.

Vad händer nu?

Det som händer härnäst är att 
stadsbyggnadskontoret (SBK) går igenom 
alla samrådssynpunkter och sammanställer 
dom i en samrådsredogörelse och ett 
tjänsteutlåtande som presenteras som ett 
ärende i stadsbyggnadsnämnden. Därefter tar 
politikerna ställning till hur/om SBK ska arbeta 
vidare med detlajplanen. Det är planerat till 
något av nämndsammanträden i början av 
2022. Tyvärr är det ganska långa ledtider från 
dess att SBK skriver ihop sin redogörelse till 
dess att det kommer upp i nämnden. Alla 
chefer upp till Stadsbyggnadsdirektören ska 
godkänna och sedan behöver politikerna tid 
att sätta sig in i ärendet. Och eftersom det är 
väldigt många ärenden så tar det tid. Men om 
Hellas TK nu har drömt om en tennishall i 40 
år ska väl inte några månader hit eller dit spela 
någon roll, eller hur?

Text: Anders Öster, ordförande

Östermalm: Kungliga 
Lawntennisklubben

Styrelsen har beslutat 
att renovera tre befintliga 
grusbanor och anlägga en 
ny på gräsytan närmast 
medlemmarnas parkering. Micaela Hjelm, 
klubbens biträdande generalsekreterare, 
berättar mer om det stundande projektet.

När kommer renoveringen av utebanorna 
att påbörjas?
– Rådande pandemi gör att planeringen går lite 
trögare än normalt, men vi hoppas fortfarande 
på att kunna sätta igång under 2021. 
Renoveringen påbörjades sommaren 2021.

Vilken sorts grusbanor kan medlemmarna 
förvänta sig?
– Det blir fyra banor som man kan beskriva 
som traditionella grusbanor, även om det 
egentligen inte finns någon enhetlig standard 
när det gäller grustennis. Världens främsta 
grusturnering Roland-Garros har banor med 
ett helt annat koncept än exempelvis Båstads 
centercourt. Vi kommer att anlägga våra med 
en standard som används i större delen av 
Europa, förutom Frankrike, men planerar att 
använda samma toppdressing som man gör 
på Grand Slam-turneringen i Paris.
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Vad blir den största skillnaden jämfört med 
dagens grusbanor?
– Fyra veckors senare säsongstart, mer felstuds 
och känsligare för regn. Uppsidan är att de 
torkar fortare efter mycket regnande samt att 
de är mer lika de grusbanor där tävlingstennis 
spelas, både nationellt och internationellt.

Vad säger du till de medlemmar som älskar 
dagens banor på KLTK?
– De behöver inte misströsta. Bana 25 och 26 
bibehålls så som de är idag.

Hur ser tidsplanen ut?
– Vi startade med renoveringen i augusti och 
räknar med premiär i maj 2022. Om vi kan få 
lite fart på entreprenörerna som vi planerar att 
använda, startar vi i början av augusti med 
premiär i maj 2022.

Fler banor behövs

Vi behöver fler banor i Stockholm för att kunna 
bli bättre, kunna utvecklas och bli större.

Forskarprofilen och tennisspelaren Johnny 
Wijk, Stockholms Universitet nämner i sina 
tankar gällande den s.k. ”Framgångsspiralen” 
om hur vi kan lägga grunden till ”nya 
framgångar” i svensk tennis

Idrottsforskare brukar tala om mönster av 
nödvändiga faktorer för att en idrottsgren 
i ett land ska nå varaktiga internationella 
tävlingsframgångar.

De nämner:

• Tradition

• Tillgänglighet

• Tillgång på utbildade instruktörer och 
tränare.

• Idrottsidoler som förebilder

• Tillgång på sponsorer och ekonomiskt stöd

• Uppmärksamhet i massmedia 

• Statliga och kommunala satsningar

• Positiv miljö – samhörighet*

• Fungerande effektiv administration*

Multibanor 

Tennis är världens största individuella idrott 
sett till antalet utövare, geografisk spridning 
och mediautrymme. I Stockholm vill vi 
göra tennisen mer tillgänglig genom att få 
kommunerna att anlägga banor. 

Ovan nämndes orden ”tillgänglighet”, ”positiva 
miljöer” och statliga kommunala satsningar.

Det är något som vi tagit fasta på när vi strävar 
efter många Multibanor,

Nu kan vi stolt säga att i Stockholm finns 
ett antal multianläggningar 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 förra och detta covid-19-år. Många 
barnfamiljer, ungdomar och vuxna passade 
nämligen på att komma ner och spela 
tillsammans på dessa anläggningar. 

Nu finns det 6 multianläggningar i Stockholm

1. Vårby Gård: Vid Vårbyskolan ligger fem 
minitennisbanor. 

2. Vaxholm: Vid Waxholms TK ligger tre 
Minitennisbanor. 
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Under Tennisens dag invigdes en ny multianläggning i Under Tennisens dag invigdes en ny multianläggning i 
Sundbyberg, Örvallens racketsport.Sundbyberg, Örvallens racketsport.
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Invigning av Örvallens 
racketsport - Sundbybergs 
midibanor och padelbanor

I samband med tennisens den dag 21 augusti 
invigdes den häftiga utomhusanläggningen 
med 2 midibanor, 4 padelbanor samt 
bordtennisbord.

Sundbybergs kultur- och Idrottskommunalråd 
Johan Storåker tillsammans med Sundbybergs 
Tennisklubbs ordförande Charlotte Fries 
Curatola och klubbchefen Stefan Malmqvist 
m.fl. har gjort ett fantastiskt jobb för att skapa 
denna fina utomhusanläggning  som ligger 
invid inomhushallen.

Anders Heimklo, regionchef Tennis Stockholm 
var på plats och överlämnade en gåva på 12 
midiracketar, midibollar och en fin Tennisbag 
för gratis utlåning till spelsugna barn, ungdomar 
och vuxna. Det tog inte många sekunder innan 
det var fullt spel på alla banorna.

Nu finns det sex mini- eller midi-
tennisanläggningar runt om i Stockholm som 
är öppna för allmänheten, vilket är fantastiskt

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 är 
lätt att lära sig – ingen instruktion behövs – och 
både barn, ungdomar och vuxna tycker att det 
är kul att spela. 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 

3. Alby: Vid Alby idrottsplats finns en 
minitennisbana. 

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

5. Björklunds Hage (bilden ovan): Vid Norra 
Ängby finns tre minitennisbanor samt en 
bollvägg. Minitennisanläggning blev klar 
under sommaren 2020.

6. Sundbyberg: Invid Sundbybergs Tennis-
klubbs tennishall finns 2 midibanor, 4 
padelbanor samt bordtennisbord. Klar 
sommaren 2021

Björklunds Hage: Tennis Stockholm Björklunds Hage: Tennis Stockholm 
skänkte tennisutrustning till Raul skänkte tennisutrustning till Raul 
Wallenbergskolan som har 300 elever.Wallenbergskolan som har 300 elever.



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. 

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 racketar och bollar till skola och 
fritids. 

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

• Gratis – inga kostnader att spela på 
banorna. 

• Ta bort ”överklass”-stämpeln. 

• Koppla till klubb – de som tycker detta är 
riktigt kul och som vill lära sig mer hjälper vi 
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. 

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 
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minitennisbanor kanske spel på några av 
banorna och man kan med glädje hoppa in 
på en ledig. 

Sociala medier – Hemsida, 
Facebook och Instagram 

Hemsidan www.tennisstockholm.se är den 
officiella centralen för den information som 
Tennis Stockholm samlar och delar ut, bland 
annat för att underlätta den administrativa 
vardagen i regionens klubbar. 

På hemsidan finner man aktuell information 
om tävlingar, kurser, konferenser med mera. 
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. 

Våra konton på Instagram och Facebook 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.
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Veteran- och vuxentennis
Fler och fler har under det senaste året börjat 
spela tennis för första gången. Tennis är 
sporten som gör att du kan åldras graciöst, en 
sport som tar hänsyn till ålder och spelförmåga. 

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

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

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

Matchboll till tennis 

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

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

ämnesomsättning och ökad muskelmassa. 
Aktiviteter som främjar viktminskningen tilltalar 
nästan alla, särskilt nuförtiden då fetma är en 
global hälsorisk och där stillasittande livsstilar 
är farliga, men tyvärr vanliga. Om du är man 
och tränar en timme så förbränner du ca 600 
kalorier. Om du är kvinna så förbränner du ca 
420 kalorier under en timme vilket kan jämföras 
med att du lyfter vikter på gymmet eller går på 
spinnklasser. 

18–34 åringar som deltar i individuella sporter 
så som tennis har mindre risk att bli överviktiga 
än lagsportspelare. Motionstennisspelare i 
åldersspannet 23–69 år som spelar två gånger 
i veckan har nästan 4 % mindre kroppsfett än 

  

When I was 40, my 
doctor advised me 

that a man in his 40s 
shouldn’t play tennis. 
I heeded his advice 
carefully and could 
hardly wait until I 

reached 50 to start 
again

Hugo Black
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de som inte spelar över huvud taget. Tennisen 
stärker senor och ligament i kroppen. Jämfört 
med andra sporter är tennisen förknippad med 
mindre risk för skada. 

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

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

Tennisen är nästan lika mentalt stimulerande 
som den är fysiskt, så det är bra för hjärnans 
utveckling hos barn och för vuxna människor 
som vill hålla sin hjärna intakt. 

Att fortsätta introducera fler människor till 
tennis i Stockholm kommer att bidra till en 
friskare och mer aktiv befolkning i vår kära 
stad.

Vilka är det som lirar egentligen?

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. 

Tävlingar

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

En tillgång för klubbarna

Får vi fler vuxna att komma till våra tennishallar 
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 
morgonen eller dagtid. 

• Ökad kontakt och strötidsförsäljning. 

• Ökad försäljning av utrustning. 

  

Oavsett nivå 
och ambition är 
tennis en sport 

för livet
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• 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.

Vårt mål

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.

  

Experience is a 
great advantage. 

The problem is that 
when you get the 
experience, you’re 

too damned old to do 
anything about it

Jimmy Connors

Foto: Foto: JOHAN ANNERFELDTJOHAN ANNERFELDT
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Paratennis
Paratennisen växer sakta men säkert i regionen 
och vi ser att allt fler klubbar vill bedriva en 
inkluderande verksamhet där paratennisen 
spelar en betydande roll. Under året har dessa 
klubbar bedrivit paratennis. 

• Ekerö Tennisklubb (stående)

• Farsta Tennisklubb (stående)

• Danderyds Tennisklubb (stående) 

• Stockholms Rullstolstennisklubb (rullstol) 

• Västerhaninge Racket och Idrottsklubb 
(stående och rullstol) 

Järfälla TS, Sollentuna TK och Tullinge TK 
kommer under 2022 att påbörja inkludering av 
paratennis i sin verksamhet. 

Tillsammans med RF-SISU Stockholm och 
Stockholms Parasportförbund har Tennis 
Stockholm haft återkommande avstämningar 
där man har fortsatt att jobba efter den strategi 
som innefattar att både stående paratennis och 
rullstolstennis ska kunna erbjudas med en bra 
spridning i regionen. Tanken är att alla utövare 
ska ha så nära som möjligt till sin träning 
samtidigt som man vill skapa ett underlag av 
utövare i redan befintliga verksamheter.



Tennisklubbar
Klubb  Medlemmar

Boo KFUM IA 617

Botvid Tennisklubb 63

Dalarö Tennisklubb 157

Danderyds Tennisklubb 1788

Djursholms Tennisklubb 1568

Edsvikens Tennisklubb 460

Ekerö Tennisklubb 778

Ellagårds Tennisklubb 804

Enebybergs Idrottsförening 477

Enskede Lawn Tennisklubb 592

Farsta Tennisklubb 907

Gustavsbergs Tennisklubb 1188

Handelsbankens Idrottsförening 5

Haninge Tennisklubb 382

Hellas Tennisklubb 537

Huddinge Kommuns PF 5

Huddinge Tennisklubb 993

Huvudsta Tennisklubb 54

Idrottsföreningen Triangeln 41

Internationa Lawn TC OF Sweden 5

Järfälla Tennissällskap 1120

KLTK Junior- och Tävlingsförening 1121

Kungsängens Tennisklubb 492

Klubb  Medlemmar

Lidingö Tennisklubb 3000

Mälarhöjdens IK Tennisklubb 1347

Nynäshamns Tennisklubb 409

Näsbyparks Tennisklubb 997

Rotebro Tennisklubb 302

Rönninge Tennisklubb 488

Saltsjöbadens Lawn Tennisklubb 1256

Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb 1279

Skönstaholms Tennisklubb 5

Smedslättens Lawn Tennis Klubb 1233

Sollentuna Tennisklubb 1273

Solna Tennisklubb 487

Spånga Tennis o Bordtennisklubb 1083

Spårvägens Tennisklubb 836

Stenhamra Tennisklubb 52

Stockholms Allmänna Lawn TK 3062

Stockholms Rullstolstennisklubb  58

Stockholms Tennisklubb 59

Stora Wäsby Tennisklubb 530

Sundbybergs Tennisklubb 666

Tennischool Club 194

Trollbäckens Tennisklubb 1680

TSK Malmen 513
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Klubb  Medlemmar

Tullinge Tennisklubb 664

Tumba Tennisklubb 429

Täby Tennisklubb 317

Vallentuna Tennisklubb 505

Vaxholms Tennisklubb 590

Viggbyholms Tennisklubb 318

Västerhaninge Racket- och Idrottsklubb 315

Åkersberga Tennisklubb 968

Älta Tennisklubb 811

Totalt Antal Medlemmar 39880

Medlemsutveckling sedan 1973
År  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

2021 39 880 55
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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. 
Registret ska löpande hållas uppdaterat. 
Någon gång under december läses alla 
medlemmar av. 

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

Det är även viktigt att klubbarna håller sina 

sidor i IdrottOnline aktuella under fliken 
”Föreningsinfo”. Där finns kontaktuppgifter 
registrerade för klubben som vi använder vid 
utskick till klubbarna.

IdrottOnline är kostnadsfritt för alla föreningar 
och klubbar som är anslutna till RF. Det har flera 
moduler och funktioner inbyggda som hemsida, 
medlemsregister, SMS, gruppmail, kalender, 
LOK-stöd, Idrottslyftet, Utbildningsmodulen 
och mycket mer. IdrottOnline ”ligger i molnet” 
och är lättillgängligt för alla. Dock har RF 
meddelat att hemsidefunktionen kommer 
att stängas ner per 31 december 2022. Alla 
klubbar behöver därför se över en ny leverantör 
av hemsida själva innan dess.

Siffrorna nedan är baserade på personer 
registrerade i IdrottOnline.

Region  Klubbar Medlemmar  Antal i procent  Mandat

Göteborg  24  12 964  10,4556  6

Mitt  51  10 630  8,5732  6

Norr  31  4 628  3,7325  4

Stockholm  55  39 880  32,1636  12

Syd  129  36 755  29,6433  10

Väst  57  10 022  8,0828  6

Öst  44  9 112  7,3490  6

Summa  391  123 991  100,000  50
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Utbildningar och konferenser
TGU 1 – Framtidens Ledare

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, träningslära, 
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. 

Mentorn utgörs av till exempel chefstränaren, 
sportchefen eller klubbchefen på din klubb. 
Mentorns roll blir att leda sin adept genom 
utbildningen och vara en support samt stötta 
och komma med råd.

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.

Detta år hade vi rekordstort antal deltagare 
på vår specialskräddare utbildning TGU 1 - 
Framtidens ledare. Hela 55 deltagare fanns 
med i ”startfältet”. Hela 16 klubbar med 
mentorer.

De teoretiska delarna kördes digitalt via teams. 
Vissa uppgifter kunde deltagarna göra innan/
under eller efter de teoretiska dagarna.

Måndagen den 16 augusti samlades alla på 
TSK Malmen. Då vi var en stor grupp så var 
upplägget att köra 2 grupper parallellt. 

Alla deltagare kommer nu göra ett projekt i sin 
hemmaklubb. Syftet med projekten är koppla 
samman teori med praktik där fokus ska vara 
inom något av följande områden; trygg tennis, 
värdegrund, jämställdhet och inkludering. 

Under årets utbildning hade vi följande 
föreläsare:

• Maria Lindström: ledarskap



Över 200 personer har genomgått någon av Tennis Stockholms utbildningar under utbildningsåret 
2021: Tennisens Plattform, TGU 1 – Framtidens Ledare, Grundläggande Tävlingsledarutbildning och 
Förbundstävlingsledare.
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• Johan Thorselius: tennis för barn, 
biomekanik

• Henrik Ekersund: träningslärans principer,  
pedagogik, åldersrelaterad träning

• Mikaela Lecomte Seger: normkritik, 
jämställdhet och inkludering, projekt-
uppgiften (RF SISU Stockholm)

En återträff med kursdeltagarna hölls digitalt 
den 17 oktober.

Linda Jansson projektansvarig för utbildningen.

Mentorsträff

Efter uppstarten av kursen TGU 1 - Framtidens 
Ledare hölls den obliga toriska mentorsträffen 
för de klubbar som hade anmälda kursdeltagare 
TGU 1 - Framtidens Ledare. Rekordmånga 
deltog i årets kurs och därmed också flera 
mentorer.

Varje deltagare har en mentor från sin 
hemmaklubb. Mentorn har till syfte att förmedla 
sin kunskap och erfarenhet till sin klubbkollega. 
Målet med mentorskapet är att klubbkollegan 
ska få en bra start i sin roll som tennistränare. 
Mentor är chefstränare, sportchef eller 
klubbchef eller en annan anställd som inom sin 
klubb har ett ansvar att ge möjligheter till nya 
ledare förutsättningar att utvecklas.

För att påbörja denna ledarutveckling 
tillsammans med övriga mentorer inleder vi med 
gemensam träff under en förmiddag med alla 
mentorer.  Vi inom svensk tennis måste arbeta 
tillsammans för att säkra ledarförsörjning och 
återväxten av framgångsrika tränare i våra 
klubbar i framtiden. Vid träffen diskuterade vi hur 
vi gemensamt kan arbeta med ledarförsörjning 
av nya tränare och stödja värdegrundsarbetet 
med jämställdhet och inkludering i våra klubbar 
med stöd av Trygg Tennis.

Mikaela Seger Lecomte (RF SISU Stockholm) 
informerade om de olika projekten som ska 

genomföras i samband med utbildningen. 
Detta är ett nära samarbete med RF SISU 
Stockholm. Träffen föredrogs av Sophie 
Linghag, tidigare forskare i genus, organisation 
och ledarskap, ledamot i styrelsen för Tennis 
Stockholm.

Vi ser fram emot att följa de olika projekten 
som deltagarna kommer att genomföra under 
utbildning i sina klubbar under ledning av 
Mikaela Seger Lecomte och Linda Jansson.

Projektet och utbildningen TGU 1 och 
Framtidens Ledare har pågått i fyra år och 
intresset och viljan att utbilda sig har ökat 
varje år. Projektet är framtaget i samarbete 
klubbarna och deras ansvariga tränare på en 
klubbkonferens. 

I år var det sista gången som vi arrangerade 
denna utbildning. I arbetet med Game Change 
2030 har Svenska Tennisförbundet tagit fram 
en ny utbildningsplan för tränare, bl.a. med 
en karriärstege. Under 2022 kommer vi att 
informera mer om de nya utbildningarna.
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Tävlingsledarkonferens

I december höll Tennis Stockholm som brukligt 
den årliga tävlingskonferensen. Även i år höll 
vi konferensen 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. 

På årets konferens närvarade Bengt 
Helmersson, Fredrik Palm och Sebastian 
Dorling 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 och seriespel, STL. 

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 Förbunds-
tävlingsledare 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.

Klubbarna i Stockholm har gjort ett bra arbete 
med sina funktionärer och vidareutvecklat dem 
genom åren.

Utbildning Antal

Tennisens Plattform 131

TGU 1 – Framtidens Ledare 55

Grundläggande  
Tävlingsledarutbildning (GTLU) 11

Förbundstävlingsledare (FTLU) 21
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Konferenser

Under år 2021 har vi fortfarande varit drabbade 
av pandemin i Sverige. Vilket har gjort att vi har 
varit mer begränsade att arrangera träffar och 
konferenser i Stockholm. I det hela har gjort 
att vi har utvecklat våra digitala plattformar 
underhand under pågående pandemi. Vi har 
därför övergått till att arrangera träffarna digitalt 
men det har också gjort att vi löpande har haft 
flera träffar under året. Det har inneburit att vi 
kunnat lägga in möten på kort varsel gällande 
bland annat ”covidmöten” för att stötta och 
hjälpa klubbarna i Stockholm tillsammans med 
RF SISU Stockholm.

Några av de nätverksträffar som vi har 
arrangerat under året är för:

• Tränare

• Chefstränare/sportchef/klubbchef

• Ordförande och styrelser

• Kansli och administrativ personal

• Covidmöten

• Tävling

• Kvinnligt nätverk

• Trygg Tennis

• Styrdokument i klubb

• Bisyssla i klubb

• Inkludering och Paratennis

• Utvecklande ledarskap, två träffar

• Rullstolstennis samt hur man tränar barn 
och ungdomar med NPF

• Tränarrekrytering

• Idrottspsykologi

• Inkluderande idrott

Detta är några av de 
träffar som varit under 
året. 

En av våra föreläsare 
som höll i två 
intressanta träffar var 
Calle Hageskog, en 
på våren och en på 
hösten. Ämnet var 
Utvecklande ledarskap. 
En mycket inspirerande 
tränarkonferens. Sista 
träffen hölls den 7 december där Calle berörde 
följande:

Klubben – Växjö
• Hur klubben blev framgångsrik, bredd och 

elit

• Miljön – klubbkänslan – att skapa goda och 
utvecklande idrottsmiljöer

• Skapa stimulans hos barn, ungdomar och 
vuxna, andra tränare i klubben, personal, 
styrelsen.

DC-kapten
• Skapa och förstärka teambuilding

• 2 + 2 = minst 5 

• Hantera olika spelare

• Hur Calle coachade under matchen 

Proffscoach
• Mats Wilander

• Magnus Larsson

Deltagarna var mycket nöjda med konferensen!

Vi tackar Calle Hageskog för att han ställde 
upp och delar sina kunskaper och erfarenheter 
med alla!
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Tävlingar
Fram till sommaren ställdes allt tävlande in. 
Man kan säga att coronapandemins tecken 
fortsatte från föregående år och började se 
lättnaderna först i samband med början av juni 
månad.

Men – inget ont som inte har något gott med 
sig. 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 första halvan 
av året av året. 

Situationen har varit lite märklig. Mycket har 
planerats, ändrats, förskjutits och ställts in. 

Med andra ord mycket jobb som inte syns 
och som ibland inte resulterade i någonting. 
Eftersom vi är optimistiskt lagda fortsätta vi att 
planera och sanktionera kommande tävlingar 
för att i bästa möjliga mån vara beredda att 
trycka på startknappen när covid-19 vek sig, för 
den här gången… I samband med sommaren 
kunde tennistävlingarna åter 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 
sanktionssystem 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.

SO Tour Weekend 

Något som var planerats att testas av några 
handplockade klubbar var SO Tour Weekend, 
vilket är en nyhet på Stockholms tävlingsfront. 
Vi hade tänkt oss att under april månad 
provköra detta koncept. I det sanktionerade 
tävlingsfönstret fanns det en lucka vilket möjlig 

  

The next point - 
that’s all you must 

think about
Rod Laver
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gjorde en test.  Men tyvärr ville pandemin 
annorlunda. Nu får vi avvakta till nästa chans 
i Stockholms hårt pressade tävlingsprogram.

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 testtävlingar 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. 

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. 
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, 6–9 
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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 blev efter 
sommaren SO Tour Team

Rookieserien startades 1996 och har varit 
mycket populär genom åren. Det är en 
lagtävling 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 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 
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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 årsserien som började 
under hösten 2020 pausas när ungefär halva 
serien hade spelats på grund av covid-19- 
restriktionerna. Vi hade som mål att avsluta den 
uppstartade serien under vårkantens början 
samt starta upp Rookie 10 år och yngre som 
skulle spelas under våren fram till sommaren. 

SO Tour Team

SO Tour Team ger både flickor och 
pojkar tillsammans möjlighet till lagspel i 
seriespelsform.

Tennis Stockholm och Stockholm Open 
har genom åren haft ett nära framgångsrikt 
samarbete. Nu vill vi tillsammans förstärka 
Stockholms- och svensktennisen ytterligare 
genom att utveckla det populära och 
välfungerande konceptet SO Tour.

Därför inför vi SO Tour Team som ger både 
flickor och pojkar möjlighet till lagspel. Genom 
att välja att delta i SO Tour Team bygger vi 
tillsammans Stockholmstennisen.

• Maxi 9–11 år, seriespel: spelades under 
hösten 2021. Rookiekoncept 2 pojkar, 
2 flickor 4 singlar och 2 dubblar. För att 
få jämna och givande matcher har vi 
har vi två olika klasser, ”Guld!  för mer 
tävlingserfarna. ”Silver” – för mindre 
tävlingserfarna. Seriematcherna spelas 
enligt klassiskt hemma- och bortamatcher

• Midi 7–9 år, seriespel: spelas under våren 
2022 enligt samma koncept som Maxi 
9-11 år

• Mini, 6–9 år, sammandragning: spelas 
under HT 2021 och VT 2022. 

I samband med Stockholm Open bjöd vi in åtta 
lag där varje klubblag bestod av fyra spelare – 
två flickor, två pojkar, en coach som därmed 
fick gratis inträde på Stockholm Open under 
söndagen den 7 november.

Matcherna spelades på bana 14 och 15 på 8 
minitennisbanor och med RS Red Felt bollar.

Med poängräkning enligt ”Pingisräkning”, med 
start vid 5–5 och spelas först till 15. Avgörande 
boll vid 14 lika. Det vill säga samma regler och 
räkning som i SO Tour 6-9 år.

Klubblagen delas in i 2 pooler med 4 lag i varje 
där alla mötte varandra. Eftersom matcherna 
flöt på riktigt bra med fint spel under glada 
former fanns det dessutom tid för att alla 
åtta lagen fick möta varandra. Med andra 
ord fick dessa barn spela en massa matcher. 

  

I have always 
considered tennis 
as a combat in an 

arena between two 
gladiators who have 
their racquets and 
their courage as 
their weapons

Yannick Noah
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Efteråt hade vi en prisutdelning där alla fick  
Goodiebags.  Därefter  startade ”Familjedagen 
på Stockholm Open” och de som ville fick som 
extra bonus hänga kvar och se på världstennis.

Stockholmsserien övergår till STL

Stockholms Tennisförbund bildades 1941 
och en av anledningarna var för att skapa 
ett seriespel. 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 
Tennisförbund. Varje lagmatch består av två 
singlar och en dubbel. Under de gånga åren har 
Svenska Tennisförbundet i samråd med vissa 
regioner sett över seriespelet och utarbetat 
ett förslag som ska gynna seriespelet.  Flera 
regioner (men inte alla) har ställt sig positiva till 
gemensamma serier. Stockholm är positiv till 
Svenska Tennisligan, STL, i serier för spelare 13 
år och äldre. Tanken är att vi gemensamt  och 
nationellt endast ska ha en liga som går från 
motion till elit, med rating- och nivåbaserade 
matcher och ej rankingbaserade. Meningen 
är att man framöver ska kunna spela över 
regiongränserna på alla nivåer. 

STL startades 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.

Stockholms Pirres Pokal-lag nådde final.
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Pirres Pokal

Även kallad Sveri-
ges ”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. 

Årets Pirres Pokal genomfördes med kvalspel 
i Norrköping. Samtidigt på plats genomfördes 
även flickornas kvalspel i Sofias Cup. Ett 
välordnat och bra arrangemang av Norrköpings 
TK. 

I Stockholms lag deltog: Viktor Lisinski 
Smedslättens LTK, William Carnefeldt Lindh 
TSK Malmen, Alvar Lange Smedslättens 
LTK, Maximilian Schlawitz Djursholms TK, 
Fabian Engkvist Hellas TK och Oskar Karmteg 
Smedslättens LTK. Coach Jonathan Kidane.

Stockholms lag kvalificerade sig via segrar 
i kvalet mot region Göteborg och Väst till 
finalen som arrangerades under finalhelgen av 
Stockholm Open.

I finalen ställdes Stockholm mot ett alltid starkt 
region Syd. Finalen blev en bra kamp med 

jämna matcher där region Syd till slut stod 
som segrare med 4-2.

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  
2020: Syd 
2021: Syd

  

”Work and you 
you’ll get what 

you need,  
work harder and 
you’ll get what 

you want”
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Sofias Cup

Även kallad Sveri-
ges ”mini-Billie 
Jean King Cup” 
(damernas motsvarighet till 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 
damlandslag. 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.

Årets Sofias Cup genomfördes med kvalspel 
i Norrköping. Samtidigt på plats genomfördes 
även pojkarnas kvalspel i Pirres Pokal. Ett 
välordnat och bra arrangemang av Norrköpings 
TK. I Stockholms lag deltog: Josefin Härdelin 
Lidingö TK, Louise Ternström Näsbyparks TK, 
Lea Nilsson, SALK, Sonja Wedenski SALK, 
Fredrika Nicander KLTK och Lea Holmlund 
Smedslättens LTK. Coach Per Henricsson

Stockholms lag inledde kvalspelet med 
två klara vinster mot region Väst och Mitt. 
Därefter blev det en direkt kvalfinal mot region 
Göteborg. Många tuffa matcher med avgörande 
matchtiebreak slutade i Göteborgs favör som 
vann lagmatchen med 5-1 och därmed knep 
finalplatsen mot region Syd. Finalen spelades 
i samband med finalhelgen i Stockholm Open.

Stockholms Sofias Cup-lag.
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Tidigare segrare: 

2000: Halland  
2001: Stockholm  
2002: Skåne  
2003: Stockholm  
2004: Småland 
2005: Skåne  
2006: Sörmland  
2007: Stockholm  
2008: Skåne  
2009: Stockholm  
2010: Syd  
2011: Göteborg  
2012: Syd  
2013: Stockholm  
2014: Stockholm  
2015: Syd  
2016: Stockholm  
2017: Stockholm  
2018: Syd  
2019: Syd  
2020: Syd  
2021: Syd

Stockholm Junior 
Tour – SJT 

Denna populära tourtävling 
startades 2010 och var 
fortfarande i god form fram 
till dess att covid-19 slog till och stoppade allt 
tävlande. Nu har den börjat återhämta sig efter 
ett alltför långt tävlingsförbud. 

Stockholm Junior Tour 2021 bestod av sex 
fristående tävlingar för pojkar och flickor i 
klasserna 14, 16 och 17–21 år, som ledde fram 
till ett mastersslutspel i december 2021. 

Ny mastersarrangör var Västerhaninge TK

Anmälan till tävlingarna har gjorts via Tävling 
Online. Tyvärr blev även Stockholm Junior 
Tour-tävlingarna drabbade av covid-19-
restriktionerna vilket innebar att, MIK Open, 
RM inne i Danderyd, Audi Danderyd Junior 
Trophy i Näsbypark ställdes in.

Därmed blev det tävlingarna efter sommaren 
med RM ute på SALK, Nordea Nordic Cup i 
Åkersberga samt Lidingöspelen och slutligen 
masterssluspelet i Västerhaninge som blev 
årets SJT tävlingar

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 Dunlop och RS samt träningsläger 
på Barcelona Tennis Academy under 
månadsskiftet april/ maj. Till mastersslutspelet 
brukar intresset under ett norm år 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. 

Vilka vinnarna i Stockholm Junior Tour 2021 
blev finns att läsa bland resultaten på sidan 87.

Elite Hotels Next Generation 

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. 

År 2020 var tanken att årets tävling, både 
regionalt och riks, skulle bli något extra då 
tävlingen firade 50-årsjubileum. Covid-19 satte 
stopp på dessa tankar vilket innebar att 50 års 
firandet fick skjutas upp till 2021.

Årets regionskval i Åkersberga och Nynäshamn 
fick faktiskt ändra datum 4 ggr innan vi till 
slut i början av juni kunde få lov att dra igång 
tävlandet. Stort tack till allas tålamod. 

Årets Sverigefinal i Elite Hotel Next 
Generation 

Stockholmslaget fick med sig två guld, ett 

silver och tre brons i singelklasserna samt 
ett guld, fyra silver i dubbelklasserna. Årets 
tävling genomfördes på bästa sätt utefter de 
restriktioner som fanns. En fantastisk invigning 
på centrecourten i Båstad öppnade upp 
tävlingen.

18 Stockholmsspelare med 3 ledare var på  
plats och bodde tillsammans. Spelarna 
kämpade mycket bra och gjorde fina 
prestationer under veckan.

Ett stort tack till Svenska Tennisförbundet och 
Ola Mårtensson för ett fint arrangemang. Ett 
stort tack också till huvudsponsor Elite Hotels 
som gör att denna anrika tävling får leva vidare.

Stockholm tar nu nya tag och siktar på att 
komma starka även nästa år.
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Tennis Europe 14 

Tennis Europe, tidigare 
European Tennis Association, 
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 Europas verksamhet ingår bland annat:

• Stödja och utveckla tennisen i Europa. 

• Vara en länk mellan nationella 
tennisförbundet och ITF. 

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

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

• Ha tävlingsinformation och lottningar på 
hemsidan. 

• Anordna konferenser. 

Under 2021 var Tennis Stockholms mål att 
arrangera team resor till TE-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 TE-resa gjordes under 2021: 

• Norrköping  

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 2021 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 

  

And let that be a 
lesson to you all.

Nobody beats Vitas 
Gerulaitis 17 times 

in a row.
Vitas Gerulaitis när han besegrat 

Jimmy Connors efter att ha 
förlorat deras 16 tidigare möten 

med varandra

78



79

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 2021: 

• SALK ITF (bevakning)  

• Kramfors ITF 

Stockholm Open

2021 bjöd på tennis i hög nivå, och på 
prispallen stod i slutet Tommy Paul som 

singelvinnare och Santiago Gonzalez 
tillsammans med and Andres Molteni som 
dubbelvinnare.

Många stjärnor har stått på prispallen 
under åren, hela 165 vinnare har prisats sen 
turneringens start 1969. 

Sedan turneringens första år har Stockholm 
Open varit ett årligt återkommande evenemang 
för alla tennisintresserade (förutom förra 
året covid-19-inställda turnering). I slutet av 
60-talet fick tennislegendaren Sven Davidson 
idén att samla den internationella tenniseliten 
till en tävling i Stockholm. Tillsammans med 
de övriga grundarna Hans-Åke Sturén, Börje 
Fornsted, Johan Tholerius och Börje Lundin 
presenterade han den första upplagan 
av Stockholm Open 1969. Startfältet var 
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imponerande med bland andra Rod Laver, Roy 
Emerson, Tony Roche, Stan Smith, Fred Stolle, 
Cliff Drysdale, Andre Gimeno som spelade om 
den sammanlagda prissumman på 130 000 
kronor. Men det var faktiskt ingen av dem som 
gick till turneringens första singelfinal. I finalen 
segrade nämligen den oseedade och högreste 
jugoslaven Nicola Pilic över bollkonstnären Ilie 
Nastase med 6–4, 4–6, 6-2 och vann därmed 
32 000 kr.

Ilie Nastase hade redan i första omgången 
skrällt ordentligt genom att slå ut toppseedade 
Tony Roche med 6–2, 6–4. Däremot bestod 
dubbelfinalen av tunga namn där Rod Laver/
Roy Emerson besegrade Andre Gimeno/ 
Fred Stolle med 5–7, 6–4, 6–1. Dessutom 
spelade man en match om tredje pris där 
Stan Smith/Charles Pasarell vann över Ove 
Bengtsson/Tony Roche med 5–7, 6–4, 6–1. 
Turneringen hade fått hit sex av världens 
topp 10-spelare och blev direkt en media 
och publiksuccé. Resten är historia. 

Initiativtagarna slog redan 1969 fast några 
grundbultar för Stockholm Open som gäller än 
i dag:

Grundbultar
• Tävlingen ska erbjuda största möjliga 

propaganda för tennissporten genom 
ett arrangemang av hög kvalitet och 
spännande spelare. 

• Tävlingen ska genomföras så att 
spelare, åskådare, sponsorer, press och 
funktionärer verkligen ska trivas. Tävlingen 
ska ha en sund ekonomi, får inte gå med 
förlust och tävlingens överskott ska gå till 
ungdomsverksamheten i Stockholm.

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

I år kunde vi pricka av ännu en av de 
legendariska världsettorna nämligen Andy 
Murray som kom hit och storspelade. Mer om 
detta lite senare.

Spänning på högsta nivå redan 
innan turneringsstart

Årets turnering inledde med spänning på 
högsta nivå redan 14 dagar turneringsstarten. 
Då gick följande pressrealse ut:

Klubbarna genom Stockholm Open AB tar över 
driften av Stockholm Open.

Pressrelease: Stockholm Open 
tar över Stockholm Open

Stockholm 22 oktober – idag nåddes en ny 
överenskommelse om driften av turneringen 
Stockholm Open mellan parterna Stockholm 
Open AB och Division Group Sweden AB.

Stockholm Open AB ägs av tre ideella 
organisationerna, Stockholms Tennisförbund, 
Salk och KLTK. Överenskommelsen innebär 
att Stockholm Open AB tar över driften och 
de kommersiella rättigheterna för turneringen 
från tidigare evenemangsoperatör Division. 
Förändringen sker av ekonomiska skäl men 
påverkar inte genomförandet av Stockholm 
Open 2021.

– I samtal med Divisions ägargrupp har vi idag 
nått en överenskommelse som säkerställer att 
Stockholm Open 2021 genomförs precis som 
planerat på historiska Kungl. Tennishallen. Vi tar 
därmed över både driften och de kommersiella 

rättigheterna. Vi står inför ett Stockholm 
Open med ett av de starkaste spelarfälten 
någonsin och längtar nu till en vecka full av 
tennis i världsklass, säger Jamie Perry, vd på 
Stockholm Open.

Förändringen bottnar i en ekonomiskt 
tungt belastad situation hos tidigare 
evenemangsoperatören Division Group 
Sweden AB på grund av pandemin och förra 
årets inställda turnering. Division fick i uppdrag 
att arrangera turneringen av Stockholm Open 
AB 2020.

Lite SO-fakta 

Grundare, ägare och organisatörer till 
Stockholm Open är de tre ideella föreningarna 
SALK (40 %), KLTK (40 %) och Stockholms 
Tennisförbund (20 %)

I styrelsen för det gemensamt ägda bolaget 
Stockholm Open AB ingår Dan Rastland (ordf.), 
Henrik Bergman (ledam.), och Hans Hedström 
(suppl.). Martin Flink (ledam) Jan Dahlberg, 
(Suppl. )

Jamie Perry är CEO på Stockholm Open AB 
och Thomas Enqvist är Tournament Director.

• 32% fler sålda biljetter än 2019

• Slutsålt torsdag kväll, fredag och på 
lördags finaldagen 

• Totalt 25 269 besökare under veckan

• 43% ökning på besökare på 
stockholmopen.se

• Totalt har det skrivits 1228 artiklar om 
Stockholm Open i svensk media. Estimerat 
annonsvärde för dessa artiklar är ca 7.2 
miljoner kronor

• Under själva tävlingsveckan var det 568 
artiklar och globalt 4 068 artiklar
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• Detta är en klar ökning jämfört med senaste 
årens turneringar. Exempelvis +60% 
jämfört med 2019

• Söndagen inslag i Sportspegeln inledde 
i över åtta minuter om turneringen. Ett 
reportage om Andy Murray och ett och Leo 
Borg sändes på SVT 1 och hade i snitt 759 
000 tittare.

• I år mätte vi för första gången talad media 
och totalt har det varit 493 omnämnanden 
i dessa medier.

• Räckvidden på talad media var 12 miljoner 
med ett estimerat annonsvärde av 13 
miljoner kronor.

• Nästa år turnering kommer att spelas 15-23 
oktober 2022 i Kungliga Tennishallen 

• Vår vision är ett hållbart evenemang i 
världsklass.

År 2016 införde vi kval till kvalet där vi i år valde 
ut tolv spelare som fick kämpa om ett wildcard 
till kvalet. Även årets förkval som spelades på 
SALK-hallens banor slog väl ut.

Under tre dagar spelades matcherna med hög 
kvalité och spänning, vilket resulterade i att 
Simon Freund, Lidingö TK vann kvalplatsen 
genom att bland annat vinst över Jonathan 
Mridha på vägen fram till  finalen där han 
slutligen besegrade Karl Friberg, Solna TK 
med 6-4, 6-4. I denna match lyckades Simon 
faktiskt gör Stockholm Open turneringens 
mest fantastiska poäng genom att under 
flertalet bollar vara otroligt pressad men 
tillslut ändå lyckades vinna bollen. I kvalet på 
Kungligas centercourt fick sedan Simon möta  
seedade Kroaten Nino Serdarusic och efter en 
lite nervös inledning tog sig in i matchen och 
vann andra set men förlorade en stark fight 
med siffrorna 6-1, 6-7(1), 6-3

Mycket starkt startfält

I år hade Stockholm Open glädjen att 
presentera ett av de starkaste startfälten på 
årtionden med flertalet av världen topp 20 
spelare anmälda.  

Felix Auger-Aliassime, Alexander Bublik, 
Alejandro Davidovich Fokina, Daniel Evens, 
Marton Fucsovics, Taylor Fritz, Filip Krajinovic, 
Andy Murray, Danis Shapovalov, Jannik Sinner, 
Emil Ruusuvuori, Elias Ymer.

SO arenan hade i år en ny snygg upp-piffad 
design med bland annat en ”showcourt”, 
nya och bättre skyboxar. På arenan fanns 
flertalet serveringsplatser med olika fokus och 
prisklasser, både i vår foodcourt, café och 
barerna.

Dessutom var själva centercourtbanan och 
showcourten målad i svart som harmoniserade 
med den klassiska träläktaren i kombination  
med en genomgående mörkgrön färg. Extra 
speciellt för i år var att SO hade en egen 
specialdesignad introlåt som ackompanjerade 
samtliga spelare när de klev i på CC. Musikern 
och låtskrivaren Oscar Waern har sina rötter 
från tennisen och var den som tagit fram denna 
peppande introlåt.

Inför fulla läktare i Kungl. Tennishallens fick 
publiken för första gången se Leo Borg i en 
ATP-turnering. Alltså en stor dag för Leo 
som hanterade all möjlig tänkbar press på ett 
utmärkt sätt när han gjorde en riktigt bra match 
mot den kommande Stockholm Open vinnaren 
skulle det visa sig.

Trots ett bra första set på ATP-nivå och stort 
stöd från hemmapubliken förlorade Borg det 
första setet med 4-6. När huvuddomaren 
under matchen ropade ut ’Advantage Borg’ 
hade det en nostalgisk klang, som påminner 
om Björns Borgs många spännande matcher 
på 70- och 80-talet. Glimtar av hans arv syntes 
i Leos spel, t ex när han i det 4:e gamet i andra 
set kvitterade till 30-30 genom en mäktig 
forehand. Hans motståndare amerikanen 



Tommy Paul visade dock upp ett stort fokus 
och vann andra set med 6-2 och därmed även 
matchen.

”Det var fantastiskt med publiken. Jag är 
oerhört tacksam att få ett wildcard, jag kommer 
definitivt komma tillbaka när jag får chansen 
igen”, sa Leo efter matchen.

Leo Borg var själv nöjd med matchen och 
kommenterade stödet från sin far: ”En stor 
trygghet, alltid kul att ha honom vid banan. 
Han är alltid en bra supporter. Jag vet att han 
har spelat Stockholm Open här väldigt många 
gånger så han vet känslan”.

Det spelade många bra och spännande och 
underhållande matcher under tävlingsveckan, 
men om man nämna några matcher så är det 
bland annat matchen  mellan Andy Murray 
och  förstaseedade Jannik Sinner som var 
ett efterlängtat möte för alla tennisfans i 
Stockholm. Sinner, som dessutom var förste 

reserv till ATP-slutspelet i Turin, mötte den 
tidigare världsettan Murray i ett spännande 
första möte mellan de två stjärnorna. Murray 
var starkast för dagen och vann matchen med 
7,6, 6-3. Andy Murrays seger innebär att han 
avancerat till sin andra kvartsfinal för året. Andy 
Murray bekräftade sin stigande formkurva 
genom att besegra en av tourens starkaste 
spelare. Den skotske spelaren visade stabilt 
spel, vilket Sinner inte kunde matcha.

I nästa match fick wild cardet och tidigare 
världsettan Andy Murray spela sin andra 
kvartsfinal för året mot 53-rankade amerikanen 
Tommy Paul. Efter sin imponerande seger 
över förstaseedade Jannik Sinner dagen 
innan, tog dock resan slut i kvartsfinalen på 
torsdagskvällen inför fullsatta läktare i Kungl. 
Tennishallen. 24-åriga Tommy Paul vann med 
6-2, 3-6, 6-3 Denna dag var förövrigt en riktig 
höjdare med fyra mycket sevärda singelmatch 
på centercourten. Grattis till er som fick 
uppleva denna dag.
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Vinsten för Tommy innebär att han sedan i 
semifinalen fick möta 8-seedade landsmannen 
Francis Tiafoe som han besegrade i tre set där 
Paul sig lugn och höjde sitt spel i de avgörande 
lägena i matchen. Det bör dessutom nämnas 
att den publikpopulära Tiafoe hade i sin första 
match mött och vunnit över Elias Ymer i en 
match med bra spel från de båda spelarna.

I finalen besegrade Tommy Paul den regerande 
mästaren Denis Shapovalov inför fullsatta 
läktare på den anrika centercourten. Tommy 
Paul vann därmed sin karriärs första ATP-titel. 
Segern innebär dessutom att Paul blir den 
sjätte spelaren i tävlingens historia som vinner 
sin första titel i Kungl. Tennishallen.

Tommy Paul vann med siffrorna  6-4, 2-6, 6-4. 
Paul var stadig även i denna match medan 
Denis kämpade och kämpade för att komma 
upp i högsta spelstyrkenivå men lyckades 
inte hålla den nivån i tillräckligt långa perioder. 
Paul är den tionde amerikanen som vinner 
Stockholm Open och för honom gav vinsten 
en perfekt avslutning på hans hittills bästa 
säsong.

– Det har varit fantastiskt att spela här inför ” så 
här underbar publik, som har stöttat mig hela 
veckan”, sa Tommy Paul direkt efter matchen.

Elias Ymer och Markus Erikssons äventyr 
i Stockholm Open var imponerande. Det 
meriterade paret Qureshi/Rojer vann efter 
siffrorna 6-3, 6-2. Trots förlust siffrorna i 
semifinalen var svenskarnas prestation i 
tävlingen ett rejält styrkebesked och Ymer/
Erikssons vinst mot Mies/Middelkoop i den 
första omgången var en av Stockholm Opens 
största skrällar i år. 

Santiago Gonzalez från Mexiko och Andres 
Molteni från Argentina  skrev ny tennishistoria 
då de stod som segrare i dubbeltävlingen i 
Stockholm Open. Paret vann finalen med 6-2, 
6-2 mot Qureshi/Rojer och var totalt överlägsna 
matchen igenom. 

Santiago Gonzalez och Andres Molteni hade 
inför finalen vunnit totalt 22 dubbeltitlar genom 

åren med olika partners på touren. Nu kan de 
addera ännu en titel till sitt prisskåp efter en 
övertygande insats i finalen.

Summa sumarum: Finaldagen på Kungl. 
Tennishallen gjorde verkligen ingen besviken. 
Sedan pandemin ställde in sportevenemang 
förra året, har svenska tennisfans varit ivriga 
att se sina favoritspelare live in action. Ur 
den synvinkeln hade Stockholm Open en 
bra tajming med ett av de bästa startfälten 
någonsin.

”Det har varit en fantastisk vecka med 
spännande, överraskande och rolig tennis 
under många dramatiska matcher. Jag är glad 
att vi nu får se ännu en spelare som vinner sin 
första ATP-tävling här i Stockholm Open. Nu 
ser vi redan fram emot nästa år”, säger Thomas 
Enqvist, trefaldig Stockholm Open-vinnare och 
turneringsledare för Stockholm Open.

Sir Andy Murrays närvaro och fantastiska 
tennis blev en av höjdpunkterna i turneringen. 
Det levererades också moderna och explosiva 
tennisstilar av det unga gardet av spelare 
som 21-åriga Felix Auger-Aliassime, 23-åriga 
Frances Tiafoe och den försteseedade 
20-åringen Jannik Sinner.

Slutligen bjöds Stockholmspubliken på en 
glittrig prisceremoni ledd av Thomas Enqvist, 
turneringsledare, Dan Rastland, ordförande 
för Stockholm Open AB och Paula Guillet de 
Monthoux, generalsekreterare på Childhood 
Foundation
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År Singelvinnare Dubbelvinnare
2021 Tommy Paul Santiago Gonzalez/Andres Molten
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



Tävlingsresultat 2021
På grund av covid-19, ställdes ett stort antal tävlingar in under 
våren vilket inneburit en reducerad resultatbörs för 2021.

Båstad Corem Open:

FD 14 1:a Joefine Härdelin Lidingö TK/ Linea Bajraliu
FD 14 2:a Sonja Wedenski NPTK/ Tiana Tian Deng
FS 16B 1:a Sonja Wedenski NPTK
PS 16A 1:a Sebastian Eriksson KLTK 
PS 16A 2:a Rafael Ymer SALK
PS 16C 1:a Tom Nordlander Smedslättens LTK
PS 16C 2:a Movits Hallén Saltsjö Duvnäs TK
PD 16A 1:a Emil Kindhult Smedslättens LTK / Daniel Margoulis
PS 18A 1:a Isac Strömberg Åkersberga TK
PD 18 1:a Isac Strömberg Åkersberga TK / Gustav Hasslegren 
NPTK
PD 18 1:a William Alsterback KLTK/ Tsegai Gebremeskel 
Smedslättens LTK

Svenska Juniorcupen – SM:

Inställd

Junior RM 14, 16, 17 - 21 inomhus 
– segrare

Inställd

Junior RM 14, 16, 17 - 21 utomhus 
– segrare

FS 14 A Josefine Härdelin Lidingö TK
FS 14 B Hanna Rasmusson, NPTK
FD 14 Josefin Härdelin Lidngö TK/ Louise Ternström NPTK
PS 14 A Patrik Munkhammar Nynäshamns TK
PS 14 B Lukas Tolleryd KLTK
PD 14 Alvar Lange, Smedslättens LTK/Patrik Munkhammar, 
Nynäshamns TK
FS 16 Isabella Svahn KLTK
FD 16 Alexandra Lindqvist SALK/ Alva Tillström Smedslättens 
LTK
PS 16 Maxime Dalard Solna TK
PD 16 Max Lidman TSK Malmen/ William Tejme Smedslättens 
LTK
FS 17-21 Astrid Bergh Solna TK
PS 17-21 Robert Minasyan, Danderyds TK
PD 17-21 Robert Minasyan / Nicolai Zachrisson Danderyds TK

Junior RM Dubbel 14, 16, 17 - 21 inne 
– segrare

Inställd

Junior SM 18 / Ungdoms SM 21 inomhus, 
Falun

PS 18 1:a Michael Minasyan Danderyd TK

PD 18 1:a Michael Minasyan/ Nicholai Zachrisson Danderyd TK
PD 18 2:a Max Fellinger/ Felix Von Schantz Smedslättens LTK
DS 21 1:a Nathalie Johansson Haninge TK
HS 21 2:a Samuel Veikkolainen Jansson MIK

Junior SM 14,16 inomhus, Göteborg

FD 14 2:a Lea Nilsson SALK/ Louise Ternström NPTK
FS 16 2:a Vaida Matusevicute KLTK
FD 16 1:a Lisen Rinman KLTK/ Emma Lindh
PS 16 1:a Albert Saar Lidingö TK
PD 16 1:a Rafael Ymer/ Noa Forste Dinell SALK

JSM Race 2021 Slutspel 14,16,18 ute, 
Båstad

FD 14 1:a Josefine Härdelin Lidingö TK/ Linea Bajraliu
FD 14 2:a Fredrika Nicander KLTK/ Julia Orswall
PD 14 2:a William Carnefeldt - L TSK Malmen/ Jesper Ekoff
FS 16 1:a Lisen Rinman KLTK
FS 16 2:a June Björk Trollbäckens TK
FD 16 2:a June Björk Trollbäckens TK/ Emma Lindh
PS 16 2:a Rafael Ymer SALK
PD 16 1:a Emil Kindhult Smedslättens LTK/ Daniel Margoulis
PS 18 1:a Isac Strömberg Åkersberga TK
PS 18 2:a Gustav Hasslegren NPTK
PD 18 1:a William Alsterback KLTK/ Lukas Ramér Olofsson

Regionskval Elite Hotels Next Generation

FS 11 1:a Grace Bernstein, Danderyds TK 
FS 11 2:a Elin Brännvall, Danderyds TK
FS 11 3:a Filippa Bolander, KLTK
PS 11 1:a Mick Knejp, SALK
PS 11 2:a Viggo Källeskog, Saltsjöbadens LTK
PS 11 3:a Noel Hajduk, KLTK
FS 13 1:a Lea Nilsson, SALK
FS 13 2:a Jessica Sundvall, SALK
FS 13 3:a Rebecka Malmström, KLTK
PS 13 1:a Maximilian Schlawitz, Djursholms TK
PS 13 2:a Fabian Enkvist, Hellas TK
PS 13 3:a Filip Hesser, Lidingö TK
FS 15 1:a Isabella Svahn, KLTK
FS 15 2:a Louise Ternström, NPTK
FS 15 3:a Vaida Matusevicute, KLTK
PS 15 1:a Emil Kindhult, Smedslättens LTK
PS 15 2:a Simon Munkhammar, Nynäshamns TK
PS 15 3:a Patrik Munkhammar, Nynäshamns TK
 
Sverigefinal Elite Hotels Next Generation, 
Båstad

FD 11 2:a Grace Bernstein/ Elin Brännvall Danderyds TK
FS 13 1:a Lea Nilsson, SALK
FS 13 2:a Rebecka Malmström, KLTK
FD 13 1:a Lea Nilsson/Jessica Sundvall SALK
FD 13 2:a Rebecka Malmström KLTK/ Tyra Brito
PD 13 2:a Filip Hesser Lidingö TK/ Emil Becovic
FD 15 2:a Vaida Matusevicute KLTK/ Tilda Larsson
PS 15 1:a Emil Kindhult, Smedslättens LTK
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DS 45 Sara Ellsäter Vaxholms TK 
DD 45 Cecilia Duflis/Charlotta Linton Almkvist Lidingö TK 
HS 45 Linus Strömberg Sundbybergs TK 
HD 45 Lennart Eijlestam/ Joakim Ekberg Åkersberga TK 
DS 50 Astrid Olbers, SALK 
HS 50 Karl Johan Myren Sundbybergs TK 
HD 50 Mattias Lindberg Spånga TK/K-J Myren 
SundbybergTK 
DS 55 Annika Ingemarsson Åkersberga TK 
HS 55 Jonas Broström Sollentuna TK 
HS 60 Mats Frykhammar Lidingö TK 
HS 65 Göran Zwahlen KLTK 
HS 70 Bengt Göransson NPTK 
HS 80 Börje Skånberg NPTK 

Veteran SM inomhus, Järfälla

DS 30 1:a Tove Larsson Gustavsbergs TK
HS 30 1:a Alexander Apell Lidingö Tk
HS 30 2:a Carl Swartling SALK
DS 35 1:a Mikaela Lecomte Seger Gustavsbergs TK
DS 35 2:a Alexandra Buttazzoni Gustavsbergs TK
DD 35 1:a Maria Bronett SLTK/Lina Westberg KLTK
DD 35 2:a Alexandra Buttazzoni GTK/Ida Wahlström Hellas 
TK
HS 35 1:a Daniel Aronowitsch Lidingö TK
HS 35 2:a Jon Hasselqvist Enskede LTK
DS 40 1:a Lina Westberg KLTK
DS 40 2:a Maria Bronett Saltsjöbadens LTK
HS 40 1:a Jonas Nilsson Åkersberga TK
HS 40 2:a Tomas Svedman Nynäshamns TK
HD 40 1:a Jonas Nilsson Åkersberga TK/Andreas Nilsson
HD 40 2:a Jonas Linder/ Johan Svensson Enskede LTK

Pirres Pokal, Regionstävling pojkar 14

2:a Stockholm

Masters Stockholm Junior Tour

FS 14 1:a Lea Holmlund, Smedslättens LTK 
PS 14 1:a Alvar Lange, Smedslättens LTK 
FS 16 1:a Alexandra Lindqvist, SALK 
PS 16 1:a Marcus Bergelin, KLTK JT 
FS  211:a Nicolai Zachrisson, Danderyds TK 
PS  211:a Martina Petrovic, Västerhaninge TK

Elitserien, damer – segrare

Enskede LTK.

 
Regionsmästare Senior/Veteran inne - 
segrare, Gustavsberg

Inställd

Regionsmästare Senior/Veteran Ute - 
segrare, Åkersberga

DS 35 Alexandra Buttazzoni Gustavsbergs TK 
HS 35 Otto Leffler Solna TK 
HS 40 Magnus Augustinson Åkersberga TK 

Enskede LTK svenska mästare på damsidan efter strålande insats i elitserien och SM-finalen mot Fair Play TK.
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DS 45 1:a Emma Flink Gustavsbergs TK
DS 45 2:a Kristina Ebenius KLTK
DD 45 1:a Emma Flink Gustavsbergs TK/ Helena Hägglund 
Lidingö TK
HS 45 1:a Martin Lager Enebybergs IF
HD 45 1:a Martin Lager Enebybergs IF/ Pasi Pannula
HD 45 2:a Joakim Ekberg/ Mattias Wittgren Åkersberga TK
MD 45 1:a Kristina Ebenius KLTK/ Anders Rosen
MD 45 2:a Eva Larsson/ Martin Larsson Järfälla TS
DS 50 1:a Christina Marmolin Lidingö TK
DS 50 2:a Astrid Olbers SALK
DD 50 1:a Sofi Håkansson NPTK/ Astrid Olbers SALK
DD 50 2:a Madeleine Orlando Lundh/ Mona Zätestam NPTK
HS 50 1:a Anders Lindgren Enebybergs IF
HS 50 2:a Ulrik Gustavsson KLTK
HD 50 1:a Lennart Eijlestam Åkersberga TK/ Jan Hedman 
Djursholms TK
MD 50 1:a Maria Löfqvist SALK/ Johan Sturen KLTK
MD 50 2:a Malin Anjou/ Lennart Eijlestam, Kungsängens TK
DS 55 1:a Sara Schinzel Lidingö TK
DS 55 2:a Gunilla Prusakiewicz Wictorin Saltsjö Duvnäs TK
DD 55 1:a Sofie Björling SALK/ Sara Schinzel Lidingö TK
DD 55 2:a Lotta Ekberg/ Magdalena Sekkenes SALK
HS 55 1:a Fredrik Waern KLTK
MD 55 1:a Sofie Björling SALK/ Tomas Koppelman Hellgren 
Danderyds TK
MD 55 2:a Louise Björkhager Sundbybergs TK/ Pål Körlinge 
Sollentuna TK
DS 60 2:a Charlotte Holm Keller Lidingö TK
DD 60 1:a Maria Låftman/ Edith Rocha De Nordin, SALK
DD 60 2:a Marie Fritzell/Annette Hofvander Järfälla TS
HS 60 2:a Christer Mattsson KLTK
HD 60 1:a Johan Sturen KLTK/ Peter Jetzel
HD 60 2:a Dan Attlerud Järfälla TS/ Jan Rydegran Saltsjö 
Duvnäs TK
MD 60 1:a Lisbeth Andersson SALK/ Henrik Källén KLTK
MD 60 2:a Marie Fritzell/ Björn Stenqvist Järfälla TS
DS 65 1:a Edit Rocha De Nordin SALK
HS 65 2:a Per Johansson Järfälla TS
MD 65 1:a Edith Rocha Nordin SALK/Anders Björklund NPTK
MD 65 2:a Maria Låftman SALK/ Anders Björklund
DS 70 1:a Viviann Lindgren Lidingö TK
DS 70 2:a Alison Uvner Järfälla TS
DD 70 1:a Anita Carlsson SALK/ Margareta Meldahl KLTK
DD 70 2:a Lotta Borg/ Ann.Christine Medhammar Lidingö TK
HD 70 1:a Robert Stig, Gustavsbergs TK/ Lennart Löf
MD 70 1:a Margareta Meldahl KLTK / Per Schött SALK
MD 70 2:a Anita Carlsson SALK/ Lennart Löf
DS 75 1:a Anita Carlsson SALK
DS 75 2:a Ann-Christine Medhammar Lidingö TK
HS 75 1:a Björn Björkå Djursholms TK
HS 80 1:a Göran Nordenhök Djursholms TK
HS 80 2:a Torald Svensson Enebybergs IF
HD 80 1:a Rolf Westman/ Witold Bajera Vrik
HD 80 2:a Jan Landsberg Rönninge TK/ Göran Nordenhök 
Djursholms TK

Veteran SM Utomhus, Båstad

HS 35 2:a Daniel Aronowitsch Lidingö TK
HD 35 1:a Johan Beigart Lidingö TK/ Pontus Norberg
HD 35 2:a John Flodin KLTK/ Fredrik Söderlindh 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/ Marie Dahlman
HD 40 2:a Magnus Augustinsson Åkersberga TK/ Andreas 
Lindgren
MD 40 1:a Lina Westberg KLTK/ Melker Ekberg

MD 40 2:a Jennie Mattar NPTK/ Michael Henriksson
DS 45 1.a Kristina Ebenius, KLTK
DS 45 2:a Emma Flink Gustavsbergs TK
DD 45 1:a Astrid Olbers SALK/ Malin Wemnér
DD 45 2:a Kristina Ebenius/ Anna Nordlander KLTK
HS 45 2:a Martin Lager Enebybergs IF
HD 45 2:a Martin Lager/ Fredrik Perman Enebybergs IF
MD 45 1:a Kristina Ebenius KLTK/ Anders Rosen
DS 50 1:a Maria Seger, Näsbyparks TK
DS 50 2:a Astrid Olbers SALK
DD 50 1:a Maria Seger NPTK/ Jenny Tielman Van Nunen
DD 50 2:a Christina Marmolin Lidingö TK/Maria Löfqvist SALK
HS 50 1:a Martin Persson, KLTK 
HS 50 2:a Anders Lindgren Enebybergs IF
HD 50 1:a Lennart Eijlestam ÅTK/ Jan Hedman DjTK
DS 55 1:a Margareta Sekkenes SALK
DS 55 2:a Sara Schinzel, Lidingö TK
DD 55 1:a Margareta Sekkenes/Lotta Ekberg SALK
HS 55 1:a Peter Reijler Stockholms TK
HD 55 2:a Johan Styren KLTK/ Stefan Vanemo
MD 55 1:a Sofie Björling SALK/ Anders Fransson
MD 55 2:a Karin Angenberg Danderyds TK/Kenth Gustavsson
DS 60 1:a Anna Carin Månsson Lidingö TK
DS 60 2:a Charlotte Holm Keller Lidingö TK
DD 60 1:a Anna Carin Månsson/Charlotte Holm Keller Lidingö
DD 60 2:a Gunilla Berg-S SALK/Marianne Fornstedt-R Lidingö 
HS 60 1:a Christer Mattsson KLTK
HS 60 2:a Martin Sundberg Saltsjö Duvnäs TK
HD 60 1:a Kenneth Falk Saltsjö Duvnäs TK/ Ronnie Båtman
HD 60 2:a Christer Lundberg Sth TK/ Per Anders Lindeborg
MD 60 1:a Marie Fritzell/ Björn Stenqvist Järfälla TS
DS 65 1:a Edith Rocha De Nordin SALK
DS 65 2:a Gunilla Berg Sangberg SALK
HS 65 1:a Kent Johansson Stockholms TK
HD 65 1.a Ulf Enander Sth TK/ Anders Hultin KLTK
MD 65 1:a Marie Fornstedt-R Lidingö TK/ Mikael Hellström
MD 65 2:a Edith Rocha De Nordin SALK/ Stephen Åkerhage
DS 70 2:a Viviann Lindgren Lidingö TK
DD 70 1:a Anita Carlsson SALK/Margareta Ljunggren Lidingö 
DD 70 2:a Marie Lundgren-A Lidingö TK/Liliana Cronwall
HD 70 1:a Anders Björklund NPTK/ Peter Kirs
DS 75 1:a Ann-Christine Medhammar Lidingö TK
DS 75 2:a Anita Carlsson SALK
MD 75 1:a Anita Carlsson SALK/ Lars Evert Eskilsson
MD 75 2:a Margareta Ljunggren Lidingö TK/ Hans Vennersten
HS 80 1:a Göran Nordenhök Djursholms TK
HD 80 2:a Göran Skånberg NPTK/ Rolf Westman VRIK

  

See yourself  
winning

Emma Raducanu
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Till minne av
Mats Hasselquist (1928-2021)

1938 inleddes Mats Hasselquits livslånga 
relation till tennisen då han som 10-åring blev 
salkare och fick redan under det första året den 
ärofyllda uppgiften att vara bollkalle till Gustaf V  
i den nybyggda Alvikshallen. Att på nära håll 
se tenniskungen Mr. G. spela tillsammans 
med storheter som Jean Borotra, Gottfried 
von Cramm och Kalle Schröder inspirerade 
naturligtvis och bidrog säkerligen till att Mats 
nådde den svenska junioreliten som spelare.

Förtjänsterna utanför banan överglänser 
emellertid med bred marginal insatserna 
på banan. Mats blev 1951 anställd som 
sekreterare i Svenska Tennisförbundet, vilket 
blev startskottet på en minst sagt lysande 
ledargärning. Under närmare 15 år kretsade 
faktiskt det mesta inom svensk tennis kring 
Mats.

Bland mycket annat var Mats Davis Cup-
kapten för Jan-Erik Lundqvist och Ulf Schmidt 
under det tidiga 1960-talet när genombrottet 
i televisionen i kombination med ”Jannes 
och Uffes” sportsliga framgångar gjorde 
tennisen omåttligt populär. Mats var även 
styrelseledamot i Svenska Tennisförbundet 
och under 17 års tid var han turneringsdirektör 
för de internationella tennisveckorna i Båstad, 
när det snarare var en regel än ett undantag att 
dåtidens världsstjärnor, inklusive de nykorade 
Wimbledonmästarna, skulle gästa den skånska 
idyllen.

Det var dock inte bara inom Sveriges gränser 
som Mats verkade. Som ordförande för 
Davis Cup-kommittén och som ledamot i det 
internationella tennisförbundet svarade Mats 
för banbrytande insatser, inte minst 1968 
när tennisen efter många år av segdragna 
diskussioner äntligen öppnades för såväl 
professionella spelare som för amatörer.

Mats valdes in som hedersmedlem i Salk 2012 
och förärades klubbens högsta förtjänsttecken, 
Guldmärket, 2016. Han fick 1976 motta 
Svenska Tennisförbundets högsta utmärkelse, 
Silverplaketten, för att ha medverkat till en 
utveckling av tennissporten av extraordinär 
betydelse. Mats tilldelades ytterligare en 
hedersbetygelse 2007 när han blev invald i 
Swedish Tennis Hall of Fame.

Mats Hasselquist blev 93 år gammal.

Tennisledaren och bankdirektören Mats 
Hasselquist, Bromma.
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Årsredovisning

Stockholms Tennisförbund  1(9)
802003-4776

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Stockholms Tennisförbund, 802003-4776 får härmed avge årsredovisning för 2021 med
 säte i Stockholm.

 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

 Styrelsen bestod 2021 av följande personer:
 Dan Rastland                         Ordförande
 Håkan Arfwedson                  Vice ordförande
 Rolf Ödmark
 Sophie Linghag
 Erik Carlbom
 Madeleine Kjessler
 Robert Roos

 Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda möten samt ett stort antal löpande
 arbetsmöten.

 Stockholms Tennisförbund även kallat Tennis Stockholm är ett SDF och är Svenska Tennisförbundets
 regionala organ.

 Regions ändamål:
 att verka för tennissportens utveckling i Stockholm,
 att handlägga för tennissporten i Stockholm gemensamma angelägenheter,

 Den pågående pandemin har inneburit att planerad verksamhet har fått ställas in eller planeras om och
 flyttas i tid. Det har hela tiden krävts snabba beslut och navigering av regionstyrelsen och regionchefen
 kring planerade tävlings-och träningsaktiviteter beroende på aktuella restriktioner.
 2021 års arbete har till stor del bestått av att utvärdera och utveckla vår verksamhet framåt. Under året
 har även mycket tid lagts på vår nationella verksamhetsutveckling genom arbetet med 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. Under året har ett nytt Next Generation läger tagits fram för 12 års och yngre
 under som hålls under sommaren för de som deltagit i Next Generation träffar under året.

 I samband med återtagandet av driften av 2021 års Stockholm Open gjordes ett villkorat
 aktieägartillskott på 1,2 Mkr till Stockholm Open AB(SOAB). Operatören som SOAB hade avtal med
 för driften av tävlingen kunde inte arrangera årets turnering av ekonomiska skäl. Ägarna var då
 tvungna att skjuta till medel för att kunna betala förfallna och kommande leverantörsfakturor. SOAB är
 ett intresseföretag med en ägarandel på 20%. Övriga delägare är SALK 40% och KLTK 40%. 

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

Flerårsjämförelse 2021 2020 2019 2018 2017
Summa intäkter 4 967 533 4 779 701 4 887 939 4 846 302 4 459 166
Balansomslutning 5 337 351 5 139 242 4 881 518 5 310 372 5 117 164
Eget kapital 4 454 361 4 025 566 3 648 798 3 599 918 4 155 632
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Dispositioner av överskott
 Belopp
Till förbundsmötets förfogande står följande medel:
Balanserat resultat 1 044 728
Årets resultat 433 795
Totalt 1 478 523

Styrelsen föreslår att balanserat resultat disponeras så att i ny räkning överförs 1 478 523 kr.

Resultat och ställning
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 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Förbundets intäkter
Bidrag/Stöd 3 1 344 853 1 273 227
Nettoomsättning 2 3 622 680 3 506 474

4 967 533 4 779 701

Förbundets kostnader
Råvaror och förnödenheter -961 472 -822 445
Övriga externa kostnader -939 719 -678 266
Personalkostnader 4 -2 947 977 -2 945 558
Övriga rörelsekostnader 0 -584
Rörelseresultat 118 365 332 848

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 316 942 49 777
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -1 512 -857
Resultat efter finansiella poster 433 795 381 768

Resultat före skatt 433 795 381 768

Årets resultat 433 795 381 768
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 9 1 300 000 100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 2 197 938 3 881 818

3 497 938 3 981 818

Summa anläggningstillgångar 3 497 938 3 981 818

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 117 060 198 416
Övriga fordringar 28 833 808
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 194 572 179 613

340 465 378 837

Summa kortfristiga fordringar 340 465 378 837

Kassa och bank 1 498 948 778 587

Summa omsättningstillgångar 1 839 413 1 157 424

SUMMA TILLGÅNGAR 5 337 351 5 139 242
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Balanserat resultat 1 044 728 662 960
Årets resultat 433 795 381 768
Ändamålsbestämda medel 7 2 975 838 2 980 838

Utgående eget kapital 4 454 361 4 025 566

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 83 292 315 856
Skatteskulder 246 426 253 553
Övriga skulder 97 039 111 297
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 456 233 432 970
Summa kortfristiga skulder 882 990 1 113 676

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 337 351 5 139 242
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 Belopp i kr om inget annat anges.

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Ändamålsbestämda 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.

Not 2  Nettoomsättning per rörelsegren

Nettoomsättning per rörelsegren
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Medlemsavgifter 2 039 515 2 047 650
Spelarutveckling 779 817 739 766
Seriespel och Tävling 171 250 324 000
Kansli och Administration 144 298 146 358
Utbildning 487 800 240 700
Summa 3 622 680 3 498 474

Not 3  Bidrag/stöd
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Bidrag för arbetskraft 127 044 145 248
SDF-stöd 600 000 514 979
Utvecklingsstöd - Regionsprojekt 525 000 566 000
Ersättning SvTF 6 000 19 000
Övriga bidrag 12 000 36 000
Återstartstöd 25 000 0
RF -Stöd Corona 49 809 0
Summa 1 344 853 1 281 227

Not 4   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Män 2,00 2,00
Kvinnor 0,65 0,65
Totalt 2,65 2,65
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Löner och arvoden samt andra ersättningar: 1 753 653 1 784 142
Pensionskostnader 474 418 475 270
Sociala kostnader 634 639 586 927
Övriga personalkostnader 85 267 99 218
Summa 2 947 977 2 945 557

Not 5  Ränteintäkter och liknande intäkter
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Resultat vid försäljning av långfristiga värdepappersinnehav 316 942 49 777
Summa 316 942 49 777

Not 6  Räntekostnader och liknande kostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Räntekostnader, övriga 1 512 857
Summa 1 512 857

Not 7  Ändamålsbestämda medel

 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Ändamålsbestämda medel till Ungdomstennis 2 810 838 2 810 838
Ändamålsbestämda medel till Klubbutveckling 165 000 170 000
Summa 2 975 838 2 980 838

*Förändring medel avsatta till Ungdomstennis
Ingående ändamålsbestämda 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 ändamålsbestämda medel Klubbutveckling 170 000 175 000
Använda medel -5 000 -5 000
Utgående redovisat värde 165 000 170 000

* Medlen avsatta till Ungdomstennis utgörs i huvudsak av överskottet av årets resultat. Medlen är öron-
märkta för ungdomssatsningen i Stockholms Tennisförbunds verksamhet. Under 2021 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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Not 8  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 3 881 818 4 332 041
Försäljningar under året -1 683 880 -450 223
Redovisat värde vid årets slut 2 197 938 3 881 818

Marknadsvärde 2 736 080 4 337 461

Not 9  Andelar i intresseföretag
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Stockholm Open AB, 556220-7182, säte i Bromma 100 000 100 000
Villkorat aktieägartillskott 1 200 000 0
Summa 1 300 000 100 000
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Grant Thornton Sweden AB
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till föreningsstämman i Stockholms Tennisförbund 
Org.nr. 802003-4776 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stockholms 
Tennisförbund för år 2021. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 
•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 
•  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 
•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar. 
•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 
•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Stockholms Tennisförbund för 
år 2021. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
 
Stockholm mars 2022                
Grant Thornton Sweden AB 
 
 
Elisabeth Raun 
Auktoriserad revisor 
 
 

Fotnot: Revisionsberättelsen signerades digitalt.
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TENNIS STOCKHOLMs övergripande uppgift är att samordna och utveckla tennis-verksamheten 
inom regionen. 

Som ett gemensamt mål för regionens verksamhet står GLÄDJE, TRYGGHET, GEMENSKAP och 
UTVECKLING inom tennissporten, ett ökat kunnande om och hänsyn till barns utvecklingsfaser 
samt en bra kvalité på utbildningar och konferenser. 

Under 2021 har vi fortsatt fått anpassa och pausa vissa av vår verksamhet på grund av pandemin 
och dess restriktioner det medfört. Trots pandemin har intresset varit stort för regionens verksamhet, 
framför allt vad gäller utbildningar, digitala konferenser och aktiviteter för barn och ungdomar.

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



Tennis Stockholm

Lidingövägen 75
115 41 Stockholm

kansli@tennisstockholm.se
www.tennisstockholm.se

076-0065409


