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Namn:  Sofia Arvidsson 

Ålder:   32 år 

Debuterade som proffs: 1999 vid 15 års ålder 

Började i HTK:  2008 

Lag-SM Guld:  2008, 2009, 2010, 2012, 2013 (Brons 2011 & Silver 2014) 

Högsta singelranking: 29a 

Högsta dubbelranking: 67a 

Fed Cup 

- Debuterade 2000 och har sedan dess varit uttagen varje match. Totalt 50 st. 

- Har spelat 88 singelmatcher och vunnit 50 matcher 

- Har spelat 28 dubbelmatcher och vunnit 14 matcher  

Olympiska Spelen 

- Representerade Sverige både 2008 (Peking) och 2012 (London)  

Singel 

- WTA-titlar:   2 st – 2012 och 2006  Memphis 

- WTA-finaler:  2 st - 2010 Memphis och 2005 Québec City. 

Dubbel 

- WTA-titlar:  1 st - 2010 Québec City ( Johanna Larsson). 

- WTA-finaler:  4 st - 2013 Memphis ( Johanna Larsson, 2012 Copenhagen (Kanepi),            

 2011 Auckland (Erakovic),  2009 Québec City (Beltrame). 

- ITF Titlar: 20 st varav den sista kom i Påljsö Ladies på hemmaplan i Helsingborg 

Verksamhetsberättelse 

 

Helsingborgs Tennisklubb 

2016-03-06 

”Något som låg mig varmt om 

hjärtat var att spela Fed Cup för 

Sverige. Jag är den spelare som 

spelat flest landskamper bland 

både damerna och herrarna vilket 

jag är väldigt stolt över” 
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Inledning 

Innan vi fortsätter med något annat måste vi också hylla en annan tjej i klubben, Johanna 

Larsson. Johanna hade en fantastisk vecka i Båstad under ledning av Mattias Arvidsson. Jo-

hanna vann både singel och dubbel i Swedish Open efter lysande spel. Det känns fantastiskt 

att ha Johanna i klubben som en förebild för alla andra som drömmer om en tenniskarriär 

på sin egen nivå. HTK säger återigen stort grattis och lycka till under 2016. 

 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Helsingborgs Tennisklubb får härmed avge sin förvaltningsberättelse för peri-

oden 1 januari – 31 december 2015.  

Beträffande föreningens ekonomiska förvaltning hänvisas till särskild redovisning i ”Årsbok-

slut Helsingborgs Tennisklubb 2015-01-01—2015-12-31” under rubriken ”HTK:s ekonomi”. 

Styrelse och valda funktionärer 

Ordförande: Ants Suurkuusk 

Vice ordförande: Jean Bülow 

Ekonomiansvarig: Per Forsander 

Sekreterare: Bengt Helmersson (adjungerad) 

Ledamöter: Marcus Carlsson 

 Linda Lindkvist 

 Mari Andersson 

 Urban Klinteby 

Auktoriserad revisor: KPMG AB, Helsingborg. Per Jacobsson 

Revisorssuppleant: KPMG AB, Helsingborg. Haris Hot 

Valberedningen: Mats Carlsson (ordförande) 

 Per Thomas Wall 

 Måns Nostell 

Styrelsen har haft nio styrelsemöten under perioden 2015-01-01—2015-12-31. 
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HTK:s utsedda ledamöter i Stiftelsen Olympiahallen har varit PT Wall, Bengt Helmersson och 

Jörgen Wenner första halvan och Mats Carlsson, Helena Rosenlöf och Ants Suurkuusk andra 

halvan. Marcus Lindberg har i sin egenskap av klubbchef varit adjungerad till Stiftelsen och 

Olympiahallens styrelse. 

Medlemmar 

Antalet medlemmar var 874 vid utgången av år 2015, vilket är en ökning med 57 personer i 

förhållande till 2014. Antalet aktiva i klubbens träningsverksamhet har ökat något under 

2015.  

Organisation/Anställda 

Klubbens verksamhet och organisation fastställs i grunden genom föreningens årsmöte där 

beslut tas om verksamhetens huvudsakliga inriktning. Årsmötet väljer ordförande och leda-

möter till styrelsen. Föreningens styrelse leder det strategiska arbetet där föreningens an-

ställda ansvarar för det operativa arbetet under ledning av en klubbchef. 

2014 genomfördes en uppdatering av HTKs organisation och verksamhetsplan från 2006 

som man nu arbetar efter. 

Klubbchefen är adjungerad till styrelsen och rapporterar löpande om verksamheten. Pro-

jektgrupper har vid behov bildats och arbetat med specifika frågor under tidsbegränsade 

perioder. 

Marcus Lindberg jobbar som klubbchef. Denna tjänst, som totalt sett är heltid kombineras 

med ett fortsatt uppdrag som tränare. Carina Berg, kanslist, gick över från heltid till 75% 

under hösten. Mattias Arvidsson, Samuel Ekberg, Carl Bergman och Fredrik Forsander är 

heltidsanställda tränare. Utöver ovanstående anställningar har totalt ett 10-tal timanställda 

tränare gjort stora insatser under året i klubbens träningsverksamhet. 

Klubbchef/Tränare Akademi Orange/Grön  Marcus Lindberg 

Kansli/administration   Carina Berg 

HTKs Träningsverksamhet   Fredrik Forsander 

HTK Tennis Akademi PIA   Mattias Arvidsson 

HTK Tennis Akademi Blå och Senior Tennis Team/NIU Carl Bergman 

HTK Tennis Akademi Gul/Tennisprofil  Samuel Ekberg 
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Ekonomi 

HTK hänvisar till klubbens årsbokslut gällande ekonomi under rubriken ”HTK:s ekonomi”. 

HTK:s budget för 2016 visar ett nollresultat där man hoppas på att bidragen ska bli högre än 

budgeterat och därmed få ett överskott. 2015 års bokslut visade ett nollresultat vilket också 

var budgeterat. För att vi fortsättningsvis ska kunna vara på ”rätt” sida noll förutsätter att vi 

närmar oss vår målsättning om 500 kursdeltagare under inomhussäsongen. Idag är vi om-

kring 400. 

Representation 

Vid Svensk Tennis Syds årsmöte 2015 representerades föreningen av Ants Suurkuusk. Vid 

värdskapsmiddagen 2015 representerades föreningen av Marcus Lindberg. Inbjudan till 

denna middag sker endast om man arrangerat ett arrangemang av betydande karaktär. HTK 

arrangerade i år Fed Cup på Arena. 

Träning 

HTK erbjuder idag träning för alla och vi följer ”regelboken” Idrotten vill så långt det går. Det 

innebär bla att de som tränar barn ska ha god utbildning för just barnträning, inga elitsats-

ningar före 13 års ålder, träning på barns villkor dvs att barnen dikterar hur mycket de vill 

träna och vilken inriktning de önskar. Givetvis är detta utefter HTKs resurser. 

Från 13 års ålder kan du göra en internationell satsning i vår internationella Akademi som 

leds av Mattias Arvidsson. Under 2015 var det 15 spelare som satsade mot en internationell 

karriär. 

HTKs träningsupplägg uppmärksammas mycket och HTK har under året fått studiebesök där 

klubbar önskar titta på hur vår organisation ser ut och vilken slags träning vi bedriver. Trä-

narna ser detta som ett kvitto på att vi är ”rätt på det” men är samtidigt ödmjuka till föränd-

ring för att utveckla klubben framåt hela tiden. 

Under inomhussäsong tränades cirka 400 kursdeltagare där ca 140 var seniorer, ca 100 var 

ungdomar och ca 160 var barn. Fördelningen var ca 60% Träningsverksamheten och 40% 

HTK Tennis Akademi.  

 

 

 

Totalt under året har cirka 750 unika kursdeltagare varit med i HTKs verksamhet i Olympia-

hallen eller på Pålsjös utomhusbanor. 

Klubbens tränare har haft regelbundna tränarträffar där internutbildning under ledning av 

Marcus Lindberg, Mattias Arvidsson och Fredrik Forsander har stått på programmet.  
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Sommartennis 

Under sommaren erbjuds sommartennis för alla. Dessa veckor brukar vara populära och 

inget undantag under 2015. Då vår nya internationella damtävling spelades veckan efter 

midsommar lades en av veckorna i Hittarp med god uppslutning. 

 

Här några barn som precis har spelat och lekt i minitennis 

Breddaktiviteter för små och stora 

HTK har under 2015 fortsatt att verka för mycket aktiviteter för alla. HTK vill vara en aktiv 

klubb där medlemmar och kursdeltagare känner att det finns mer än ”bara” komma på sina 

träningar. Under året har det genomförts en rad läger i Olympiahallen för olika åldrar, Dub-

belblixt för vuxna, nybörjartävlingar för upp till 13 år, Sportfritids, tävlingsresor osv 

 

 

 

Nyrekrytering 

Under 2015 har HTK fortsatt samarbetet med kommunens skolor som under skoltid får 

komma och prova på tennis under en timme. HTK har också varit aktiva på Gröningen i 

sommar i form av minitennis. Detta kan HTK erbjuda tack vare Idrottslyftet som finansierar 

detta. HTK riktar ett stort tack för dessa bidrag och hoppas på gott samarbete också under 

2015. Cirka 1.000 skolelever kunde komma och prova på under 2015 och massor av barn 

besökte oss vid bla Gröningen. 

 

Idrottslyftet/Föreningen för barn och ungdomsvård 

Tack vare idrottslyftet har man kunnat genomföra en rad projekt i klubben. Skolprojektet har 

inneburit att drygt 100 skolklasser har kunnat besöka oss under året och prova på tennis, 
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Fysprojektet har inneburit att vi med hjälp av Ronny Persson har kunnat utbilda ett stort 

antal ungdomar och tränare i detta viktiga område, Projekt kvartertennis har inneburit att vi 

kommit i kontakt med nya medlemmar bla på Gröningen, Tjejprojektet gjorde det möjligt 

att några tjejer kunde vara med under några dagar vid vår hemmatävling Pålsjö Ladies, Pro-

jekt bussresor gjorde att vi kunde hålla nere kostnaderna kring våra sommarveckor där vi 

tränade och åkte gemensamt på tävlingar, Projektet ungdomssamarbete utbildade nya lin-

jedomare, tränare och huvuddomare. Dessutom erhöll vi pengar ifrån Handelsbankens före-

ning för barn och ungdomsvård och kunde genomföra ett KM gratis 

 

 

 

Svensk Tennis utbildningsmaterial tar form 

Under hösten fick spelare ifrån HTKs Akademi orange och gröns verksamhet vara med och 

hjälpa till att göra det nya utbildningsmaterialet som släpp under 2016. Totalt 10 olika spe-

lare var med och visade teknik och metodik under totalt 3 dagar. Joel Helmersson och 

Samuel Ekberg deltog också i projektet och det ska bli spännande att se bilderna och filmer-

na när allt är klart. 

 

Disa Mannheimer, Stefan Rasic och Linea Bajraliu, födda -07 tyckte det var roligt att vara med 
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Marknad 

Under 2015 har marknad-, samarbetsparter- och sponsorsfrågor gått ifrån ideella krafter till 

att ingå i klubbchefens arbete. Under 2015 har inga märkbara skillnader skett utan HTK har 

kvar ungefär samma samarbetspartners om tidigare. Två aktiviteter som urskiljer sig är en 

träff under Fed Cup i början av året och en VIP-dag under Swedish Open där deltagarna fick 

spela tennis med gamla legendarer, avnjuta en god lunch på Sand, samtala med Johanna 

Larsson samt se tennis i världsklass. 

 

Hela gänget som nätverkade under VIP-dagen i Båstad 

Information och satsning på ny hemsida och sociala medier 

2015 gjorde HTK om sin hemsida. Man anställde också Bengt Helmersson som IT-ansvarig 

och han har skött hemsidan och andra sociala medier under året. Givetvis har alla anställda 

bidragit med bilder och artiklar också för att göra dessa medier så aktiva som möjligt. 

HTK har också använd e-mail och nyhetsbrev för att informera klubbens medlemar löpande 

om verksamheten. Antalet brevutskick är kraftigt begränsat. 

Anmälningsförfarande för träning görs huvudsakligen via formulär på hemsidan där inform-

ation också finns. 

Klubben har tagit en hel del foton på olika klubbaktiviteter och tävlingar. Dessa har publice-

rats på klubbens hemsida via nyhetsbrev och nyheter. 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 ut-

rymmet har punktvis blivit mycket stort, inte minst tack vare klubbens högst rankade spe-

lare, Sofia Arvidsson och Johanna Larsson men också en del genom andra framstående spe-

lare som Dragos Madaras, Linus Bergevi och våra veteraner. 

HTK har också visat närvaro på Facebook genom en ”officiell HTK-sida”. Många HTKare följer 

nyheterna och informationsflödet. Via hemsidan går det också att komma åt HTK:s 

YouTube-kanal där några inspelningar och intervjuer finns. 

 

 

 

www.htktennis.com 
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Interna Tävlingar 

HTK har under 2015 arrangerat fem sanktionerade tävlingar: 

 Pålsjö Ladies 25.000 USD (Ny) 

 Beach House - Öresundsveckan 

 Dubbelcupen 

 Tretorn Open 

 Tretorn Open – Vintertour (Ny) 

 

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 Deltagare HTK:are Tävlingsledare 

Pålsjö Ladies 12-28 juni DS 32+32 3 (4) Anders Wennberg 

Beach House Öresundveckan 24 jul-2 aug 24 (24) 289 (298) 43 (51) Joel Helmersson 

Dubbelcupen 12-13 sep 9 (9) 213 (214) 42 (46) Bengt Helmersson 

Tretorn Open 27 okt-2 nov 24 (21) 176 (152) 49 (41) Joel Helmersson 

Tretorn Open - Vintertour 27okt-2 nov 2 (0) 54 (0) 8 (0) Joel Helmersson 

(Siffror inom parantes avser 2014) 

 

Pålsjö Ladies.  

2015 uppgraderades Helsingborgs Internationella Damvecka till en 25.000 USD tävling. Täv-

lingen flyttade också ifrån att spelas vecka 8 i Olympiahallen till strax efter midsommar och 

spel på Pålsjös utomhusanläggning. Pålsjö Ladies blev en svensk succé i allmänhet och en 

HTK succé i synnerhet då tävlingen vanns av HTKs Sofia Arvidsson mot Malin Ulvefeldt i 

finalen med 67,61,62 

 

 

Malin Ulvefeldt          Sofia Arvidsson 
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Beach House – Öresundsveckan 

Med spelare från hela landet samt utländska gäster från Danmark, Norge, Tyskland, Polen 

och USA landade antalet deltagare på nästan 300, nästan lika många som förra året. 

 

Ny sponsor inför året i Beach House gjorde tävlingen än mer attraktiv där mycket finna pri-

ser delades ut till de som hade framskjutna placeringar. 

 

      Oscar Bengtsson        Glada tjejer över sina priser 

 

Dubbelcupen  

Dubbelcupen fortsätter att vara en populär tennistävling som sticker ut på många sätt. Un-

der årets upplaga gästade 213 deltagare tävlingen. Intresset för mixedklasserna har växt 

markant från en redan hög nivå. Totalt 70 mixeddubbelpar deltog i de tre klasserna för åld-

rarna 10, 12 och 14 år. Förutom att 334 dubbelmatcher har genomförts så har det också 

bjudits på många sidoaktiviteter. Bland annat fick deltagarna prova på sex stycken olika 

grenar i ”MultiSkills”. 

Det råder överlag väldigt positiva tongångar från både spelare, föräldrar och ledare om 

Dubbelcupen. Titta gärna in på www.dubbelcupen.se. Där finns bla en kort film och massa 

foton om och från turneringen. 

 

Axel Torle i par med Agnes Rosenlöf 

http://www.dubbelcupen.se/
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Tretorn Open 

Årets upplaga innehöll vår traditionella klassindelning med flytande lottningar i dam- och 

herrklasser samt klasserna för 14-18 år. Tävlingen innehöll också det nya systemet med ABC-

klasser för 13-åringar och yngre där deltagarna själva fick bestämma klass. Nyheter för året 

var också 9-årsklasser där midiregler användes (indragna linjer och midiboll). Dessutom ar-

rangerades veteranklasser för första gången och det blev tillräckligt många deltagare i H45 

och H55 för att klasserna skulle kunna genomföras. 

 

Tretorn Open - Vintertour 

För första gången arrangerades också en Vintertourtävling. Uppslutningen var bra och kvalet 

för både dam- och herrklassen fylldes till sista plats. På damsidan överraskade blott 14-åriga 

Caijsa Hennemann med att vinna finalen över Klara Thell Lenntorp i tre set men på herrsidan 

blev det favoritseger genom Dragos Madaras från HTK. 

 

 

  Dragos Madaras 

 

Klubbmästerskapen 

Nästan 40 deltagare deltog i nystarten av klubbmästerskapen i 6 olika klasser. KM innehöll 

singel-, dubbel- och generationsklasser. KM kommer vara en återkommande aktivitet i HTK 

framöver och spelas i augusti månad på Pålsjö. Segrare i de äldsta klasserna var Oscar Bülow 

15 års singel och Axel Oscar Bülow/Adam Granath i 15 års dubbel. 
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Seriespelet 

Seriespelet är en viktig del i HTK:s verksamhet. Klubben deltar i seriespel på klubbnivå (Hot 

Shots Ligan), regionsnivå (Tennis Syds serier) och nationell nivå (Allsvenska serierna) 

Seriespelet indelas i tre säsonger: Våren inomhus(fortsättning från hösten tidigare år), utom-

hus samt hösten inomhus. Antalet lag i serierna har uppgått till 82 lag med totalt över 150 

unika deltagare från HTK. 

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

Lag Våren 2015 Utomhus 2015 Hösten 2015 

Svenska Tennisserien 9 (11)  5 (6)  9  (11) 

Tennis Syd 14 (21) 16  (18) 15 (21) 

Hot Shots Ligan 10 (8) -- 4 (8) 

(Siffror inom parantes avser 2014) 

 

Damer 

HTKs damer klarade sig kvar i div 1 utomhus med en 4e placering i div 1 södra vilket var 

målsättningen då det är svårt att få med alla toppspelare under denna period. 

Inomhus i Elitserien fick HTK inledningsvis spela utan stjärnorna Sofia Arvidsson och Johanna 

Larsson. Trots väl kämpande hade tjejerna inte marginalerna med sig och man fick inrikta sig 

på att klara kontraktet. HTK kom till slut på en blygsam femte plats. 

Spelare: Johanna Larsson, Sofia Arvidsson, Eveliina Virtanen, Olga Helmie, Emmy Thomasson, 

Fredrikke Svarre, Viktoria Björk, Karina Jacobsgaard, Mari Andersson, Emilie Francati 

Coacher: Mattias Arvidsson och Samuel Ekberg 

 

TABELL 

Lag M V O F P Md Sd Gd 

Fair Play TK – Lag 1 7 7 0 0 14 34 63 241 

GLTK – Lag 1 7 5 1 1 11 14 34 127 

SALK – Lag 1 7 4 1 2 9 6 10 52 

Tabergsdalens TK – Lag 1 7 4 0 3 8 0 -4 -20 

Helsingborgs TK – Lag 1 7 3 1 3 7 4 9 83 

Lidköpings TK – Lag 1 7 2 1 4 5 -10 -17 -72 

Näsbyparks TK – Lag 1 7 1 0 6 2 -16 -32 -130 

Allmänna TK Lund – Lag 1 7 0 0 7 0 -32 -63 -281 
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Johanna Larsson och Karina Jacobsgaard 

Herrar 

HTKs herrar klarade sig kvar i div 1 södra efter en tredje plats. Målsättningen uppnådes och 

många spelare fick bra matcher inför sommaren. 

Inomhus i Elitserien gick det tyvärr lite sämre. HTK fick inte till det lag man ville i alla matcher 

vilket också blev avgörande. HTK klarade inte sina målsättningar att vara kvar i Elitserien 

2016 utan får börja om i Div 1. 

Spelare: Carl Bergman, Philip Örnö, Jonas Berg, Linus Bergevi, David Thorstensson, Oscar 

Forsell, Dragos Madaras. Maxim Landa, Christian Sigsgaard, Arvid Rosenlöf 

TABELL 

Lag M V O F P Md Sd Gd 

Fair Play TK - Lag 1 7 6 0 1 12 22 45 158 

SALK - Lag 1 7 4 2 1 10 8 18 60 

GLTK - Lag 1 7 3 2 2 8 2 -1 -17 

Solna TK - Lag 1 7 3 2 2 8 -2 -7 -26 

KLTK - Lag 1 7 3 0 4 6 4 4 7 

Upsala TK - Lag 1 7 3 0 4 6 -6 -14 -73 

Lidköpings TK - Lag 1 7 0 1 6 1 -26 -39 -103 

 

En sammanställning över tabeller och resultat finns att hitta på: http://seriespel.tennis.se.  

 

 

http://seriespel.tennis.se/
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Fed Cup i bilder – Sverige vs Schweiz i Arenan 

 

En av Sverige största minitennistävlingar HTKare får vara bollkallar 

 

Våra barn och ungdomar får en pratstund med spelarna     Minitennis på Väla 

 

Rönnowska hjälpte till       Laget var finklädda inför obligatoriska spelarmiddagen 

  

Johanna efter en vunnen boll  Utan bana inget spel. Har gänget som byggde. 
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Individuella prestationer - ranking 

Under 2015 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 (2015-12-31) 

Johanna Larsson Damer 55 (70) – Dubbel 39 (148) 

Sofia Arvidsson Damer 316 (271) 

Dragos Madaras (1997) Junior ITF 59 (26/01/2015)  (114) 

Linus Bergevi (1999) Junior ITF 879 (1591) 

Olga Helmi (2000) Junior ITF 385 (1395) 

Fredrike Svarre (1997) Junior ITF 1232 (1389) 

(2014 års placeringar inom parantes) 

 

HTK vill uppmärksamma några av de prestationer som gjordes under året 

 

HTK har flertalet spelare långt fram på rankinglistor och i turneringar. Med sina drygt 100 

tävlingsspelare finns det ingen klubb i Sverige som kan mäta sig på bredden. Nedan följer 

de spelare/lag som presterat lite extra bra på tennisbanan under året 2015. 

 

Tävlingsresultat i de större svenska tävlingarna och internationellt 

 

Johanna Larsson 

Vinst WTA  Swedish Open Båstad  Singel 

Semifinal WTA Rio De Janerio  Singel 

Semifinal WTA Linz   Singel 

Kvartsfinal WTA Acapulco   Singel 

Kvartsfinal WTA Seoul   Singel 

Kvartsfinal WTA Thaskent   Singel 

 

Vinst WTA Swedish Open Båstad  Dubbel 

Vinst WTA Hobart   Dubbel 
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Final WTA Seoul   Dubbel 

Semifinal WTA New Heaven  Dubbel 

Semifinal WTA Acapulco   Dubbel 

Semifinal WTA Monterrey  Dubbel 

Kvartsfinal Australian Open   Dubbel 

 

Sofia Arvidsson 

Vinst $ 25000 Surprise USA  Singel 

Vinst $ 25000 Helsingborg, Pålsjö Ladies Singel 

 

Dragos Madaras 

Senior 

Final $ 10000 Båstad  Singel 

Final $ 10000 Båstad  Dubbel 

Semifinal $ 15000 Danderyd  Dubbel 

Semifinal $ 10000 Österrike  Dubbel 

Brons Svenska Vintertouren   Singel 

Brons Svenska Sommartouren  Singel 

Junior 

Final ITF Grade 2 Bulgarien  Singel 

Semifinal ITF Grade 2 Litauen  Singel 

Kvarsfinal ITF Grade 1 Umag  Singel 

Kvartsfinal ITF Grade 1 Tjeckien  Singel 

Kvartsfinal Roland Garros   Dubbel 

Final ITF Grade 1 Tjeckien  Dubbel 

 

Linus Bergevi 

Vinst SALK Open   Singel 

Semifinal Båstad Tennis   Singel 

Kvartsfinal JSM Inomhus   Singel 

Kvartsinal JSM Utomhus   Singel 

Guld JSM Utomhus   Dubbel 

Silver JSM Inomhus   Dubbel 

Final Båstad Tennis   Dubbel 

Brons Lag EM Inomhus   

4:a Lag EM Utomhus 

14 Lag VM Utomhus  

Semifinal ITF Grade 5 Schweiz  Singel 

Kvartsfinal ITF Grade 5 Luxemburg  Singel 

Kvartsfinal ITF Lettland   Singel 

Semifinal ITF Västerås   Dubbel 

Olga Helmi 

Final ITF Grade 4 Västerås  Singel 

Final ITF Grade 5 Stavanger  Singel 

Semifinal ITF Grade 4 Köpenhamn  Singel 

Kvartsfinal ITF Grade 4 Rungstedt   Singel 
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Frederikke Svarre 

Guld Danska Mästerskapen Inomhus Singel 

Silver Danska Mästerskapen utomhus Singel 

 

Elias Dahlstrand 

Brons Svenska Mästerskapen 12 års inomhus Dubbel 

Brons Svenska Mästerskapen 12 års utomhus Dubbel 

 

Mats Lilja 

Silver Veteran-EM H65 i Seefeld  Singel 

Guld Veteran-SM H65 inomhus  Singel 

Guld Veteran-SM H65 utomhus  Dubbel 

Vinst Karlskrona International Senior H65 Singel 

8a Lag VM H65 

 

Per-Thomas Wall 

Silver Veteran-SM H65 utomhus   Dubbel med Coco Belfrage 

Vinst ITF Mallorca Senior Open HD65 Dubbel med Alexandr Cernoch, 

8a Lag VM H65 

 

Coco Belfrage: 

Guld Veteran-SM H65 inomhus  Dubbel med Sven Andrén 

Kvartsfinal Veteran-SM H65 utomhus  Singel 

Silver Veteran-SM H65 utomhus  Dubbel med PT Wall 

 

Jan-Erik Friberg: 

Guld Veteran-SM H70 utomhus   Dubbel med Evert Jönsson 

Vinst ITF Mallorca Senior Open HD70  Dubbel med Heinz Wagner 

13e Lag VM H70 

 

Från vänster Sven Andrén, Mats Lilja, Torsten Hansson och Per-Thomas Wall (lagkapten). 
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Landslagsuppdrag 

Johanna Larsson Fed Cup 

Sofia Arvidsson Fed Cup 

Linus Bergevi  Lag EM , Lag VM, Läger och Tävlingar 

Dragos Madaras Läger 

Mats Lilja  Lag VM H65 

PT Wall  Lag VM H65 

Jan Erik Friberg Lag VM H70 

 

Jan-Erik Friberg 2a från vänster Linus Bergevi 

Resultat övriga lagtävlingar 

 

H65 

Silver Svenska Mästerskapen inomhus 

Silver Svenska Mästerskapen utomhus  

                 

Detta hände också 2015 

- HTK startade upp en tradition med Julavslutning 

- Sommartennis spelades i Hittarp för första gången 

- Emmy Thomasson gjorde debut i A-laget i Elitserien 

- Dragos Madaras tog sina första ATP-poäng och spelade juniorgrandslam 

- Johanna erhöll sin hittills högsta rankning i dubbel 

- HTK fick nya kontor då vår shop byggdes ut 

Framtid 

Klubbens förbättringsarbete har fortsatt under 2015. HTK har utvecklat sin bredda satsning 

på aktiviteter i form av läger, nybörjartävlingar, tävlingsresor, elitläger, sommartennis, sport-

fritids, dubbelblixt osv så att det ska finns aktiviteter för alla åldrar och spelnivåer. Klubben 

har fortsatt arbetet med att utbilda sina tränare och nya tränare så att kunskapen ökar i 

tränarkåren. Detta arbete ska förbättras ytterligare under 2016 och modellen ”idrott hela 

livet” ska gälla. Oavsett inriktning ska du få hjälp av klubben att nå dina drömmar och mål 

med din tennis. HTK vill verka för att bygga människor och få enskilda individer att växa. 

I framtiden kommer klubben att ställas inför mycket möjligheter men även stora utmaningar. 

HTK har utmaningar i sportsliga målsättningar, ekonomiska svårigheter och kompetensut-

veckling om hur en förening fungerar i framtiden. Hur påverkar invandring oss som klubb? 

Hur motverkar vi drop out i tidig tonår? Hur behåller vi ideella krafter? Hur kan vi göra tenni-

sen mer tillgänglig för alla? Nya träningsformer? Är padel positivt eller negativt för tennisen? 

Ja frågorna är många men vi känner oss väl rustade inför framtiden och vi jobbar aktivt med 

många av dessa frågor. En stor fråga som vi dock känner är svår att knäcka är nya samar-
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betspartners och sponsorer. Här behöver klubben alla medlemmars hjälp. Hur ska vi attra-

hera nya samarbetspartner som är villiga att satsa på våra barn och ungdomar? Hur når vi ut 

med budskapet att vår klubb är ett bra ställe att vara på? Har ni funderingar eller vill vara 

med och göra skillnad i er klubb så tar vi all hjälp vi kan få. Tillsammans är vi starka!!! 

 

 

 

 

2015-03-06 

Marcus Lindberg 

Klubbchef 

Helsingborgs TK 

http://htktennis.se/2016/02/23/klubbresa-till-lund/

