VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015

Styrelsen för Saltsjöbadens Lawntennisklubb lämnar här sin verksamhetsberättelse för år 2015.

1.

Tennisverksamheten
Under den här rubriken redovisar styrelsen klubbens tennisverksamhet.

1.1

Juniortennis

1.1.1

Tennisskolan

Tennisskolan har under år 2015 haft c:a 480 deltagare i åldern 6–18 år. Fördelningen av
pojkar och flickor var i stort sett helt jämn. Klubben har under höstterminen utökat antal
grupper på helgerna och vi har nu c:a 35 grupper i Samskolans gympasal i stället för som
tidigare 20 grupper, vilket gör att fler barn får chansen att prova tennis.
Till uppspelet i augusti kom 125 juniorer fördelat på två dagar. 57 juniorer blev antagna,
32 från kö samt 15 från uppspel. Främst 2008:or och 2009:or jämnt fördelat på pojkar
och flickor.
SLTK startade en sign in-träning för juniorer i åldrarna 9-15 år så att alla som vill kan
träna åtminstone två tillfällen/vecka. Detta sker varje torsdag kl. 16-17 med mycket god
uppslutning.
SLTK arrangerade tävlingsresor till Båstad i juni och till Gävle i december. Den årliga
klubbresan gick till Nice, Frankrike i slutet av september.
Våra tävlingsjuniorer hälsade på Lidingö TK och hade innan jul ett tvådagars matchläger
tillsammans med deras tävlingsgrupp.

1.1.2

Nytt koncept

•

SLTK har infört en ny träningsplan, metod och lektionsplanering HT 2015

•

Tränarna genomgick i augusti en utbildning på banan för att synkronisera träningsupplägg

•

Tränarteamet har gjort presentationer för varje produkt

•

Nya redskap och bollar har inhandlats för play & stay-konceptet

2

1.1.3

Juniortränare

•

Vi har tillsatt nya juniortränare till helgträningen.

•

Det har införts en ny policy för auktoriserade juniortränare och deras arvoden.
Ett krav på utbildningsnivå har införts.

1.2

Seniortennis

1.2.1

Divisionsspel

Divisionsspelandet är större än någonsin i klubben och är nu fullt utvecklat med stöd av
rapporteringssystemet från Backhandsmash. Vi har konstaterat att det har blivit lättare
att boka av, boka om matcher och inte minst ledigställa tider som inte utnyttjas av
schemalagda matcher. Vi hyser goda förhoppningar om goda resultat av banutnyttjandet och att efterlevandet blir mycket bättre med tiden – trenden är god. Divisionsspelet
spelas som en Mixdivision och består av 15 grupper med fem spelare i varje grupp. Det
spelas tre omgångar per termin vilket medför att det blir större rörelse i divisionerna.
Tanken med detta är att duktiga spelare fortare skall kunna förflytta sig uppåt i divisionerna även om det nu kan kännas tungt för en duktig spelare att börja längst ner, men nu
är det lika för alla och ingen särbehandling.
Vi har även en Damdivision som består av 6 grupper med 4 spelare i varje grupp. Även
här spelas 3 omgångar per termin.
1.2.2

Seniorresor

Ingen renodlad seniorresa anordnades 2015 men vi hoppas komma igång med en resa
under 2016. Skälet till att det inte blev av 2015 är att klubben behövde prioritera annat.
1.2.3

Sign in

Vi har utökat Sign-in spelet så vi har någon typ av spelform av Sign-in spel varje vardag i
veckan.
1.2.4

Ranking

För att det skall bli lättare att matcha spelare så har vi infört ett internt rankingsystem,
rankingen av spelarna utförs av Per Sandh och endast om spelarna så själva önskar att
bli rankade. Rankingen går från 1 – 5 (Nybörjare – Tävlingsspelare) och bedömningskriterierna finns tillgänglig hos tränarna. Detta skall göra det lättare för nya medlemar att
fortare komma in i gemenskapen i klubben och hitta lämpliga partners att spela med.
1.2.5

Akademiportfölj/Akademicup

Begreppet Akademiportfölj sattes ihop under året för att få en större rörlighet med olika
spelformer och en inbördes ranking av spelare. Vi har idag flertalet spelformer som
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klubben driver och det är bra om dessa hänger ihop, vi har Divisionsspel, Sign-In, Tennisresor, Tennis-fys m.m. För både tränare och spelare är det meningen att det finns utvecklingspotential att få fler spelformer att utöva för egen del men även för tränarna att
få underlag till ranking av individuella spelare. För att kunna dra nytta av alla olika spelformer grundades begreppet Akademiportfölj. Akademiportföljens första utfall i tävlingsform blev Akademicupen som är en lagtävling som genomfördes under hösten 2015
på en lördagseftermiddag. Spelformen blev mycket uppskattad och nästa Akademicup
går av stapeln i mars i år.
1.2.6

Frukosttennis

SLTK höll en frukosttennis med insamling där vi fick in över 12 000 kr som gick direkt till
UNHCR.

1.3

Tävlingar
Ansvariga för tävlingar under 2015 var Anders Brenner samt Kurt Jangbåge. Följande
tävlingar har genomförts under året i SLTKs regi.

1.3.1

Utomhustävlingar
SLTK mot Älgö 2015

Den årliga Älgö-Saltsjöbads matchen spelades på Älgö i augusti och i år blev det oavgjort, 4-4.
Utomhus KM 2015

Utomhus KM arrangerades i augusti/september. Då vi spelade juniorernas och seniorernas KM samtidigt blev det ett roligt KM med ett stort deltagarantal. Nytt för i år var att
vi anordnade en grillkväll för deltagarna.
Här är samtliga klubbmästare i Senior- och Juniorklasserna.

Seniorklasser
HSA Eric Ahrén Moonga
HSB Martin Atala Labbé
HSC Stefan Oldmark
HS50 Stig Lagerquist
DSA Isabelle Björkman
DSB Anna Spennare
HD Eric Ahrén Moonga/Jens Åkerlind
DD Isabelle Björkman/Åsa Hedin
MD Niklas Nilsson/Josefin Böhm
GDA Sebastian Ståhl/Henrik Stenmo
GDB Theodor Pielen/Christian Pielen

Juniorklasser
F10 Elsa Brenner
F12 Charlotte Wachtmeister
P8 Valdemar Bunge
P10 Theodor Pielen
P12 Jacob Wolf
FD 12-15 Elsa Brenner/Lisa Adrém
PD 8-11 Theo Pielen/Fred af Petersen

4

SLTK Clay Open 2015

Vi utökade startfältet från 216 deltagare till 274 deltagare. Den stora ökningen från i fjol
berodde på att i år spelade vi även veteranklasser. I klassen HD35 segrade SLTK:s par
Magnus Lindahl/Johan Carlsson. Det bjöds på mycket bra tennis på vår fina utomhusanläggning.
Swingers Cup Ute 2015

I augusti spelades Swingers Cup Ute med 20-talet deltagare som hade en trevlig tennisdag. Chloe såg till att alla fick stilla hungern och alla var nöjda och glada.

1.3.2

Inomhustävlingar
Swingers Cup

Swingers Cup spelades inte inomhus i år.
Inomhus KM 2015

Årets inne KM bjöd på många fina matcher med ett starkt deltagarfält.
Här är samtliga klubbmästare i Senior- och Juniorklasserna.
Seniorklasser
HSA Peter Rejler
HSB Martin Atala Labbé
HS50 Stig Lagerquist
DSA Lotta Leuckfeld
HD Christian Pielen/H Tarras Wahlberg
DD Lotta Leuckfeld/Åsa Hedin
MD Niklas Nilsson/Josefin Böhm
GD Stefan Oldmark/Samuel Oldmark
GD 12-15 Jacob Wolf/Michael Wolf
GD 12-15 Theodor Pielen/Christian Pielen

Juniorklasser
P10 Fred af Petersen
P12 Max Björkman
P14 Sebastian Ståhl
F10 Sarah Oldmark
F12 Sarah Oldmark
F14 Catja Malmqvist
PD 8-11 Theo Pielen/Fred af Petersen
PD12-15 Arvid Brenner/Seb. Ståhl
FD 8-11 Sarah Oldmark/
Filippa Källeskog
FD 12-15 Catja Malmqvist/
Vanja Gerendas

IF SO Maxitennistour

Klubben arrangerade för första gången en Maxitennistour. En tävling som färdigspelas
på ett par timmar. Tävlingen var mycket uppskattad av både spelare och publik.
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Nyårssmällen

På Nyårsdagens förmiddag spelades den första upplagan av Nyårsmällen. Efter många
bra och spännande matcher stod Sarah Oldmark/Stefan Oldmark som vinnare i midbollsklassen. I hårdbollsklassen vann Emil Windahl/Hans Lindeblad.
Påsksmashen

Premiär för påsksmashen, tävlingen där tävlingsledningen placerar ihop lagen för att de
skall bli så jämna som möjligt. I gasbollsklassen segrade Max Björkman/Oscar Alfredéen.
I midbollsklassen var det färre deltagare så där spelade vi en singelturnering och där
vann Axel Lindgren.
Luciaspelen

Årets Luciaspel var lika populärt som året innan med 20 startande par. En generationstävling i Davis Cupform. Korta matcher såg till att alla fick spela många matcher och
Smash n´grab stod för lussefika. Slutsegrare blev Sixten och Keith Fransson.

1.3.3

SLTK:s representationslag

Klubben har under spelåret 2014/2015 haft sex lag representerade i allsvenska inomhusserien: Damer, Damer 40, Herrar, Herrar 35, Herrar 45 och P15.
I de allsvenska utomhusserierna 2015 har vi haft tre lag som representerat SLTK: D40,
Herrar 35 och Herrar 45. Herrar 45 vann slutspelet och blev SVENSKA MÄSTARE.

1.4

Anläggningskommittén
Anläggningskommittén ansvarar för skötseln och underhållet av tennishallen med de
fyra inomhusbanorna. Likaså för utomhusanläggningen med tre grusbanor och tillhörande byggnader.
Anläggningsansvariga har under året varit Stefan Engstrand (ordf.) och Kurt Jangbåge.

1.4.1

Tennishallen

Styrelsen har beslutat att riktlinjerna för anläggningen i dess helhet skall vara hög med
målsättning att vi över tiden håller anläggningen i toppskick.
Under året har ett antal aktiviteter genomförts i och utanför tennishallen, t.ex. har en
större genomgång av hallbelysningen gjorts, parkeringsskyltar satts upp för att våra
medlemmar skall ha tillgång till platser, en ny skylt för vårt café har kommit på plats.
Nya sponsorskyltar för våra sponsorer har tillkommit och vi har även fått en platinumsponsor som har fått sin logga målad på banan.
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Därutöver har underhåll och drift skötts enligt förvaltningsplan.
1.4.2

Grusbanorna

Anläggningskommittén startade sitt arbete med en genomgång av utebanorna och dess
omklädningsrum.
Styrelsen har beslutat att riktlinjerna för utomhusanläggningen skall vara hög med målsättning att vi över tiden håller anläggningen i toppskick.
Under sommaren fick medlemmarna ett nytt klubbhus med cafeteria. Ett nytt trädäck
med nya fina soffmöbler kom på plats, ett nytt utegym, pingisbord och nya målade minitennisbanor och nya minitennisnät införskaffades.
Nya upphängningsanordningar sattes upp för vattenslangar, sladdnät och linjeborstar.
Våra sommarjobbare gjorde även i år ett mycket bra och uppskattat arbete.
Standarden på grusbanorna har allmänt ansetts vara mycket hög.

1.5

IT & kommunikation
Ansvarig för IT & kommunikation är Stefan Oldmark tillsammans med Kurt Jangbåge.

1.5.1

Tidboknings- och inpasseringssystemet

Övergången till MATCHi som bokningssystem har gått bra och har inneburit enklare hantering och minskad administration för kansliet. Systemet ger oss mycket användbar statistik som vi bl.a. använt till att analysera beläggning vid olika tidpunkter på året och ett
resultat av det är framtagandet av rabatterade klippkort för perioder med låg beläggning. Det har resulterat i högre beläggning och ökade intäkter.
Under 2015 testades en ny funktion i MATCHi för att boka och betala aktiviteter och nu
har vi fullt ut börja använda denna funktion för bokning/betalning av Sign-In, något som
innebär minskad administration samt drastiskt minskad volym fakturor.
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1.5.2

Klubbens IT-miljö

Under 2015 har vi gjort några mindre förändringar i klubbens IT-miljö men hållit nere på
investeringar.

1.5.3

•

Infört användning av Google Docs för delning av bl.a. tennisskolans schema mellan
tränarna.

•

Ersatt TimeZynk (som inte passade vår verksamhet) med ett system för schemaläggning och tidrapportering i Google Docs.

•

Övervakningskameror har satts upp i entrén och vid läktare/banor för att ge oss
möjlighet att, på distans, kunna bevaka hallen då den är obemannad.

Hemsidan

Hemsidan är vår primära kanal för information till medlemmar och gäster och under
2015 har vi fortsatt utveckla innehåll och funktioner, bl.a:

1.6

•

”Rullande” sponsor logos.

•

Installerat en formulärtjänst som ger oss möjlighet att skapa formulär för t.ex. anmälan till tävlingar, läger, resor, etc.

•

SLTK’s Facebook sida integrerad på hemsidan, www.facebook.com/saltsjobadensltk

•

Bildpublicering på förstasidan samt på www.sltk.se/bilder

Sponsorer och samarbeten
De sponsorer som klubben har samarbetat med under året är
•

Dentalakademin

•

EOC Partners

•

Inntech AB

•

Max Mathiessen AB

•

Urban Deli

•

Wilson

•

Vitamin Well

•

Fredells
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2.

Styrelsen

2.1

Styrelsens sammansättning
Vid årsmötet den 26 mars 2015 deltog 48 medlemmar. Stefan Engstrand hade två år
kvar av sitt treårsförordnande, Jonas Björkman hade ett år kvar av sitt tvåårsförordnande. Peter Kimber och Peter Widmark omvaldes på två år och Wendela Regnell hade
två år kvar på sitt treårsförordnande. Christopher Bjercke, Anna Byström, Anders Brenner och Stefan Oldmark hade alla ett år kvar på sina tvåårsförordnanden.

2.2.1

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda möten.

3.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Anders Arnborger och Håkan Olsson.

4.

Föreningens revisorer
Föreningens revisorer har under året varit Lotta Leuckfeld och Annica Malmqvist med
suppleanterna Arne Arvidsson och Per Göransson.

5.

Föreningens anställda, kansli m.m.
Under verksamhetsåret har klubben haft en anställd klubbchef (fr.o.m. augusti) en anställd chefstränare, Anders Rosén, tre heltidsanställda tränare, Per Sandh, Kenneth
Markdalen och Sergio Tilli (fr.o.m. april). Jerome Guillem var kvar som tränare fram till
början av februari. Kurt Jangbåge är heltidsanställd och ansvarig för anläggning och tävlingar. Därutöver har klubben haft timtränarna Michael Rheindorf och Michael Sjögren.
Dessutom har ett antal duktiga juniorer tränat barnen ute i bollhallen onsdageftermiddagar (under vårterminen) och lördagar-söndagar samt även vid behov inne i hallen.
På kansliet arbetar Pia Bratt och Eva Åkerlind som tillsammans utgör 1 1/4 heltidstjänst.
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6.

Medlemmar, avgifter och resultat m.m.
Klubben hade vid utgången av verksamhetsåret 1 070 (1 047 år 2014) registrerade medlemmar, varav 525 seniorer och 545 juniorer.
Klubbens hedersmedlemmar var vid utgången av år 2015 Jan-Victor Ekstedt, Sven Hansson, Micaela Lavonius, Hans Olof Malmlund, Erna Möller, Torbjörn Nilsson, Hans Törnqvist, Inge Schmid, Harald Nordenson, Anders Arnborger och Håkan Olsson.
Klubbens intäkter uppgick till 6 963 tkr (5 584 tkr 2014). Rörelsekostnaderna uppgick till
6 235 tkr (5 310 tkr år 2014). Redovisningsprincipen har ändrats från 2014 så jämförelsen mot föregående år är vilseledande. Skulle samma redovisningsprincip använts som
föregående år så har intäkterna ökat med cirka 700 tkr och kostnaderna ökat med cirka
250 tkr.
Personalkostnaderna ökade till 4 126 tkr (4 034 tkr år 2014) och vi har också under året
hyrt in tränare för 202 tkr (254 tkr år 2014).
I enlighet med beslut på förra årsmötet så har 100 kr per betalande medlem, totalt 100
tkr, utbetalats i stöd till Smash and Grab cafe.
Sponsorintäkterna för året har varit 145 tkr och kostnaderna 41 tkr, vilket ger ett netto
på 104 tkr. Elkostnaderna har minskat till 248 tkr (283 tkr år 2014) p.g.a. en mild vinter
samt gynnsamma eltariffer.
Avskrivningar på ombyggnad tillämpas i enlighet med tidigare policy.
Klubben hade vid utgången av år 2015 fastighetslån med kommunal borgen på 419 tkr.
Totalt har 143 tkr amorterats under 2015.
Räntor har erlagts med 19 tkr (43 tkr 2014). Minskningen i räntekostnader beror bl.a. på
att vi under året bytt bank och erhållit lägre låneränta.
Årets rörelseresultat är en vinst på 727 tkr (273 tkr 2014), nettoresultat efter avskrivningar och finansiella poster 273 tkr (-216 tkr 2014). Det förbättrade resultatet beror
bl.a. på att nödvändiga prishöjningar genomförts, men också på ett effektivare utnyttjande av klubbens resurser i form av banor och personal.
Klubbens ekonomiska förhållanden under år 2015 framgår av den reviderade årsredovisningen.
--------------

