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Inledning 

2019 har varit ett år bra år för HTK. Klubben har gjort bra resultat både sportsligt och ekonomiskt. 

Sportsliga framgångar är vi lite bortskämda med i alla åldrar med framskjutna placeringar både nat-

ionellt och internationellt men ekonomin har varit ett problem under en längre tid. Det var länge 

sedan man kunde uppvisa ett positivt resultat två år i rad vilket vi nu gör. Dessutom har vi ett posi-

tivt resultat även om vi räknar bort sponsring och marknadsföringsbidrag från Stiftelsen Olympiahal-

len vilket har varit ovanligt på 2000-talet. 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Helsingborgs Tennisklubb får härmed avge sin förvaltningsberättelse för perioden 1 ja-

nuari – 31 december 2019. 

Beträffande föreningens ekonomiska förvaltning hänvisas till särskild redovisning i ”Årsbokslut 

Helsingborgs Tennisklubb 2019-01-01—2019-12-31” under rubriken ”HTK:s ekonomi”. 

Styrelse och valda funktionärer 

Ordförande: Ants Suurkuusk 

Vice ordförande: Daniel Leveau 

Sekreterare Marie Berg 

Ekonomiansvarig: Per Forsander 

Ledamöter: Marcus Carlsson 

  Anna-Karin Magnusson 

 Marie Levinsson 

  

Auktoriserad revisor: KPMG AB, Helsingborg. Per Jacobsson 

Revisorssuppleant: KPMG AB, Helsingborg. Ben Hediari 

Valberedningen: Mats Carlsson (ordförande) 

 Per Thomas Wall 

 Lars Anders Wahlgren 

Styrelsen har haft nio styrelsemöten under perioden 2019-01-01—2019-12-31. 

HTK:s utsedda ledamöter i Stiftelsen Olympiahallen har varit Mats Carlsson, Helena Rosenlöf och 

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

Olympiahallens styrelse. 

Medlemmar 

Antalet medlemmar var 847 vid utgången av år 2019, vilket återigen är en liten minskning från 2018 

års antal på 864. Fördelningen män/kvinnor är 57% / 43 %. 

Organisation/Anställda 

Klubbens verksamhet och organisation fastställs i grunden genom föreningens årsmöte där beslut tas 

om verksamhetens huvudsakliga inriktning. Årsmötet väljer ordförande och ledamöter till styrelsen. 

Föreningens styrelse leder det strategiska arbetet där föreningens anställda ansvarar för det opera-

tiva arbetet under ledning av en klubbchef. 

Klubbchefen är adjungerad till styrelsen och rapporterar löpande om verksamheten. Projektgrupper 

har vid behov bildats och arbetat med specifika frågor under tidsbegränsade perioder. 

Marcus Lindberg jobbade som klubbchef. Mattias Arvidsson, Samuel Ekberg, Per-Erik Granath(jan-

feb), Lars Andersson(feb-dec), Joel Helmersson, Anna Nyman, Josephine Bergman(aug-dec) och 

Fredrik Forsander var hel- eller deltidsanställda tränare. Utöver ovanstående anställningar hade 
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totalt ett 20-tal timanställda tränare gjort stora insatser under året i först och främst klubbens Trä-

ningsVärk. Per Forsander har jobbat som konsult med HTKs ekonomi. 

Utbildning av personal 

Fredrik Forsander och Josephine Bergman har påbörjat en MultiSkillz utbildning tillsammans med Al-

bin Franzén, Pontus Samuelsson och Carl Haglund. Denna utbildning slutförs under 2020. Joel Hel-

mersson var antagen till Svenska Tennisförbundets tränarteam som bla hade en större utbildning i 

Bangkok under året. HTK har även haft ett antal ungdomar med på Svensk Tennis Syds utbildningar 

plattformen och TGU1. 

Ekonomi 

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

Verksamhetsåret 2019 har resulterat i ett positivt resultat på 245 636 kr vilket är det bästa ekono-

miska året på mycket länge. HTK överträffade därmed året budget med 125.000 kr vilket i första 

hand beror på marknadsföringsbidrag från Stiftelsen Oh. HTK har därmed jobbad ned det egna ne-

gativt kapitalet till drygt 1 500 000 kr. 

HTK:s budget för 2020 är delvis ovis då det kommer ske förändringar i personalen men visar ett 

överskott även detta år. 

Representation 

Vid Svensk Tennis Syds årsmöte 2019 representerades föreningen av Ants Suurkuusk och Marcus 

Lindberg. 

Träning - HTK Tennis Akademi 

Kids Academy 

2019 har varit ett händelserikt år för barnen i Kids Academy med mycket äventyr och aktiviteter. 

Vi har under året haft ca 45 spelare födda från 2007-2012 blandat midi, maxi och hårdboll. Ansvariga 

tränare för Kids Academy har varit Anna, Marcus och Joel men även våra duktiga timtränare som ex 

Albin, Carl och Pontus har varit med som tränare ibland. 

Målet i Kids Academy förutom matcher och att bli duktiga tennisspelare är lagandan, att vara en bra 

kompis och bli sedd, hörd och känna sig viktig och delaktig. Alla ska känna alla oavsett ålder och 

känna sig trygg när man kommer till träningen. Detta gör vi genom att spelarna även från 8-9 års ål-

der får vara med, hjälpa till som ledare och sparring till sina yngre kompisar under träningar och täv-

lingar. 

Som vanligt har vi haft en flera serielag i tennissyds serie, 4 lag var med i 10 och 12års klasserna med 

4-5 spelare i varje lag. Under 2019 startade även Söndagsligan där dom yngsta spelarna i Academy 

fick spela singel och dubbel i lag mot jämnstarka träningskompisar, här fick även föräldrarna vara 

med som lagkapten och guida spelarna. Matchträningen fredagar har fortsatt som vanligt men där vi 

mer aktivt efterfrågat föräldrar att delta med lyckat resultat. 

Under året har vi haft fem klubbresor till tävlingar för våra midi och maxispelare till Göteborg, Bå-

stad, Hässleholm och Munka-Ljungby. Utöver klubbresorna till tävlingarna har vi också haft utbyte i 

Svedala och på hemmaplan med Helsingborgsalliansen. 

Två egna SO Tourer för mini, midi och maxispelare har vi hunnit med under året och vi försöker 

alltid utveckla dessa tävlingar ännu mer och bli bättre för varje gång. Detta har också visat sig i antal 

spelare som väljer att komma och spela hos oss där vi kan stoltsera med rekordtävlingar på nära 

100 spelare under fyra timmar. Att delta i våra egna SO Tour-tävlingar ingår i avgiften för alla Kids 

Academy men här såg vi också en möjlighet att utbilda våra spelare som domare. Från det år man 

spelare maxitennis så ska man också hjälpa till att döma sina yngre klubbkompisars matcher under 

våra SO Tour-tävlingar. Ett helhetstänk där vi inte bara tänker spelare utan även växa som människa. 

Våravslutningen blev återigen en lyckad aktivitet där många spelare var med och spelade brännboll, 

tävlade i laglekar och såklart avslutande vattenkrig. En bra dag där alla får samlas och umgås både 

äldre och yngre. 
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Teen Academy 

En ny struktur för ungdomarna i Teen kom på plats. Detta för att alla skall hämna rätt utefter sina 

egna målsättningar. Desto fler tävlingar du spelar desto fler träningar kan du också delta i. Teen 

Academy är uppdelat i Klubb, Regional och Nationell grupp och totalt har cirka 20-22 spelare delta-

git under året. Målsättningen för denna grupp är väldigt varierad. Vissa spelare väljer att tävla lite 

grann och vara med som timtränare medan vissa tävlar flitigt varje vecka. Tränarna försöker vara ly-

hörda på vad respektive individ vill med sin tennis. I HTK ska det finnas alla möjligheter till att bli så 

bra som möjligt samtidigt som vi erbjuder utbildning som tex tränare, domare eller tävlingsledare. 

Senior Academy 

Vänder sig till spelare som fortfarande vill träna i en tävlingsinriktad miljö. Åldrarna varierar från 20 

år upp till 44 år och spelarna kan träna 1-2 ggr/vecka. 

Pro International Academy 

För spelare som satsar mot att spela internationell tennis. Inom PIA gör du antingen din satsning ge-

nom skolsamarbete med Momentum eller NIU på Filborna, på heltid eller i kombination med andra 

skolor/arbete. För spelarna i PIA erbjuder HTK en helhetslösning med tennis, fysträning, utbildnings-

resor samt bevakning på många turneringar. En bra start med andra ord för att kunna ta steget till 

internationell tennis. 

Träning - TräningsVärk 

Multitennis 

Vi har under 2019 fortsatt erbjuda våra yngsta en varierad träning med både mycket tennis samt 

mulitskillz upp till 3 gånger per vecka. Det är glädjande att se att de allra flesta väljer att spela minst 

två gånger per vecka och att både föräldrar och syskon är aktiva i träningen på veckans ena pass. 

Under hösten har vi även börjat implementera lite olika roliga teman några gånger per termin, ex-

empelvis jultema, disneytema, halloween och Mello. Vi har även fortsatt med vårt populära mini-

tennisdisco med tennis, musik, dans och andra lekar som brukar dra 30-40 deltagare varje gång samt 

att en del av de yngsta redan visar intresse för matchspel i vår väl genomförda SO Tour.   

 

Barn/ungdomstennis 

Vi har fortsatt erbjuda alla barn och ungdomar träning måndagar till lördagar under vår- och  

Höstterminen och kul att se att både många barn men även lite äldre ungdomar vill komma och 

spela flera gånger i veckan, en del hela tre gånger. Några frågar dessutom om ännu mer och det lö-

ser vi i mån av plats då vi ser det som mycket positivt att fler vill spela mycket och under året är det 

dessutom en del som börjat igen efter ett uppehåll och vi hälsar er hjärtligt välkomna tillbaka.  

Bland de extra äventyr som anordnats för barn och ungdomar kan nämnas Minitennisdisco och vårt 

populära Melloläger. 

 

Seniortennis 

Vi har under vår- och höstterminen haft träning för seniorer under veckans alla dagar. Vi ser en po-

sitiv trend i att fler vill börja spela mer då det börjar bli några mer som önskar hela tre pass i veckan 

och väljer att kombinera det med extra spel i våra träningskvällar och dubbelblixtar. Inför 2020 ple-

nar vi också för att starta upp en Motionsstege där de kan utmana varandra i matchspel. 

 

Sommartennis 

Årets Sommartennis genomfördes likt tidigare på Pålsjö Tennis med ungefär samma upplägg från 

året tidigare med "Starten", "Intensiven", "Spurten" där vi under perioden blandar tvåveckorskurser  

med intensivveckor. Under 2019 fortsatte vi med Padel för vuxna under intensivveckorna. Nytt för 

året var att alla barn och ungdomar fick var sin Sommartennis-T-shirt vilka användes flitigt under alla 

träningar samt att vi körde 1 timme och 20 minuter per pass. Detta gav alla deltagare extra tennis 

under årets sommartennis och en del klarade faktiskt av att spela 4 timmar varje dag under ett par 

veckors tid. Samtidigt som Sommartennisen spelades på Pålsjö hade vi även ledare på plats på Grö-

ningen, Drottninghög och Idrottsoasen för att alla som ville kunde få prova på minitennis gratis. 
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Veteraner 

Veteranverksamheten i HTK 2019 har präglats av stor aktivitet på äldre herrsidan liksom under de 

senaste åren. Många veteranspelare är igång med flitig träning, seriespel och annan tävlingsverksam-

het. Klubben har deltagit med serielag i Svenska Tennisserien i klasserna H55, H65, H70 och H75. 

Ambitionen bör vara att få igång serielag även i de yngre herrklasserna H35 och H45, då duktiga 

spelare finns i dessa ålderskategorier. Tyvärr är verksamheten mera blygsam på damsidan där inga 

serielag förekommer. En målsättning för oss alla bör vara att försöka entusiasmera fler damer till ve-

teranspel.  

Ett viktigt nav i veterantennisen är den mycket uppskattade OlympiaDubbeln, som under inomhussä-

songen spelas varje onsdag kl 10-12 på banorna 6 och 7 i OH. Åtta entusiastiska dubbelspelare, 

iklädda eleganta OD-tröjor med särskild logotype, kämpar i två matcher om prestigefulla segrar. En 

dagsansvarig spelare bestämmer laguppställningarna med målsättningen att matcherna ska bli jämna. 

Vid den efterföljande gemensamma lunchen på OH diskuteras tennis och andra världsliga frågor un-

der mycket kamratliga former. Deltagarna utgörs av ett 15-tal duktiga veteranspelare från HTK och 

kringliggande klubbar och på reservlistan finns ungefär lika många välmeriterade ersättare. Den dags-

ansvarige summerar dagens OD med en kort rapport som delges alla via mejl. OlympiaDubbeln spe-

las även utomhus under maj månad på Pålsjö. Upphovsmannen och generalen Jan-Erik Friberg admi-

nistrerar det hela och förtjänar en stor eloge! 

Tävlingsresultat - Veteranerna 

I seriespelet inomhus spelade alla lagen i division 1. H55-laget (Kenth Gustafsson, Ernst Larsson, Peo 

Carlsson, Klas Karterud och Jörgen Ström) tog en fin 2:a placering, medan H65-laget (Per-Thomas 

Wall, Coco Belfrage, Gunnar Plate, Jan-Erik Friberg och Mats Lilja) lyckades vinna sin serie och gå till 

slutspel, där man spelade till sig en bronsmedalj. H70-laget (= H65-laget + Lars Borgquist) lyckades 

även de vinna sin serie och gå till slutspel. Detta arrangerades av HTK och resulterade i en heder-

sam silvermedalj till hemmaklubben efter finalförlust mot Varbergs TK. 

I utomhusserien övertygade H55-laget (samma spelare som inomhus) med att vinna division 1 och 

avancera till slutspel, där det blev en hedrande 4-placering. Såväl H65-laget (Mats Lilja, Jonas Svan-

tesson och Lennart Engström) som H75-laget (Jan-Erik Friberg och Lars Borgquist) tog andraplat-

serna i sina respektive division 1-serier medan H70-laget (Per-Thomas Wall, Coco Belfrage, Gunnar 

Plate, Jan-Erik Friberg och Lars Borgquist) överlägset spelade hem sin serie och återbördade HTK 

till högsta divisionen. 

Veteran-SM inomhus, SALK 

Herrsingel 70:  1. Mats Lilja, HTK 

Herrdubbel 75:  1. Jan-Erik Friberg, HTK/Hans Eberstein, Upsala TK 

Mixeddubbel 55:  1. Anna-Carin Månsson, Lidingö TK/Kenth Gustafsson, HTK 

Mixeddubbel 65:  3. Monica Nielsen, Ödåkra TK/Jan-Erik Friberg, HTK 

 

Veteran-SM utomhus, Båstad 

Herrsingel 70:  1. Mats Lilja, HTK 

Herrsingel 75:  3. Lars Borgquist, HTK 

Herrdubbel 70:  1. Coco Belfrage, HTK/Henrik Andrén, Söndrums TK 

Herrdubbel 75:  1. Jan-Erik Friberg, HTK/Evert Jönsson, Lugi TF 

Mixeddubbel 55:  1. Eva-Karin Fridell, Avesta TK/Kenth Gustafsson, HTK 

 

Övriga framgångar för HTK-spelare i nationella och internationella tävlingar under 2019: 

Kenth Gustafsson 

Vikingaspelen, Lund:  vinst i HS45 

Munka Indoor Open, Munka Ljungby:  vinst i HS40 

Skummeslövsspelen:  vinst i HS55 

Spegeln Spelen, Staffanstorp:  vinst i HS40 

Fair Play Cup, Malmö:  vinst i HS55 

Knutspelen, Lund:  vinst i HS55 
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Lennart Engström 

Munkaspelen, Munka Ljungby:  semifinal i HS65 

 

Mats Lilja 

International Championships of Italy, Alassio:  vinst i HS70 

European Regional Championships, Pörtschach, Österrike:  final i HS70 

International Seniors Polish Championships, Sopot:  vinst i HS70 

Karlskrona International Senior Trophy:  vinst i HS70 

Lag-VM för Super-Seniors, Umag, Kroatien:  silver med Sveriges H70-lag 

Individuella VM för Super-Seniors, Umag, Kroatien:  kvartfinal i HS70 

 

Lars Borgquist 

Munkaspelen, Munka Ljungby:  final i HS75 

Strumpan 

Tennisgänget Strumpan startades år 2009 av Bengt Ekvall tillsammans med en handfull tennisintres-

serade medelålders män. Bengt var en mycket omtyckt människa och skötte Strumpan med bravur. 

Bengt kommer vara saknad av familj, vänner och tennisvännerna i Strumpan. 

Som Bengts efterträdare kom en solstråle in i Lotta Widell. Lotta tillsammans med Annette Hugos-

son och Jan Persson ansvarar för att cirka 25 män och kvinnor. Med en medelålder på 75 år träffas 

de och spelar dubbel på 5 banor. Efter avslutat spel tilldelas den som vunnit flest game på varje bana 

ett par strumpor. Säsongen avslutas i slutet av december med enkla tävlingar och gemensam lunch i 

Olympiahallens cafeteria. 

 

Skolsamarbeten 

- Sally Bauer erbjöd tennis som tillval i åk 4-6 

- Momentum hade en Tennisprofil för åk 6-9 

- FilbornaGymnasiet har ett NIU (Tennisgymnasie) 

 

HTK uppskattar dessa samarbeten väldigt mycket. Genom samarbeten med olika skolor får både ny-

börjare och de som satsar fullt ut på tennisen möjlighet att spela under skoltid. 

 

Niu 2019 

Helsingborgs Tennisklubb bedriver tillsammans med Filbornaskolan ett NIU Tennisgymnasium som 

Samuel Ekberg ansvarar för sedan årsskiftet på 30%. Det har varit ett intensivt år med självklart 

mycket träning och tävling men även vissa andra aktiviteter. Nedan följer en genomgång av de större 

aktiviteterna för NIU gänget. 

 

Ungdoms SM 18/21 

Året startade med att stora delar av NIU gänget var på Ungdoms SM 18 och 21 i Falun under led-

ning av Mattias Arvidsson. De som deltog från NIU var Hugo Nossler, Märta Louise Söderberg, Alva 

Fröjd, Saga Berggren, Hilda Grahn och Hampus Wik. Förutom en mycket lyckad aktivitet socialt och 

erfarenhetsmässigt lyckades Hilda Grahn tillsammans med Alexandra Jansson att knipa en bronsme-

dalj i Flickdubbel 18. 

 

Teori tränings & tävlingsplanering 

Som en röd tråd genom hela verksamheten är utbildning och 28 mars genomfördes en utbildning un-

der ledning av Samuel inom tränings & tävlingsplanering. Under utbildningsdagen togs framförallt vik-

ten av att ha en strukturerad tränings & tävlingsplanering upp samt vad som ska tänkas på i de olika 

träningsperioderna.  

 

Landskapsmästerskapen 

7-17 mars genomfördes Landskapsmästerskapen i Halmstad och i klassen 15-18 års var det delta-

gande från vårt NIU under ledning av Samuel. Hampus Wik och Hugo Nossler spelade i killklasen 

där dom vann 15-18 års klassen i dubbel tillsammans samt Hilda Grahn spelade tjejklassen.  



 

© HTK 2020 7 (12) 

Helsingborgs TK 

 

Vintertouren Rebound Ace Open Fair Play 

15-19 april var många av NIU spelarna på plats i Malmö för en Vintertourtävling under ledning av 

Samuel. De som var på plats och spelade turneringen från NIU var Hugo Nossler och Alva Fröjd 

som båda spelade kvalturneringen under turneringen.  

 

Grusläger Ängelholm 

27-28 april genomförde HTK ett grusläger i Ängelholm där många från NIU verksamheten var med. 

Vi hade inte de mest optimala väderförhållandena under dessa två dagar men vi lyckades trots det få 

in ett antal timmar på gruset i Ängelholm blandat med fysisk träning.  

 

ITF Jönköping 

18-25 maj var Lars Andersson på plats i Jönköping för en ITF turnering. Hugo Nossler och Alva 

Fröjd spelade kvalet i turneringen.  

 

ITF Värnamo 

26 maj till 1 juni fortsatte ITF racet i Sverige i Värnamo där Lars Andersson var på plats under kval-

spelet samt Mattias Arvidsson under huvudturneringen. Från NIU spelade Hugo Nossler och Ham-

pus Wik. Hugo lyckades i par med Allen Botic knipa sina första ITF poäng genom att nå kvartsfinal i 

dubbelklassen.  

 

Utbyte RIG Lidköping 

3 oktober hade vi ett mycket lyckat utbyte med RIG Lidköping där vi under en heldag spelade utby-

tesmatcher. Vi åkte upp dagen innan och åt tillsammans med RIG Lidköping och sedan bodde spe-

larna hos RIG Lidköping elever. Under dagen fick sedan alla möjlighet att spela 2 hela matcher mot 

Lidköping spelare. Det var en mycket lyckad dag såväl socialt som tennismässigt.  

 

Innebandy med innebandygymnasiet 

10 oktober spelade tennisgymnasiet Innebandy tillsammans med Innebandygymnasiet. Det var dels 

uppvärmningsövningar samt matchspel i innebandy för hela gänget. Det var ett mycket lyckat trä-

ningspass där spelarna fick känna på en annan idrott vilket är mycket utvecklande.  

 

ITF Hörsholm 

12-19 oktober spelades ITF turneringen i Danska Hörsholm där det var ett stort deltagande från 

NIU under ledning av Lars Andersson och Samuel Ekberg. De spelarna som spelade turneringen var 

Hampus Wik, Max Robertsson, Hilda Grahn, Alice Widell och Hugo Nossler. Hugo var i kvartsfinal i 

dubbelklassen medan Alice var i andra omgången i singelturneringen.  

 

Vintertouren Svedala 

21-25 oktober genomfördes Vintertourtävlingen i Svedala och från NIU var Anton Krondell, Simon 

Orensztajn, Max Robertsson, Hugo Eek, Alva Fröjd, Viktoria Gavran och Hilda Grahn. Samtliga spe-

lare var i kvalturneringen där Alva lyckades kvala in i huvudturneringen.  

 

Filbornakampen 

19 december genomfördes den traditionella Filbornakampen på skolan där idrotterna tävlade mot 

varandra i en femkamp. Tennislaget var representerade av Alice Widell, Viktoria Gavran, Anton 

Krondell och Simon Orensztajn och alla kämpade föredömligt i denna femkamp som vanns av Golf-

gymnasiet.  

 

Vintertour Fair Play 

Som en avslutning på NIU året var Vintertouren i Fair Play Cup 16-20 december där Hampus Wik, 

Anton Krondell, Hugo Nossler, Simon Orensztajn, Viktoria Gavran och Alice Widell spelade. Alice 

var i huvudturneringen där hon förlorade i första omgången medan övriga spelare var med i kvaltur-

neringen.  
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Bidragsgivare 

HTKs barn och ungdomsverksamhet kan vara så bred och omfattande tack vare bidrag från bl a  

Svenska TFs Idrottslyft, Skåneidrottens idrottslyft, Föreningen för Barn och ungdomsvård och Spar-

banksstiftelsen. Alla dessa tycker att HTK bedriver en bra barn- och ungdomsidrott och vill vara 

med och stötta oss i våra många äventyr, powedagar och projekt. HTK riktar ett stort tack till er 

alla. 

 

Här följen en kort presentation av de projekt HTK fått möjlighet att genomföra under 2019 tack 

vare bidragen: 

 

Svenska TFs Idrottslyft – MultiTennis, rörelse för hela familjen 

Projektet gick ut på att integrera Multiskillz i vår Minitennis samtidigt som våra timtränare fick en 

bra utbildning. Projektet har varit lyckat och lever kvar i klubben på egna fötter under 2020. 

 

Svenska TFs Idrottslyft – Familjevänliga barntävlingar 

Projektet gick ut på att alla barn fick spela mer, kringaktiviteter i ex minitennis och där alla får gå vi-

dare i slutspel. Projektet har varit enormt uppskattat och kommer leva kvar i klubben på egna fötter 

under 2020. 

 

Svenska TFs Idrottslyft – Övriga projekt 

HTK har varit en av många testklubbar för Player School, vi har erhållit stöd för bollväggar/ljudisole-

ring samt att medel till att köpa in skåp på banorna. 

 

Skåneidrotten Idrottslyft – Äventyrsprogrammet 

HTKs populära Äventyrsprogram med bla melloläger, minitennisdiskco, so tour-resor, har kunnat 

hålla nere kostnaderna något med bidrag från Skåneidrotten. 

 

Föreningen Barn- och ungdomsidrott 

Ett årligt bidrag från Handelsbanken har möjliggjort en ännu bättre barn- och ungdomsidrott. 
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Sparbanksstiftelsen 

Två projekt söktes och beviljades under 2019. Ett tjejprojekt där Johanna Larsson inledde med en 

omtyckt föreläsning för cirka 30-talet tjejer. Tjejprojektet hade sedan ytterligare 7 träffar med 

teambuildning, ledarskap, spelarutveckling, padel, badminton, jumpyard och pinchos som några av 

aktiviteterna. Killprojektet påbörjades med tre träffar under hösten med teambuilding, dubbelträffen 

med badminton, padel och pingis. Resterande träffar äger rum under 2020. 

 

 

 

Marknad 

Under 2019 har i princip inga samarbetspartners tillkommit eller försvunnit. I december arrangera-

des ett träningsevent - Träna med förbundskaptenen - där tennisentusiaster bjöds in till träning un-

der två timmar med bland andra Mattias Arvidsson. Syftet med arrangemanget är - förutom att ge 

deltagarna en utvecklande och glädjefylld tennisupplevelse - att skapa en relation till våra medlem-

mar, vilket på sikt kan ge oss ingångar till deras företagsnätverk och därmed underlätta rekryte-

ringen av nya samarbetspartners. 

Arrangemanget blev mycket uppskattat och har följts av nya lyckade events under januari och febru-

ari. Dessutom är ett event planerat i mars och ambitionen är att detta skall bli en återkommande 

månadsvis aktivitet, åtminstone under inomhussäsongen. 

Information, hemsida och sociala medier 

HTK har fortsättningsvis varit aktiva på hemsidan och sociala medier. HTKs hemsidan gjordes om 

något under 2018 där vi idag inte lägger upp nyheter utan man kan istället följa flödet från våra soci-

ala medier instagram, facebook och twitter. Nödvändig löpande info ligger under respektive område. 

Interna Tävlingar 

HTK har under 2019 arrangerat fyra sanktionerade tävlingar: 

• Poolspelen 

• Beach House – Öresundsveckan med RM Race 14 års. 

• Dubbelcupen 

• Tretorn Open 

 

Utöver ovanstående tävlingar så har ett antal andra tävlingsarrangemang genomförts under året. 

Däribland ett stort antal SO Tour-tävlingar samt flera interna tävlingar. 

 

So-Tour 

Utöver våra Nationella tävlingar arrangerades också 6 st so tour-tävlingar under två speldagar. 

Dessa tävlingar riktar sig till nybörjare och lockade ett stort antal spelare varje gång tack vare en 

god struktur som gynnar klubbresor samt att vi gör dessa tävlingar familjevänliga med barnen i cent-

rum.  

Individuella prestationer 

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 tävlings-

spelare finns det ingen klubb i Sverige som kan mäta sig på bredden. Nedan följer de spelare/lag som 
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presterat lite extra bra på tennisbanan under året 2019 i SM, stora nationella tävlingar och internat-

ionellt.  

 

SM Medaljer 

Elin Vilen  Silver FS 21  inomhus 

Olivia Malm   Silver FD 18  inomhus 

Olivia Malm  Brons FS 18  inomhus 

Agnes Gustafsson Guld FD 18  inomhus 

Agnes Gustafsson Silver FS 18  Inomhus 

Alice Widell  Silver FS 16  Inomhus 

Alice Widell  Brons FD 16  Inomhus 

Johanna Bernhold Silver FD 16  Inomhus 

Hilda Grahn  Brons FD 18  Inomhus 

 

Olivia Malm  Silver FS 18  Utomhus 

Olivia Malm  Silver FD 18  Utomhus 

Agnes Gustafsson Guld FD 18  Utomhus 

Agnes Gustafsson Brons FS 18  Utomhus 

 

Damer(Elitserien) Brons  Inomhus 

Flickor 15  Brons  Inomhus 

Representerat Landslaget tävlingar/ läger 2019 

Johanna Larsson 

Melis Yasar 

Agnes Gustafsson 

Olivia Malm 

Elena Samuelsson 

Johanna Bernhold 

Tilda Hessleryd 

Albert Widell 

Emilie Francati (Danmark) 

Maria Jespersen (Danmark) 

Clara Tauson (Danmark) 

 

Internationella resultat  

Johanna Larsson Dubbel 

Semfinalist  Roland Garros Paris / Frankrike 

Vinst  WTA Mallorca, Spanien 

Final  WTA Hobart, Australien 

Semi  WTA Auckland, Nya Zeeland 

Melis Yasar Dubbel 

Vinst  $ 15000 Antalya, Turkiet 

Vinst  $ 15000 Pixbo, Sverige 

Final  $ 15000 Cancun, Mexico 

Olivia Malm - Dubbel 

Final  J4 Oslo 

Final  J4 Värnamo 

Semi   J4 Fredriksberg 

Semi  J4 Kramfors 
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Johanna Bernhold 

Final  Dubbel  ITF Grade 4 Kramfors 

Semi  Singel  ITF Grade 4 Finland 

Semi  Dubbel  ITF Grade 4 Finland 

Alice Widell 

Semi  Singel  ITF Grade 5 Kramfors 

Semi  Dubbel  ITF Grade 4 Finland 

 

Resultat större nationella tävlingar 

 

SALK open 

Hedvig Turesson, semi FS10 

Lenea Bajraliu, final FS12, final FD12 

Disa Levinsson/Olsson, semi FS12B 

Johanna Bernhold, semi FD16 

 

Båstadtennis 

Linea Bajraliu, semi FS12A 

Tilda Hessleryd, semi FD14 

Alice Widell semi FD16 

Linus Andersson, semi PS14B 

Hugo Nossler, semi FD18B 

Amalia Bengtsson, semi FS16B 

Gustav Schnoor semi PS12B 

Anabelle Teikari, vinst F12C 

Dante Levinsson/Olsson, semi PS12C 

 

Next Generation 

Tilda Hessleryd, vinst FD13 

Johanna Bernhold, semi FD15 

Olivia Lindestaf, semi FD15 

 

RM inomhus 

Linea Bajraliu, vinst FS12 

Linus Andersson semi PS12, PD12 

Lukas Andersson, semi PS14, PD14 

Albert Widell, semi PS14 

Oskar Turesson, semi PD14 

Tilda Hessleryd, final FD14 

Britta Buskqvist, semi FD14 

Alice Widell, vinst FS15-18, FD15-18 

Olivia Lindestaf final FS15-18, FD15-18 

Ella Virdarsson semi FS15-18, final FD15-18 

Stella Billing semi FS15-18 

Hugo Nossler. vinst PD15-18 

Hampus Wik, vinst PD15-18 

 

RM utomhus 

Linus Andersson, final PD12 

Hedvig Turesson vinst FS12B 

Moa Palmkvist semi FS12B 

Linus Larsson/Sjölin semi PD15-18 

Hampus Wik semi PD15-18 

Esther Magnusson, semi FD14 

Linea Bajraliu, vinst FD12 
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Seriespelet 

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

Syds serier) och nationell nivå (Allsvenska serierna) 

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

hösten inomhus. Antalet lag i serierna har uppgått till lag med totalt över unika deltagare från HTK. 

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

Lag Våren 2019 Utomhus 2019 Hösten 2019 

Svenska Tennisserien 7 (6)  5 (7)  10 (7) 

Tennis Syd 4 (9) 1 (1) 8 (4) 

(Siffror inom parantes avser 2018) 

Damer 

HTKs damer kom tvåa i div 1 södra under utomhusserien. 

Inomhus blev det ytterligare en medalj. Denna gång ett välförtjänt brons där HTK använde en bred 

trupp där den äldste var närmre 40 år och den yngste var 15 år bland sina 15 spelare i truppen. 

Herrar 

HTK herrar deltog inte i utomhusserien. 

HTK herrar spelar i div 2 inomhus och säkrade nytt kontrakt i sista omgången. 

Framtid 

HTK ser ljust på framtiden. 2019 blev både ekonomiskt och resultatmässigt ett otroligt bra år med 

ett överskott samt bra resultat i alla åldrar, pojkar som flickor, barn, ungdomar, seniorer som vete-

raner. Dessutom många framskjutna placeringar i lag, singel, dubbel och mixed. Dock ska vi påminna 

oss om att det inte är resultaten som är viktigast utan att du fortfarande har möjlighet att spela ten-

nis när du blir 70-80 år som herrarna på bilden är. Tennis för alla – hela livet är något som verkligen 

genomsyrar HTKs verksamhet och skall så göra även i framtiden. 

 

2020-03-10 

Marcus Lindberg 

Klubbchef 

Helsingborgs TK 


