
 

 2012-03-11 1 (11) 

Helsingborgs TK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 
 

 
 

Helsingborgs Tennisklubb 
2012-03-11 



 

 2012-03-11 2 (11) 
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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Helsingborgs Tennisklubb får härmed avgiva sin förvaltningsberättelse för perioden 1 
januari – 31 december 2011.  

Beträffande föreningens ekonomiska förvaltning hänvisas till särskild redovisning i ”Årsbokslut 
Helsingborgs Tennisklubb 2011-01-01—2011-12-31” under rubriken ”HTK:s ekonomi”. 

Styrelse och valda funktionärer 

Ordförande: Henrik Eriksson 

Vice ordförande: Mats Carlsson 

Ekonomiansvarig: Per Forsander 

Sekreterare: Bengt Helmersson (adjungerad) 

Ledamöter: Joakim Appelqvist 

 Lars-Anders Wahlgren 

 Anna-Karin Svensson 

 Åke Bengtsson 

Revisor: Idha Håkansson 

Revisorssuppleanter: Bertil Andersson 

 Jerker Nilsson 

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 Olympi-
ahallens styrelse. 

Medlemmar 

Antalet medlemmar var 922 vid utgången av år 2011, vilket är en ökning med 17 personer i förhål-
lande till 2010. 

Organisation 

HTK har under verksamhetsåret gjort vissa förändringar i sin organisation. Kommittéindelningen har 
justerats något och består i dagsläget av en kombination av kommittéer och projektgrupper. Tävling 
och Träning kvarstår som kommittéer med anställd personal som huvudsakliga kommittéledamöter, 
medan Bredd, Marknad och Anläggning under året har övergått till en projektform där personer, 
grupper och arbetsuppgifter efter behov fastställs för kortare eller längre projekt.  

HTK har som ambition att vidareutveckla organisationen och arbetsformerna under 2012. 
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HTK:s kommittéer och projektområden: 

TÄVLING 

kommitté 

TRÄNING 

kommitté 

BREDD 

projektområde 

MARKNAD 

projektområde 

ANLÄGGNING 

projektområde 

Sammankallande: 
Bengt Helmersson 

Ledamöter: 
Marcus Lindberg 
Samuel Ekberg 
Ulf Holmberg 
Jörgen Peterson 

Sammankallande: 
Bengt Helmersson 

Ledamöter: 
Mattias Arvidsson 
Samuel Ekberg 
Marcus Lindberg 
Lasse Malmgren 

Ansvarig: 
Styrelsen 

 

Ansvarig: 
Styrelsen 

 

Ansvarig: 
Styrelsen 

 

Tävling 
Kalle Anka Cup 
Öresundsveckan 
Tretorn Open 
IF SO Tour 
Klubbtävlingar 
Andra evenemang 

Seriespel 
Anmälningar 
Lagledare 

Träning 
Tennisskolor 
Elitverksamhet 
Tennisgymnasium 
Tävlingsbevakning 
Träningsläger 
Sparring 

Utbildning 
Tränarutbildning 
Tävlingsledarutbildning 
Domarutbildning 
Ledarutbildning 

Bredd 
Trivselevenemang 
Föräldrautbildning 
Träningsläger 

Marknad 
Reklamförsäljning 
Tävlingssponsorer 
Marknadsföring 
Bidrag 
Lotterier 

Anläggning 
Utomhusbanor 
Olympiahallen 
Bemanning 

Bengt Helmersson har fortsatt sin halvtidstjänst som klubbchef. Carina Berg arbetar heltid som 
kanslist. Mattias Arvidsson, Samuel Ekberg och Marcus Lindberg är heltidsanställda tränare. Sedan 1 
september 2011 arbetar även Lasse Malmgren som tränare på heltid. 10-15 tränare är timanställda i 
klubben. 

Omorganisationen av träningsverksamheten som inleddes under 2010 har slutförts. HTK har som 
ambition att fortsätta med den träningsorganisation som formades under 2011 och som finns be-
skriven nedan under rubriken ”Träning”. 

Ekonomi 

HTK hänvisar till den text som finns i klubbens årsbokslut gällande ekonomi under rubriken ”HTK:s 
ekonomi”. 

HTK:s budget för 2012 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 uppnå ett nollresultat. 

Representation 

Vid Svensk Tennis Syds årsmöte 2011 representerades föreningen av Bengt Helmersson. 
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Tävling 

HTK har under 2011 arrangerat tre sanktionerade tävlingar: 

 Kalle Anka Cup zontävling 

 Öresundsveckan 

 Tretorn Open 

 

Tävling Datum Klasser Starter HTK-
starter 

Tävlingsledare 

Kalle Anka Cup zon 12-15 maj 8 90 37 Marcus Lind-
berg/Bengt Hel-
mersson 

Öresundsveckan 9-17 juli 18 (14) 294 (202) 44 (37) Ulf Holm-
berg/Marcus Lind-
berg/Bengt Hel-
mersson 

Tretorn Open 29 okt-6 nov 14 (14) 288 (228) 56 (63) Ulf Holm-
berg/Jörgen Peter-
son 

(Siffror inom parantes avser 2010) 
 
Kalle Anka Cup zonspel arrangerades under året av Helsingborgs Tennisklubb. Då banorna på Pålsjö 
Tennis vid tidpunkten, den 12-15 maj, fortfarande renoverades, så tvingades HTK att hyra in sig för 
spel på andra anläggningar. IS Ödåkra TK och Höganäs TK gjorde helhjärtade insatser för att ställa 
klubbarnas utomhusbanor till förfogande för den anrika tävlingen. HTK representerades av impone-
rande 37 spelare i tävlingen.  

Tre spelare från HTK kvalificerade sig till Tennis Syds regionslutspel genom vinster i zontävlingen. 
De spelare som kvalificerade sig var Kamilla Suurkuusk i FS11, Katerina Filip i FS13 och Emmy Nord-
in i FS15. Fabian Sjöqvist och Victor Dahlstrand var direktkvalificerade till regionslutspelet. I slutspe-
let gick Fabian Sjöqvist till semifinal. 

 

Öresundsveckan spelades under juli månad på Pålsjö Tennis. Ulf Holmberg, Marcus Lindberg och 
Bengt Helmersson delade på tävlingsledarskapet. Växjö TS var traditionsenligt på plats i Helsingborg 
med ett 20-tal spelare, främst i de yngre klasserna. Växjöspelarna övernattade på anläggningen och 
matserveringen hanterades av Leif Sjöberg. 

Deltagarantalet ökade mycket kraftigt i jämförelse med föregående år. Antalet tävlingsstarter ökade 
från 202 till 294! Kanske ryktet om de nyanlagda banorna hade spridit sig? 

De nyanlagda banorna testades hårt och i slutet av tävlingen tvingades HTK till spel i Olympiahallen 
då ostadigt väder med en hel del regnskurar drog in över Helsingborg. 

HTK fick nöja sig med en klasseger i tävlingen. Marcus Carlsson och Per Andersson tog hem titeln i 
herrdubbelklassen. Tävlingsdatumen har sedan flera år tillbaka kolliderat med Swedish Open i Bå-
stad. Detta har medfört att såväl åskådare, spelare som funktionärer har splittrats i sina intressen. 
Av denna anledning kommer Öresundsveckan att flyttas till senare datum 2012. Öresundsveckan 
kommer att spelas i månadsskiftet juli-augusti.  

 

Sparbanken Gripen Cup ställdes in med anledning av osäkerheten kring tillgången av anläggningen på 
Pålsjö Tennis. 
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Tretorn Open är HTK:s största tävling sett till antalet deltagare. Som brukligt var 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 till fram-
gångsrika spelare, vilket även detta år blev verklighet. En skillnad mot tidigare år att seniorklasser 
har tillförts tävlingen.  

Antalet starter ökade kraftigt jämfört med 2010. Totalt 288 starter blev det i förhållande till 228 
året innan. Antalet starter från HTK-spelare var fortsatt stort, 56 stycken. HTK ståtade med klas-
segrar i fem olika klasser. Victor Dahlstrand vann både singel- och dubbelklass medan lillebror Elias 
vann yngsta dubbelklassen tillsammans med Noel Eskilsson. Ida Broman vann FS13-18 B medan Linus 
Bergevi tog hem PD13-18 B tillsammans med Stanimir Petrovic. 

Jörgen Peterson och Ulf Holmberg stod för ett utmärkt genomfört tävlingsledarskap. 

HTK har även arrangerat ett antal IF SO Tour-tävlingar under året i Olympiahallen under ledning av 
Marcus Lindberg. Deltagarantalet har generellt sett varit mycket stort och glädjande nog har många 
av deltagarna representerat HTK. Tävlingarna har spelats intensivt på sju banor under tre timmars 
tid. Runt 40 spelare har deltagit i varje enskild tävling.  

Många mindre klubbtävlingar har arrangerats under året. Minitennistävlingar och andra interna 
klubbtävlingar har spelats under lov och helger.  

Träning 

En större omorganisation av träningsverksamheten påbörjades under 2010. Denna har slutförts 
under 2011. I dagsläget har klubben hittat en organisation av träningsverksamheten som är långsiktig. 
Indelningen av träning i Elit, Tävling och Bredd/Talang har skapat en tydlighet vad gäller träningsupp-
lägg, tränare och ansvarsområden. Under hösten 2011 har klubben i samarbete med Peter Sven-
skolan startat upp en ”Tennisprofil”. Detta innebär att spelare som börjar årskurs 6 eller 7 har möj-
lighet att träna tennis på dagtid några gånger per vecka.  

HTK har under året haft mellan 500-550 spelare som regelbundet tränat i klubbens regi, där drygt 
100 av dessa spelare är seniorer.  

Klubbens tränare har haft regelbundna tränarträffar där internutbildning har stått på programmet. 
Vidare har en extern föreläsare bjudits in vid ett tillfälle. 

Klubbens heltidsanställda tränare har under året arbetat hårt för att dels erbjuda bra träning och 
många andra aktiviteter samtidigt som tid har lagts på att planera och utveckla verksamheten långsik-
tigt.    

Marcus Lindberg ansvarar för bredd & talang, Samuel Ekberg/Lasse Malmgren för tävlingsspelare och 
Mattias Arvidsson för elitspelare.  

Träningsverksamheten har varit uppdelad i tre träningssäsonger. Våren inomhus bestod av cirka 15 
veckors träning medan höstens inomhussäsong bestod av lika många veckor. Under utomhussä-
songen erbjöds sex veckors träning för klubbens tävlingsspelare medan samtliga spelare (även icke 
medlemmar) erbjöds möjlighet att delta i sommartennisveckorna. 

HTK har under ledning av träningskommittén genomfört ett Elitcamp i Olympiahallen strax före jul. 
Det fanns deltagare både från HTK och flera andra klubbar i Sverige, Danmark och Norge. Lägret 
var mycket uppskattat och gav en del extraintäkter för klubben.  

Bredd 

Verksamheten inom bredd har under året löpande förändrats från kommittéarbete till arbete i pro-
jektform.  

HTK har bjudit in till blixtdubblar för seniorer vid några tillfällen. Klubben har även genomfört ett 
mycket lyckat träningsläger i Hamburg under slutet av april månad. Tennisträning på grus i fyra dagar 
i kombination med en sightseeing i Hamburg och en hel del andra aktiviteter blev en lyckad start på 
utomhussäsongen. Inte bara juniorer deltog på lägret utan även en handfull seniorer fick ta del av 
den tuffa träningen med klubbens duktiga tränare. 

HTK har även startat upp en dubbelserie för seniorspelare som möts i fyra olika divisioner med 
upp- och nedflyttningar. I dagsläget deltar 16 par under inomhussäsongen. 
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HTK:s deltagare på lägret i Hamburg under april 2011 

Marknad 

Verksamheten inom marknad har under året löpande förändrats från kommittéarbete till arbete i 
projektform.  

Den huvudsakliga uppgiften är att skapa utökade sponsorintäkter för klubben. Under slutet av året 
har nya arbetsformer och en projektgrupp startats för att på allvar arbeta med att avsevärt utöka 
klubbens sponsorintäkter. 

Ett ”advisory board” med en handfull personer har tagit form i syfte att kunna ge styrelsen och 
andra nyckelpersoner stöd i viktiga frågor. Frågorna rör huvudsakligen området marknad men kan 
även innefatta råd inom andra områden.  

Anläggning 

Även anläggning har under året förändrats från kommitté till arbete i projektform. Under första 
halvan av året låg fokus på att skapa goda förutsättningar för att ansvara för drift och underhåll av 
anläggningen Pålsjö Tennis i samarbete med anläggningens nya ägare Pålsjö Ess AB.  

HTK drabbades av en försening av anläggningens renovering vilket innebar att klubben fick hyra in 
sig på flera andra anläggningar under början av utomhussäsongen. Sommarens frekventa regnande i 
kombination med nyanlagda banor gjorde att bantillgången på Pålsjö Tennis blev kraftigt begränsad 
under utomhussäsongen 2011. 

HTK och Pålsjö Ess AB slöt under augusti 2011 en ny överenskommelse gällande framtida utnytt-
jande av utomhusbanorna. Överenskommelsen innebär att HTK från och med utomhussäsongen 
2012 hyr banor av Pålsjö Ess AB. Bolaget ansvarar för all drift och underhåll av banorna. 

Information 

HTK har använt hemsida och e-mail för att informera klubbens medlemmar om aktiviteter och hän-
delser. Under 2011 har 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. 
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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 pressmed-
delande 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, 
Johanna Larsson och Calle Bergman. 

 

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 2010. Under 2011 har klub-
ben haft igång totalt 64 lag medan man under 2010 hade igång 50 lag. HTK har under 2011 varit 
mycket framgångsrika i seriespelet vilket har resulterat i många seriesegrar. 

HTK har under året haft följande antal deltagande lag i seriespelet: 

Lag Våren 2011 Utomhus 2011 Hösten 2011 

Svenska Tennisserien 6 (6) 9 (7) 11 (11) 

Tennis Syd 9 (7) 14 (10) 15 (9) 

(Siffror inom parantes avser 2010) 
 
Damer 

Efter tre raka SM-guld fick damlaget i år nöja sig med en bronsmedalj. Damlaget gjorde trots detta 
en mycket stark insats och visade med eftertryck att både spelstyrka och bredd räcker långt även 
utan landslagsspelarna Johanna Larsson och Sofia Arvidsson. Detta år deltog Johanna i två av sju 
lagmatcher medan Sofia spelade fyra av sju lagmatcher. 

HTK:s damer matchade Fair Play TK:s guldlag i serien genom att spela 3-3 på Malmölagets hemma-
plan. Tjejerna åkte sedan på en hårfin förlust med 2-4 mot silvermedaljörerna KLTK. Med tre tap-
pade poäng lyckades inte laget placera sig etta eller tvåa i serien vilket krävdes för att få spela den 
avslutande finalen.  
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Ett stort grattis till bronslaget som bestod av följande spelare: Johanna Larsson, Sofia Arvidsson, 
Beatrice Cedermark, Eveliina Virtanen, Louise Brunskog, Karina Jacobsgaard, Victoria Matejevic och 
Alice Wenner. Mattias Arvidsson och Anna-Karin Svensson stod för lagledarskapet. 
 

 
HTK:s damlag i Elitserien 2011 - bronsmedaljörer 

 

Herrar 
HTK:s herrlag var 2011 nykomlingar i Elitserien efter en ettårig sejour i Division 1. Laget betrakta-
des tidigt som en outsider med svårbedömd potential och spelstyrka. Nykomlingarna visade redan i 
första matchen att man kunde hota alla lag i serien. Vinsten mot förra årets Elitseriesegrare KLTK 
på bortaplan med 4-2 gav eko i ”Tennissverige”. Den nyblivne HTK-spelaren Robin Olin visade tidigt 
vägen genom att vända en hotande förlust och två matchbollar mot sig till vinst mot duktige Tobias 
Blomgren. 

Herrlaget vann sina fyra första lagmatcher vilket säkrade seriesegern i en av de två poolerna i Elitse-
rien. Laget förlorade sedan sista poolmatchen mot SALK som i denna match mönstrade Pim-Pim i 
laget. I semifinalen vann HTK-laget mot GLTK på hemmaplan med 4-2 i matcher. Jacob Ahlström 
stod för en mycket stabil insats tredjesingeln mot Viktor Stjern.  

I finalen som spelades mot FPTK i två matcher, var Malmölaget starkast. FPTK mönstrade ett myck-
et starkt lag i sin jakt på dubbla titlar (herrar och damer), som bestod av Frederik Nielsen, Filip 
Prpic, Pablo Figueroa och Andreas Vinciguerra. Calle Bergman spelade övertygande och kunde vinna 
båda sina singelmatcher mot Frederik Nielsen och Filip Prpic. HTK fick till slut se sig besegrade med 
7-3 i matcher.  

HTK:s överraskande silvermedalj togs av Calle Bergman, Robin Olin, Philip Örnö, Jonas Berg, Jacob 
Ahlström, Lars-Anders Wahlgren och Robert Lindhe. Mattias Arvidsson och Samuel Ekberg var 
lagledare.  

HTK:s representationslag har därmed visat att man står sig bra i nationell konkurrens på såväl dam-
sidan som herrsidan.   
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Silvermedaljörer – HTK:s herrlag i Elitserien 2011 

 
Seriesegrar Svenska Tennisserien 

Lag Division Serie Övrigt 

Herrar 55 Division 1 Våren inomhus SM-guld i slutspel 

Damer Division 2 B Utomhus  

Herrar 45 Division 1 Utomhus SM-brons i slutspel 

Herrar 55 Division 1 Utomhus SM-silver i slutspel 

Herrar 65 Division 2 Utomhus  

Herrar Elitserien Pool A Hösten inomhus SM-silver i slutspel 

 
H55-laget som vann SM-guld inomhus 2011 
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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. 

Individuella prestationer 

Under 2011 har en rad HTK-spelare nått framskjutna placeringar i tävlingar på nationell och inter-
nationell nivå. I nedanstående redovisas spelarnas världsrankingplatser.  

Victor Dahlstrand och Linus Bergevi har tillsammans tagit sex medaljer i JSM-tävlingar under året. 
Victor tog silver i singel både inomhus och utomhus samt ett silver inomhus och brons utomhus i 
dubbel. Linus tog guld i dubbel både inomhus och utomhus. 

En sammanställning över spelarnas individuella placeringar i tävlingar kommer att publiceras på klub-
bens hemsida, www.htktennis.com. 

Internationell ranking (senior- och 18-årsspelare) 

Spelare Lista Världsranking (2011-12-31) 

Sofia Arvidsson Damer 78 (52) 

Johanna Larsson Damer 59 (68) 

Calle Bergman Herrar 503 (541) 

Robin Olin Herrar 810 (1517) 

Beatrice Cedermark Damer 771 (-) 

Louise Brunskog Damer 1106 (-) 

(2010 års placeringar inom parantes) 

 
Representation 

Sofia Arvidsson och Johanna Larsson har representerat Sveriges landslag i Fed Cup under flera till-
fällen under året. Sofia och Johanna vann kvalmatchen mot Kina som spelades i Idrottens Hus vilket 
kvalificerade Sverige till World Group. 
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Framtid 

HTK:s verksamhet är omfattande och innefattar många olika verksamhetsområden. Klubbens trä-
ningsutbud är stort och erbjuder träning för spelare från fem år och uppåt. Träning erbjuds för såväl 
ungdomar, motionärer och elitspelare. 

Klubben representeras av både damlag och herrlag i Sveriges högsta serie, Elitserien. HTK har i 
skrivande stund sju spelare med världsranking på seniornivå. 

HTK arrangerar tre årligen återkommande tävlingar.  

Breddaktiviteterna kommer att utökas under 2012.  

Styrelse och anställd personal lägger stor vikt vid ekonomiska frågor och ekonomihantering. Budget-
arbete och budgetuppföljning är centrala punkter i den löpande verksamheten. 

HTK har för avsikt att fortsätta arbetet på inslagen väg, det vill säga en fortsatt utveckling av verk-
samheten. Styrelsen har för året 2012 föreslagit en nollbudget.  

Styrelsen ser positivt på framtiden. Intresset för tennis är stort i Helsingborg. Klubbens medarbetare 
är engagerade och har stor kompetens. Samtidigt har styrelsen stor respekt för HTK:s ansträngda 
ekonomiska situation.  

HTK bildades den 5 september 1913. Klubben firar under 2013 100 år.  

 

 

 


