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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Helsingborgs Tennisklubb får härmed avge sin förvaltningsberättelse för perioden 1
januari – 31 december 2012.
Beträffande föreningens ekonomiska förvaltning hänvisas till särskild redovisning i ”Årsbokslut
Helsingborgs Tennisklubb 2012-01-01—2012-12-31” under rubriken ”HTK:s ekonomi”.
Styrelse och valda funktionärer
Ordförande:

Mats Carlsson

Vice ordförande:

Anna-Karin Svensson

Ekonomiansvarig:

Per Forsander

Sekreterare:

Bengt Helmersson (adjungerad)

Ledamöter:

Joakim Appelqvist
Lars-Anders Wahlgren
Jean Bülow
Urban Klinteby

Revisor:

KPMG AB, Helsingborg. Per Jacobsson.

Revisorssuppleanter:

Johan Frost
Bertil Andersson

Valberedningen:

Per Thomas Wall (ordförande)
Ants Suurkuusk
Måns Nostell

HTK:s utsedda ledamöter i Stiftelsen Olympiahallens styrelse har varit P-T Wall, Claes Ripa och Åke
Bengtsson. Bengt Helmersson har i sin egenskap av klubbchef varit adjungerad till Stiftelsen Olympiahallens styrelse.

HTK:s ordförande Mats Carlsson
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Medlemmar
Antalet medlemmar var 767 vid utgången av år 2012, vilket är en minskning med 155 personer i
förhållande till 2011. Antalet medlemmar har minskat då klubben inte har kunnat erbjuda medlemsrabatter för spel på Pålsjö Tennis under sommarmånaderna, då klubben inte längre äger anläggningen. Detta har inneburit att de som endast spelat sommartid inte har tecknat medlemskap i samma
grad som tidigare år. Antalet aktiva i klubbens träningsverksamhet är i stort oförändrat jämfört med
2011.
Organisation
Klubbens verksamhet och organisation fastställs i grunden genom föreningens årsmöte där beslut tas
om verksamhetens huvudsakliga inriktning. Årsmötet väljer ordförande och ledamöter till styrelsen.
Klubbens styrelse leder den löpande verksamheten där föreningens anställda personal ansvarar för
genomförandet av de aktiviteter som bedrivs.
Klubbchefen är adjungerad till styrelsen och rapporterar löpande om verksamheten. Under 2012 har
klubbens kommittéer fasats ut och ersatts av projektgrupper. Projektgrupper har vid behov bildats
och arbetat med specifika frågor under tidsbegränsade perioder. Då stor tyngdpunkt har lagts på
sponsor- och marknadsfrågor så har en mer varaktig marknadsgrupp bildats. Marknadsgruppen har
till uppgift att långsiktigt verka för ökade sponsorintäkter.

Bengt Helmersson har arbetat som klubbchef till och med 2012-12-31. Marcus Lindberg har övertagit klubbchefsrollen från och med den 1 januari 2013. Denna tjänst, som totalt sett är heltid kombineras med ett fortsatt uppdrag som tränare. Carina Berg arbetar heltid som kanslist. Mattias Arvidsson och Samuel Ekberg är heltidsanställda tränare. Karin Hansson har under större delen av året
varit medarbetare på kansliet. Utöver ovanstående anställningar har totalt ett 20-tal timanställda
tränare gjort stora insatser under året i klubbens träningsverksamhet.
Ekonomi
HTK hänvisar till den text som finns i klubbens årsbokslut gällande ekonomi under rubriken ”HTK:s
ekonomi”.
HTK:s budget för 2013 visar ett nollresultat. Då klubbens verksamhetsplan bygger på fortsatt stora
aktiviteter och satsningar för framtiden så är det inte rimligt att förvänta sig ett positivt resultat.
Utökade sponsorintäkter är en förutsättning för att kunna uppnå ett nollresultat.
Representation
Vid Svensk Tennis Syds årsmöte 2012 representerades föreningen av Bengt Helmersson.
Tävling
HTK har under 2012 arrangerat fem sanktionerade tävlingar:
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Utöver ovanstående tävlingar så har ett antal andra tävlingsarrangemang genomförts under året.
Däribland ett stort antal IF SO Tour-tävlingar samt flera interna tävlingar.
Tävling

Datum

Klasser

Starter

HTKstarter

Tävlingsledare

Helsingborg Ladies

18-25 feb

DS

32+32

6

Anders Wennberg

SEB Next Generation Cup

17-20 maj

8 (8)

112 (90)

72 (37)

Marcus Lindberg/Bengt Helmersson

Öresundsveckan

28 jul- 5 aug

18 (18)

280 (294)

58 (44)

Marcus Lindberg/Bengt Helmersson

Dubbelcupen

15-16 sep

9

133

41

Marcus Lindberg/Bengt Helmersson

Tretorn Open

27 okt-4 nov

17 (14)

245 (288)

65 (56)

Ulf Holmberg/Jörgen Peterson

(Siffror inom parantes avser 2011)
HTK tog med kort varsel sig an en internationell damtävling i Olympiahallen, Helsingborg Ladies.
Möjligheten till att arrangera uppstod efter att en tidigare arrangör i mellansverige lämnat återbud.
Tävlingen justerades tidsmässigt till sportlovsveckan i februari och låg därmed i direkt anslutning till
Linköpings motsvarande tävling veckan före sportlovet.
Genom tävlingen fick totalt sex HTK-spelare värdefulla chanser att få spela internationell tävling på
hemmaplan. Eveliina Virtanen trivdes bra på filten och tog sig till kvartsfinal medan Victoria Matejevic
i par med HTK-danskan Karina Jacobsgaard avancerade till dubbelsemi.
Tävlingens spelare uppskattade den höga service som erbjöds under tävlingen. Likaså fick boendet på
Scandic Nord högt betyg såväl prismässigt som facilitetsmässigt.

Karina Jacobsgaard
och Victoria Matejevic
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SEB Next Generation Cup zonspel arrangerades för andra året i rad av Helsingborgs Tennisklubb.
Denna gång stod Pålsjö Tennis som värd för tävlingen. Antalet starter blev något fler än HTK:s premiärår 2011 och hemmaklubben stod för imponerande 72 anmälningar i tävlingen. Med andra ord en
rejäl manifestation för bredden bland klubbens tävlingsspelare.
Fyra spelare från HTK kvalificerade sig till Tennis Syds regionslutspel genom vinster i zontävlingen
(Enzo Cicak, Axel Torle, Greta Wallin och Emmy Nordin). Dessutom var ytterligare tre HTKspelare direktkvalificerade för slutspelet (Victor Dahlstrand, Timothy Elgegren och Linus Bergevi).

HTK:s Ludvig Nilsson och Enzo Cicak
Öresundsveckan flyttades till ny speldatum. Genom tävlingens tidsförskjutning kunde HTK dels hitta
en vecka med färre konkurrerande tävlingar och dels undvika kollision med Swedish Open i Båstad.
Tävlingen lockade till knappt 300 starter och HTK hade hela 58 deltagande spelare. Runt 300 matcher spelades av tävlingens 230 deltagare.
Den nu i princip helt klara anläggningen Pålsjö Tennis visade sig från sin bästa sida. Tävlingens deltagare trivdes utmärkt på det röda gruset och anläggningens belysning kom till användning under ett
antal kvällsmatcher.
HTK:s enda klasseger togs av klubbens tidigare ordförande Henrik Eriksson i herrsingel 35-klassen.
Hemmaklubbens återväxt är god i de yngsta pojkklasserna. I PS10-klassen var fyra av åtta spelare i
slutspelet från HTK. I PS11-klassen två av sex. I de yngsta tjejklasserna fanns det många deltagande
HTK-spelare. Greta Wallin tog sig till slutspel i 11-årsklassen. HTK hade en lång rad av framskjutna
placeringar i tävlingen.
Gustav Eklöw från KLTK blev tävlingens storsegrare genom att vinna tre klasser. Gustav spelade
hela 14 matcher i Öresundsveckan.

Isabella Ovesson, HTK

Timothy Elgegren, HTK

Gustaf Eklöw, KLTK

HTK arrangerade på initiativ av BG Andersson en helt ny form av tävling under året, Dubbelcupen.
Tävlingen tog sin form relativt sent under 2012 men kunde trots kort om tid utformas till en minst
sagt lyckad tävling redan under premiäråret.
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Den korta och intensiva tävlingen, som genomfördes under helgen 15-16 september lockade till sig
sensationellt många spelare. Spelare från 30 klubbar deltog där representanter från Danderyds TK,
Hammarö TK, KLTK, Ronneby TK, TK Saab och Åmåls TK fanns på plats tillsammans med många
”skånespelare”. Cirka 160 spelare spelade dubbel- och mixedmatcher i Olympiahallen där det också
bjöds på en hel del andra aktiviteter.
Deltagarna fick möjlighet att övernatta i hallen. Sofia Arvidsson och Calle Bergman spelade tennis
med gänget och bjöd sedan på en föreläsning om tennis. Vid sidan om tennisen bjöds det på pristävlingar, lotterier och mycket annat.

En av många prisutdelningar i Dubbelcupen – Marcus Lindberg höll sedvanligt ”prisutdelningstal”

Längst till höger lyckliga förstapristagare HTK:s Daniella Virtanen och Greta Wallin
Tretorn Open genomfördes traditionsenligt under höstlovet. Som brukligt spelades klasserna med
”Helsingborgsmodellen” vilket innebär att spelarna rangordnas efter spelstyrka oavsett ålder. Tävlingen har under åren kännetecknats av gratis t-shirt till alla deltagare samt fina priser, vilket även
detta år blev verklighet.
 HTK 2013
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Antalet starter minskade något jämfört med 2011. Då loven är få under hösten så skapas stor konkurrens mellan tävlingarna under lovveckorna. Sedan ett år tillbaka erbjuds även seniorklasser i
tävlingen. På dubbelsidan är det kul att se att klassen generationsdubbel drog totalt tio deltagande
par. Förhoppningen är att antalet deltagare i dubbelklasserna efterhand ökar.
HTK lyckades återta ”Olympiapokalen” efter ett års ”utlåning” till Växjö TS. Olympiapokalen tillfalller den klubb som lyckas samla flest framträdande positioner i tävlingen. Imponerande 65 HTKspelare skapade förstås stora förutsättningar för att säkra pokalen.
Hemmaklubben tog tillsammans hem totalt åtta klassegrar i tävlingen.
Eveliina Virtanen fick agera prisutdelare när Olympiapokalen skulle tilldelas bästa klubb i tävlingen. Bülow x 2
tog glatt emot pokalen för Helsingborgs Tennisklubbs räkning.

Många mindre klubbtävlingar har arrangerats under året. Minitennistävlingar och andra interna
klubbtävlingar har spelats under lov och helger.
Bild från en av många IF SO Tourtävlingar som arrangerats av HTK
under 2012.
Denna bild är från miditävlingen i
Olympiahallen den 22 september.
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Träning
Det totala utbudet av olika träningsaktiviteter har varit rekordstort under året. Utöver tre ordinarie
träningssäsonger (vårtermin, sommar, hösttermin) så har ett stort antal andra riktade träningsmöjligheter erbjudits.
I ordinarie träningssäsonger ger klubben spelare från tre år och uppåt möjlighet att träna regelbundet. Intresserade kan välja att träna en eller flera gånger per vecka. Även seniorer och elitspelare ges
mycket goda träningsmöjligheter i föreningen.
Klubbens elitspelare har haft möjligheter att träna på dagtid. HTK:s samarbete med Peter Svenskolan innebär att ett antal spelare från hemmaklubben får möjlighet att träna tennis på dagtid. Träningen bedrivs under namnet ”Tennisprofilen”.
HTK:s uppskattade sommartennisveckor drog många deltagare. Dels var det många nya spelare som
provade på tennis och dels erbjöds klubbens tävlingsspelare möjligheter till en eller flera veckors
specialträning. Ett antal träningsdagar har erbjudits inför planerade tävlingar, t ex inför SALK, SM och
SEB Next Generation Cup. HTK har även bjudit in spelare till diverse intensivveckor under året.
Marcus Lindberg har varit ansvarig för området Bredd & Talang medan Samuel Ekberg i samarbete
med Lasse Malmgren har ansvarat för området Tävling. Mattias Arvidsson har haft ansvaret för Elitområdet.

Marcus Lindberg – Samuel Ekberg – Mattias Arvidsson
HTK har under året haft mellan 450-500 spelare som regelbundet tränat i klubbens regi, där drygt
100 av dessa spelare är seniorer.
Klubbens tränare har haft regelbundna tränarträffar där internutbildning under ledning av Marcus
Lindberg har stått på programmet.
Marcus Lindberg ansvarar för bredd & talang, Samuel Ekberg/Lasse Malmgren för tävlingsspelare och
Mattias Arvidsson för elitspelare.
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Bredd
HTK:s dubbelserie som går under namnet ”Dubbelträffen” har fortsatt under året. 14-16 dubbelpar
har under stora delar av inomhussäsongen kunnat mötas genom spel i fyra olika divisioner. Upp- och
nedflyttningar av par har skett löpande vilket triggat till både roliga och pulshöjande matcher.
Föreningen åkte under september månad till Hamburg för att spela en tennistävling. Klasser fanns
för både juniorer och seniorer. Totalt 17 juniorer tillsammans med ett antal ledare och föräldrar
följde med på resan där Peter Sven-skolans bussar användes som transportmedel.

Tävlingsresan visade sig bli mycket lyckad. En fantastisk anläggning med 16 grusbanor, hall med åtta
inomhusbanor, restaurang och mycket annat gjorde det till en plats där alla deltagare trivdes. Bra
väder, många matcher och nytt motstånd var positiva ingredienser på resmålet.

De sociala aktiviteterna i samband med resan ska inte underskattas. Resans HTK-gäng höll ihop väl
och sporrade varandra till goda prestationer såväl på som utanför banan.
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Marknad
Under året har en marknadsgrupp bildats för att fokusera på att skapa utökade marknadsaktiviteter
med målsättning att långsiktigt öka klubbens sponsorintäkter.
HTK har genomfört en mycket lyckad nätverksträff där ett tjugotal företagare träffades för att spela
tennis och ”nätverka” under trivsamma former.
Under årets andra halva har många av marknadsgruppens idéer konkretiserats, vilket har resulterat i
en fastställd plan för olika marknadsaktiviteter under 2013.
Under Dubbelcupen 2012 resulterade marknadsgruppens arbete i ett lyckat lotteri. Vidare har nya
sponsorintäkter genererats från gruppen.
Under december togs en HTK-kalender fram till försäljning. Kalendern har blivit startskottet för
klubbens 100-årsjubileum som kommer att firas under 2013. Kalendern innehåller bilder med anknytning till tennis och HTK och ger information om viktiga händelser under jubileumsåret. Överskottet på försäljningen av kalendern går till klubbens ungdomsverksamhet.

Information
HTK har använt hemsida och e-mail för att informera klubbens medlemmar om aktiviteter och händelser. Under 2012 har 192 (2011=155) nyheter publicerats på hemsidan. Anmälningsförfarande för
träning görs huvudsakligen via formulär på hemsidan. Antalet brevutskick är kraftigt begränsat. Genom hemsida och e-mail delger HTK viktig information till sina medlemmar.
Klubben har tagit en hel del foton på olika klubbaktiviteter och tävlingar. Dessa har publicerats på
klubbens hemsida, dels i nyheter och dels i hemsidans fotoalbum. Vidare har ett antal pressmeddelande skickats ut till både lokal media och ”tennismedia”. Både HD, Tennismagasinet och ett antal
andra tidningar har under året skrivit om klubben och klubbens spelare. Det mediala utrymmet har
punktvis blivit mycket stort, inte minst tack vare klubbens högst rankade spelare, Sofia Arvidsson
och Johanna Larsson.
HTK har också visat närvaro på Facebook genom en ”officiell HTK-sida”. Många HTK-följer nyheterna och informationsflödet. Via hemsidan går det också att komma åt HTK:s YouTube-kanal där
några inspelningar och intervjuer finns.
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Seriespelet
Seriespelet är en viktig del i HTK:s verksamhet. Klubben har deltagit med lag i både Tennis Syds
serier och Svenska Tennisserierna. Seriespelet indelas i tre säsonger; våren inomhus, utomhus samt
hösten inomhus. Antalet lag i serierna har utökats kraftigt jämfört med 2011. Under 2012 har klubben haft igång totalt 77 lag medan man under 2011 hade igång 64 lag. HTK har under 2012 varit
mycket framgångsrika i seriespelet vilket har resulterat i många seriesegrar.
HTK har under året haft följande antal deltagande lag i seriespelet:
Lag

Våren 2012

Utomhus 2012

Hösten 2012

Svenska Tennisserien

6 (6)

7 (9)

11 (11)

Tennis Syd

15 (9)

21 (14)

17 (15)

(Siffror inom parantes avser 2011)
Damer
HTK:s damlag vann SM-slutspelet i lag utomhus som spelades på Pålsjö Tennis. I finalen besegrade
man Fair Play TK. Övriga deltagande lag i slutspelet var Näsbyparks TK och Tabergsdalens TK.
Damlaget lyckades dessutom återta ”guldpositionen” i lag-SM inomhus även denna gång genom finalseger mot framgångsrika Fair Play Tennisklubb. Trots Sofia Arvidssons och Johanna Larssons frånvaro i de inledande spelomgångarna lyckades laget positionera sig på en andraplats i tabellen vilket
resulterade i en direkt avgörande finalmatch.
Louise Brunskog spelade en framträdande roll i laget samtidigt som samtliga spelare i laget bidrog
med värdefulla insatser såväl på som utanför banan.
Följande spelare har ingått i inomhuslaget: Sofia Arvidsson, Johanna Larsson, Eveliina Virtanen, Louise Brunskog, Victoria Matejevic, Alice Wenner, Hanne Skak Jensen, Karina Jacobsgaard. Coacher
var Mattias Arvidsson och Anna-Karin Svensson.

SM-guldlaget inomhus 2012
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Herrar
HTK:s herrlag gjorde på nytt en strålande insats i Elitserien. HTK övertygade stort i poolspelet och
kunde därför för andra året i sträck vinna sin pool. Föreningen mönstrade ett starkt lag från första
match i serien. Laget bestod av Robin Olin, Peter Luczak, Calle Bergman, Philip Örnö, Jonas Berg,
Jacob Ahlström, L-A Wahlgren och Dragos Madaras.
Storklubbar som Upsala TK, GLTK, KLTK och Näsbypark besegrades i turordning i de fyra första
matcherna. HTK spelade sedan oavgjort mot Vallda i den sista poolspelsmatchen.
HTK föll i semifinalen hemma mot Lidköpings TK. En något sliten hemmatrupp i kombination med
avsaknad av Robin Olin, Peter Luczak och Jonas Berg förlorade mot ett starkt spelande Lidköping.
Bronspengen får ses som ett mycket god prestation. HTK har därmed tagit medaljer på både damoch herrsidan de två senaste åren. Mattias Arvidsson och Samuel Ekberg har varit coacher för laget.

Bronsmedaljörer inomhus 2012
Seriesegrar Svenska Tennisserien
Lag

Division

Serie

Herrar

Division 2A

Utomhus

Damer

Division 1

Utomhus

Pojkar 15

Division 2B

Hösten inomhus

Herrar

Elitserien Pool A

Hösten inomhus

Övrigt

SM-guld i slutspel

SM-silver i slutspel

Utöver ovanstående seriesegrar i Svenska Tennisserierna så har ett stort antal seriesegrar bärgats i
Tennis Syds serier. En sammanställning över tabeller och resultat finns att hitta på:
http://seriespel.tennis.se.

 HTK 2013

12 (20)

Helsingborgs TK

Individuella prestationer - ranking
Under 2012 har en rad HTK-spelare nått framskjutna placeringar i tävlingar på nationell och internationell nivå. I nedanstående redovisas spelarnas världsrankingplatser.
Internationell ranking
Spelare

Lista

Världsranking (2012-12-31)

Sofia Arvidsson

Damer

41 (78)

Johanna Larsson

Damer

73 (59)

Calle Bergman

Herrar

503 (541)

Robin Olin

Herrar

635 (810)

Beatrice Cedermark

Damer

615 (771)

Louise Brunskog

Damer

1083 (1106)

Eveliina Virtanen

Damer

1017 (-)

(2011 års placeringar inom parantes)
Individuella prestationer – juniorer nationellt
SALK Open
Kamilla Suurkuusk tog en fin bronsmedalj i flickdubbel 12 tillsammans med Linnea Lundström från
Fair Play TK.
JSM inomhus 12,14,16
Under JSM inomhus i Göteborg tog HTK två medaljer. Kamilla Suurkuusk tog en bronsmedalj i flickdubbel 12 tillsammans med Alexandra Viktorovich från Tabergsdalens TK och Linus Bergevi tog en
bronsmedalj i pojkdubbel 14 i par med Karl Friberg från Örebro TK.

Kamilla Suurkuusk

Karl Friberg och Linus Bergevi

JSM utomhus 12,14,16,18
Alice Wenner i par med Andre Norlander från Båstad/Göta TS nådde semifinal och tog därmed
brons i flickdubbel 18.
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JSM, USM 18,21
HTK fick med sig två medaljer från JSM, USM 18,21. Alice Wenner tog bronsmedalj i flickdubbel 18
tillsammans med Hanna Victorsson från Mälarhöjdens IK samt Victoria Matejevic tog en silvermedalj
i damsingel 21.

Victoria Matejevic och Alice Wenner

SEB Next Generation Cup
Victor Dahlstrand tog hem två
silvermedaljer i SEB Next Generation Cup. Han nådde för andra
gången final i singel, denna gång i
pojksingel 13. Han gick även till final
i pojkdubbel 13 i par med Markus
Lindh från Fair Play TK.
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Individuella prestationer – juniorer internationellt
HTK har haft många spelare som dels varit ute och spelat Tennis Europé 12,14 och 16 samt även
spelat ITF såväl senior samt 18 års. Vi har även haft spelare på WTA och ATP nivå och här nedan
följer de bästa resultaten för HTK-spelarna.
Nordiska mästerskapen
Victor Dahlstrand var med i Sveriges segrande lag i Nordiska Mästerskapen för 13-åringar under
ledning av Johan Hedsberg. Övriga spelare i laget var Karl Friberg och Jonas Eriksson Ziverts.

Birkeröd Tennis Europé
Dragos Madaras vann pojksingel 16
utan att tappa set. I finalen vann han
mot dansken Nikolaj Katic.
Hörsholm Tennis Europé
Dragos Madaras nådde semifinal i
pojksingel 16 där han förlorade mot
toppseedade engelsmannen Björn
Thomson.
Krems Tennis Europé
Dragos Madras gick i par med polacken Michel Dembek till final i
pojkdubbel 16.

Lyngby Tennis Europé
Victor Dahlstrand nådde semifinal i pojkdubbel 14 i par med Henrik Atlevi från Fair Play TK.
Gran Canaria Tennis Europé
Kamilla Suurkuusk i par med polskan Ania Hertel gick till semifinal i fickdubbel 12.
Individuella prestationer – juniorer internationellt
Här nedan följer en genomgång av våra seniorspelare internationellt. Robin Olin, Sofia Arvidsson
och Johanna Larsson är våra högst rankade spelare på dam respektive herrsidan och här nedan följer
en genomgång av deras mest framstående resultat under året samt övriga framgångar för de andra
seniorspelarna.
Robin Olin
Marocko F2
Robin Olin gick till final i dubbel tillsammans med Kalle Averfalk.
Kroatien F4
Robin Olin gick här till semifinal i dubbel i par med Kalle Averfalk.
Kroatien F5
Robin gick åter till semifinal i dubbel tillsammans med Kalle Averfalk.
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Sverige F4
Robin Olin nådde här sin första final i en singeltävling på denna nivån efter flera imponerande vinster.
Han förlorade i finalen en tuff match mot fransmannen Hugo Nys.
Sverige F7
Robin Olin gick här till semifinal i singel där han förlorade mot Andreas Vinciguerra i tre tuffa set.
Thailand F5
Robin Olin gick till final i singel där han förlorade mot Dane Propoggia från Australien.
Sofia Arvidsson
Moskva WTA
Sofia Arvidsson svarade för en mycket stark tävling och nådde semifinal efter vinster över bl.a.
Marion Bartoli och Maria Kirilenko. I semifinalen förlorade hon en tuff match mot Caroline Wozniacki.
Linz WTA
Sofia nådde här kvartsfinal där hon förlorade mot tyskan Julia Goerges.
Swedish Open Båstad WTA
På hemmaplan i Båstad gjorde Sofia en bra turnering såväl i singel som dubbel. I singel gick hon till
kvartsfinal och i dubbel nådde hon semifinal tillsammans med Johanna.
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Hertogenbosch WTA
Efter vinst mot bl.a. Jelena Jankovic nådde hon här kvartsfinal där hon förlorade mot Urszula Radwanska från Polen.
Bryssel WTA
Sofia nådde här en semifinal efter vinster mot bl.a. Arantxa Rus och Ursula Radwanska. I semifinalen
förlorade hon mot rumänskan Simona Halep.
Köpenhamn WTA
Sofia gick till final i dubbel tillsammans med estländskan Kaia Kanepi. I dubbelfinalen förlorade dom
mot japanskorna Date-Krumm och Fujiwara.
Memphis WTA
Sofia nådde här årets största framgång genom att för andra gången i karriären vinna singelklassen i
Memphis. Hon vann titeln efter att i finalen besegrat Marina Erakovic från Nya Zeeland.
Johanna Larsson
Cincinnati WTA
I Masters Series-tävlingen i Cincinnati nådde Johanna tredje omgången efter att ha kvalat in i turneringen. På sin väg fram till tredje omgången tog hon en imponerande seger mot Marion Bartoli innan
Li Na blev för svår i tredje rundan.
Swedish Open Båstad WTA
Johanna gick här till semifinal i såväl singel som dubbelklassen. I singel förlorade hon i semifinal mot
Mathilde Johansson från Frankrike och i dubbel spelade hon tillsammans med klubbkompisen Sofia
Arvidsson.
Biella 100 000$
Johanna vann i italienska Biella en 100 000$-tävling efter att vunnit fem matcher. I finalen besegrade
hon Anna Tatishvili från Georgien.
Bad Gastein WTA
Johanna gick till kvartsfinal i österrikiska Bad Gastein. I kvartsfinalen förlorade hon mot Mandy Minella från Luxemburg.
Strasbourg WTA
Johanna nådde här kvartsfinal efter vinst mot bl.a. österrikiskan Tamira Paszek. I kvartsfinalen blev
tidigare Franska Öppna-vinnaren Francesca Schiavone från Italien för svår.
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Övriga framgångar
Turkiet F1
Carl Bergman nådde här final i dubbel tillsammans med Patrik Brydolf.

Linköping 10 000$
Louise Brunskog semifinal i dubbel tillsammans med schweiziskan Tess Sugnaux.
Beatrice Cedermark semifinal i dubbel tillsammans med Eveliina Virtanen.
Eveliina Virtanen semifinal i dubbel tillsammans med Beatrice Cedermark.

Louise Brunskog

Beatrice Cedermark

Izmir Turkiet 10 000$
Beatrice Cedermark nådde här final i singelklassen efter fyra vinster. I finalen förlorade hon mot
turkiskan Basak Eraydin.
Coimbra Portugal 10 000$
Beatrice Cedermark gick till final i dubbelklassen tillsammans med Mathilda Hamlin från Ullevi TK.
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Savitaipale Finland 10 000$
Eveliina Virtanen vann dubbelklassen tillsammans med danskan Karen Barbat.
Tampere Finland 10 000$
Eveliina Virtanen nådde semifinal i dubbelklassen tillsammans med Sandra Roma.
Båstad 1 10 000$
Eveliina Virtanen vann dubbelklassen i par med Sandra Roma.
Båstad 2 10 000$
Eveliina Virtanen vann åter dubbelklassen tillsammans med Sandra Roma.

Representation
Sofia Arvidsson och Johanna Larsson har representerat Sveriges landslag i Fed Cup genom att besegra Storbritannien i Borås under april månad. Sofia och Johanna stod för stabila insatser och tog
därmed laget upp till World Group II.
Lars-Anders Wahlgren har under slutet av året blivit utsedd till ny förbundskapten för det svenska
damlandslaget. Lars-Anders påbörjar sitt arbete genom match i Fed Cup borta mot Argentina.

Sofia Arvidsson uppvaktas av ungdomar i Borås inför matchen mot Storbritannien
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Framtid
HTK 100 år
HTK bildades den 5 september 1913. Klubben firar under 2013 100 år. Marknadsgruppen, som
bildades hösten 2012, tillsammans med styrelsen kommer under året ha en rad aktiviteter under
året som uppmärksammar klubben.
Stora utmaningar
HTK står för stora utmaningar i ett tennisnation under förändring. HTK vill vara med som en ledande klubb i denna förändring. För att vara med på resan krävs att vi har anställd personal som är
uppdaterade på en modern organisation och som har kunskap om hur man utvecklar både klubben
och dess spelare på alla nivåer.
Träning och aktiviteter
Idag kan man stolt säga att HTK erbjuder träning och aktiviteter för alla tennisintresserade. Vi har
både kursutbud och aktiviteter för alla åldrar. Exempelvis seriespel i klubben, regionen och i hela
Sverige. Vi har aktiviteter för alla åldrar och inriktning. Detta är något vi skall fortsätta med och
utveckla till något ännu bättre genom marknadsföring av respektive aktivitet.
Tävlingar
Vi har flera årligen återkommande nationella tävlingar. Region Syd vill ha HTK som arrangörer i
Regionsmästerskap och SEB Next Generation Cup. Klubben står för andra året i rad som arrangör
för en internationell damtävling, denna gång med namnet Catella Ladies Open. HTK arrangerar
ytterligare cirka 20 mindre tävlingar som i första hand vänder sig till klubbens egna spelare.
Representationslag
Klubben har ett av världens bästa damlag med spelare som Sofia Arvidsson och Johanna Larsson i
spetsen. På herrsidan har vi lite mer anonyma spelare men laget är ett av Sveriges bästa. HTK:s
ambition är att även i fortsättningen ha lag som kan konkurrera om SM-medaljerna.
Styrelsen och klubbens personal
Styrelsen ihop med anställd personal kommer fortsätta under 2013 att lägga stor vikt vid ekonomiska frågor och ekonomihantering. Budgetarbete och budgetuppföljning är centrala punkter i den
löpande verksamheten. Styrelsen har för året 2013 föreslagit en nollbudget. Styrelsen ser ljust på
framtiden och ser fram emot ett framgångsrikt 2013.
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