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Inledning
2020 blev ett mycket speciellt år. Det var ett år där nedstängningar i samhället pga Covid-19 präglade även tennisen och HTK. Mycket av de aktiviteter i vårt Äventyrsprogram kunde inte genomföras, tävlingar och seriespel kunde inte spelas och på så sätt försvann ett stort antal tennistimmar från
HTKs medlemmar. Under hösten ställdes även stora delar av träningen in för 16 år och äldre
Trots detta har HTK gjort ett bra jobb under året med bra sportsliga framgångar och en ekonomi
som hamnade på rätt sida pandemin till trots.
Vi vill också passa på att tacka två av klubbens absolut största profiler någonsin i Mattias Arvidsson
och Johanna Larsson som på olika sätt tackade för sig.
Mattias Arvidsson
Efter 17 år i HTKs färger valde Mattias att ta steget att jobba heltid med Svenska Tennisförbundet/SOK. Hans uppdrag som Fed Cup kapten och ansvarig för 18 åringarna utökas med ett större
ansvar för Caijsa Henneman, en av Svensk Tennis framtidshopp.
Givetvis kommer dörren stå vidöppen för Mattias om han vill komma tillbaka och han kommer alltid
vara en del av HTKs historia.
Mattias kom till HTK 2004 från ett tränarjobb i Luxemburg. Väldigt snabbt blev Mattias en stor tillgång för HTK med sin arbetsmoral, stora hjärta och kunskap. De som minns Mattias på denna tid
kommer ihåg att det inte var ovanligt att han stod med sina elever nästan 40 timmar i veckan i perioder.
Under sin tid i HTK har Mattias naturligtvis varit med på resan med otroligt många spelare med
olika målsättningar. Men för att nämna någon måste vi nämna Johanna Larsson. Ett tätare samarbete
inleddes med Johanna 2008 där de till och från under nästan 10 år nådde otroligt fina framgångar.
För att beskriva Mattias på ett bra sätt vill jag återge varför Mattias inte var med Johanna i en av hennes största framgångar på touren dvs WTA-slutspelet i Singapore i dubbel. Man kan tro att en tränare gärna vill vara med där och visa upp både sig själv och slå sig för bröstet att detta är ”min spelare”. Men inte Mattias. Han hade nämligen lovat bort sig på ett annat uppdrag i Olympiahallen i
Helsingborg med ett gäng yngre juniorer som han fullföljde
Som ni förstår är Mattias otroligt populär har varit en stor bidragande roll till att HTK fortsättningsvis varit en av Svenska Tennis ledande tennisklubbar under 2000-talet.
2016/17 blev Mattias ny Fed Cup kapten och ett ansvar för landets 18 åringar på tjejsidan. Nu tar
han även steget fullt ut och jobbar med Caijsa vilket känns som en naturlig utveckling för Mattias.
Johanna Larsson
Under 2020 meddelade Johanna Larsson att hon avslutar sin tenniskarriär efter mer än femton år
som professionell tennisspelare.
Under Johannas framgångsrika karriär har hon som bäst varit rankad 45 i singel och 20 i dubbel.
Några av karriärens höjdpunkter är WTA-titlarna i singel i Båstad (2015) och Nürnberg (2018). Hon
har också nått tredje omgången i Franska Öppnas damsingel. I dubbel har hon 14 titlar. Hon vann
bland annat i Båstad 2015 (med Kiki Bertens) och nådde semifinal 2019 (med Kirsten Flipkens) i
Franska Öppna. Dessutom blev hon tvåa (med Kiki Bertens) i WTA-slutspelet 2017. Inget dåligt facit
i en sport som räknas som världens största individuella sport på damsidan.
Johanna har representerat HTK sedan hösten 2003, även om det var först några år senare som hon
valde att ha Olympiahallen som sin träningsbas. För HTK har Johanna betytt oerhört mycket. Dels
genom att vara en bidragande orsak till att vårt damlag under perioden 2005-2018 vann SM-guld vid
sju tillfällen. Dels genom att vara ett ansikte utåt, som har stärkt HTK:s varumärke. Och naturligtvis
genom att vara en förebild, mentor och träningspartner för många av våra yngre spelare. Genom sitt
hårda och disciplinerade arbete har hon lärt många vad som krävs för att bli en bra tennisspelare.
Vi har varit många HTK:are som under åren har följt hennes karriär. Särskilt under perioden 2005 2010, när hon etablerade sig på touren och vi följde matcherna via live score. Vi är många som
minns segern Falkenberg 2005 (första segern i en ITF $10 000), segern i Hutton 2008 (första segern
i en ITF $25 000), segern i Barnstaple 2009 (första segern i en ITF $50 000) och finalavancemanget i
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Slovenia Open ($220 000) 2010. Och naturligtvis många andra framgångar.
Vi är tacksamma för Johannas lojalitet mot klubben under alla år. Hon har alltid ställt upp på ett engagerat sätt i olika typer av HTK-event, vilket naturligtvis har bidragit starkt till hennes popularitet i
klubben och Olympiahallen.
Nu börjar HTK ett nytt spännande kapitel tillsammans med Johanna där hon kommer ingå i HTKs
styrelse och kommer göra punktinsatser som tränare i bla ett nystartat projekt i Team JoLa.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Helsingborgs Tennisklubb får härmed avge sin förvaltningsberättelse för perioden 1 januari – 31 december 2020.
Beträffande föreningens ekonomiska förvaltning hänvisas till särskild redovisning i ”Årsbokslut
Helsingborgs Tennisklubb 2020-01-01—2020-12-31” under rubriken ”HTK:s ekonomi”.

Styrelse och valda funktionärer
Ordförande:

Ants Suurkuusk

Vice ordförande:

Bo Annvik

Sekreterare

Marie Levinsson

Ekonomiansvarig:

Marie Levinsson

Ledamöter:

Marcus Carlsson
Anna-Karin Magnusson
Johanna Larsson
Jessica Jonasson

Auktoriserad revisor:

KPMG AB, Helsingborg. Per Jacobsson

Valberedningen:

Mats Carlsson (ordförande)
Daniel Leveau
Lars Anders Wahlgren

Styrelsen har haft åtta styrelsemöten under perioden 2020-01-01—2020-12-31.
HTK:s utsedda ledamöter i Stiftelsen Olympiahallen har varit Mats Carlsson, Yessica Oldsberg och
Ants Suurkuusk. Marcus Lindberg har i sin egenskap av klubbchef varit adjungerad till Stiftelsen och
Olympiahallens styrelse.

Medlemmar
Antalet medlemmar var 834 vid utgången av år 2020, vilket återigen är en liten minskning från 2019
års antal på 847. Fördelningen män/kvinnor är 57% / 43 %. Detta beror främst på att färre abonnenter i Olympiahallen samt de som spelar lite då och då väljer att inte vara medlemmar i lika stor utsträckning som tidigare år.

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 operativa arbetet under ledning av en klubbchef.
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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 var anställd som klubbchef. Mattias Arvidsson (slutade i april), Samuel Ekberg, Joel
Helmersson, Anna Nyman, Fredrik Forsander samt nyanställningar av Heikki Raevarra och William
Malm var hel- eller deltidsanställda tränare. Utöver ovanstående anställningar hade totalt ett 15-tal
timanställda tränare gjort stora insatser under året. Per Forsander har jobbat som konsult med
HTKs ekonomi.
Utbildning av personal
Under 2020 startade HTK upp ett nytt projekt i HTKs Ungdomsledareutbildning där framtidens tränare fick möjligheten att utvecklas och få både intern och extern utbildning.
Svenska Tennisförbundets Multiskillzutbildningen fick flyttas fram både en och två gånger under 2020
pga Pandemin och kommer nu att avslutas i maj 2021.
En ledarskapsutbildning för heltidsanställd personal har också påbörjats under ledning av Andreas
Ivarsson, Halmstads Universitet och ska slutföras under 2021.

Ekonomi
HTK hänvisar till klubbens årsbokslut gällande ekonomi under rubriken ”HTK:s ekonomi”.
Verksamhetsåret 2020 har resulterat i ett positivt resultat på 100 077 kr vilket får anses mycket bra
då stora delar av höstens träningar ställdes in. HTK:s budget för 2021 är delvis fortsatt ovis pga Pandemin men visar ett överskott även nästa år.

Representation
Vid Svenska TFs träffar kring ny färdriktning representerade klubbchef Marcus Lindberg HTK.

Träning - HTK Tennis Akademi
Kids Academy
2020 har varit ett spännande år där vi trots pandemin lyckats anordna en del äventyr och fått se
flera fina prestationer av barnen. I Kids har ca 35 spelare födda 2008-2013 blandat i midi, maxi och
hårdboll spelat. Ansvarig tränare har varit Anna Nyman men Marcus Lindberg, Carl Haglund och
William Malm har också varit delaktiga.
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 ålder får vara med och hjälpa till som ledare och sparring till sina yngre kompisar under träningar och
tävlingar.
Under året har vi, förutom en del gemensamma tävlingsresor med minibuss, haft mycket interna
matcher i matchträningen på fredagar och söndagsligan där även föräldrar deltar som ledare eller
spelare. Då tävlingar ställdes in så fortsatte vi med matchträning utomhus och liksom inomhus så var
det väldigt populärt och dom allra flesta i kids var med varje gång.
Landskronalägret i slutet av april blev en riktig succé där många av våra små valde att delta, en perfekt utomhusanläggning där vi förutom tennisen har närhet till både friidrottsanläggning och fotbollsplaner.
Enligt tradition var det dags för våravslutning för Kids Academy med lekar och vattenkrig i juni, väldigt fint att se alla från olika träningsgrupper samarbeta och ha roligt tillsammans, ett fint avslut på
vårens träning innan sommarens tävlingar kör igång på riktigt.
Under året har spelarna i Kids Academy tävlat på väldigt bra och flera av våra 10-11åringar kom upp
i vår målsättning med 100 matcher/år men även våra yngsta 8-10åringar har tävlat på bra med både
SO Tour och nationella tävlingar. Flera av våra små har också börjat spela mer träningsmatcher mot
varandra på fritiden.
Också resultatmässigt har många Kids Academy-spelare gjort extra bra ifrån sig i nationella tävlingar
med många klassvinster och bra placeringar. Det som står ut lite extra i två större tävlingar är Anabelle Teikaris vinst i FS12B i Salk Open och hon blev därmed också uttagen till Champions Bowl i
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Sthlm under sommaren. Victoria Lacki som först tog hem FD10 i Salk Open och även FS12C i Båstadtennis och Hedvig Turesson 11år, spelade hem 14B-klassen i Båstadtennisen.
Teen Academy
Teen Academy är uppdelat i Klubb och Regional grupp och totalt har cirka 23 spelare deltagit under
året. Skillnaden är att spelarna i Regional grupp tävlar lite mer och har tillgång till minst 3 tennispass
jämfört med två tennispass i klubb.
Målsättningen för denna grupp är väldigt varierad. Vissa spelare väljer att tävla lite grann och vara
med som tim/hjälptränare medan vissa tävlar flitigt varje vecka. Tränarna försöker vara lyhörda 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. Nytt för i
år är ungdomsledarprogrammet där spelarna får chansen att utbilda sig till tränare och tävlingsledare
och dessutom får lära sig ny nyttig information som kan hjälpa spelarna själv i sin egen tennis. Totalt
har cirka 8-10 spelare ifrån Teen Academy deltagit i ungdomsledarprogrammet.
Senior Academy
Vänder sig till spelare som fortfarande vill träna i en tävlingsinriktad miljö. Åldrarna varierar sig från
19 år upp till 51 år och spelarna kan träna 1-2 ggr/vecka samt vara med extra som sparring till våra
juniorer.

Pro International Academy / Pro Academy
Inför hösten bytte konceptet namn från Pro International Academy (PIA) till Pro Academy (PA). För
spelare 13 år och äldre som satsar mot att tävla på hög nationell nivå och internationellt. Här erbjuds både tennis- och fysträning, bevakning av matcher samt tävlingsresor nationellt och internationellt. Spelarna gör sin satsning på heltid eller i kombination med studier eller jobb. De flesta av
spelarna går i skolan på Momentum årskurs 6-9 som har idrottsprofil tennis eller på Filbornagymnasiet som har NIU med inriktning tennis.
Under året har 36 olika spelare varit med i konceptet fullt ut, och dessutom har 10 spelare gästspelat hos oss från och till under året.
Under året inleddes ett samarbete med Atheltic Sports School för att utveckla fysträningen för spelarna. Innehållet har varit fysträning med ledare 2-3 pass/vecka under terminerna och regelbundna
fystester.
Som en del i PA har vi även kört igång den nya satsningen Team JoLa där Johanna Larsson stöttar
klubbens landslagsaktuella spelare. Under 2020 ingick 6 spelare i teamet. 6 träffar genomfördes under maj-december. Pga läget med Covid-19 begränsades vi till träningsdagar på hemmaplan, men förhoppningen är att även kunna genomföra tävlingsresor för Team JoLa.

Träning - TräningsVärk
Detta pandemi-år har givetvis varit en utmaning för oss alla men vi har trots det kunnat erbjuda alla
träning under nästan hela året.
För de yngsta har vi fortsatt med vår Multitennis där vi kombinerar vanlig tennis med multiskillz för
att träningen ska bli så allsidig som möjligt. Våra minsta har genom detta haft möjlighet att träna upp
till 2-3 gånger per vecka där de flesta har valt att spela mer än en gång vilket är glädjande. På ett av
veckans pass har även föräldrarna aktiverats i träningen och spelat med barnen, dock var vi tyvärr
tvungna att köra all träning utan föräldrar på banan under höstens sista veckor då smittspridningen
ökade.
För barn och ungdomar 7-19 år har vi fortsatt erbjuda träning i grupp 1-3 gånger i veckan under dagarna måndag till lördag. Vi har här sett en ökning i deltagandet i framför allt åldern 7-12 år under
årets gång där många nya i denna ålder provade på under sommartennisen och fortsatte sedan till
höstens träning. Förutom den vanliga träningen och vi också arrangerat en hel del extra äventyr för
dessa åldrar.
För våra vuxna motionärer har vi kört träning under veckans alla dagar. Vi ser även här en ökning i
deltagandet från och med sommaren och framåt och under hösten var vi fler i träning än på länge.
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Olyckligtvis så var vi från andra halvan av hösten tvungna att stänga ner träningen på grund av pandemin men vi har i skrivande stund öppnat upp träningen för alla igen och hoppas kunna fortsätta våren ut med en dessutom förlängd termin. För alla motionärer som är intresserade av matchspel
startade vi i våras igång en Motionsstege, något som vi har fortsatt med och som haft cirka 15 deltagare under respektive säsong.
Äventyrsprogram för stora och små i TräningsVärk
Under terminerna har vi även arrangerat en massa olika äventyr för både barn och vuxna utöver
den vanliga träningen. Vi har varit tvungna att på grund av pågående pandemin fått skruva till vissa
äventyr och mot slutet av året tyvärr ställa in allt extra som vi annars tänkt genomföra. Dock har vi
under året bland annat genomfört ett Melloläger, två stycken Minitennisdiscon samt flertalet extraträningar och dubbelblixtar för vuxna.
Sommartennis
Årets sommartennis arrangerades likt tidigare år på Pålsjö Tennis och bestod av de tre delarna
”Starten”, ”Intensiven” och ”Spurten” där vi kört träning för alla 5 år och äldre. Vissa veckor har
man haft möjlighet att spela 1-3 gånger per vecka och vissa veckor varje dag beroende på period.
Alla barn och ungdomar fick efter avslutad kurs erhålla var sin sommartennis t-shirt. Vi fick dessutom denna sommar utöka med spel i några veckor på Maria Parks grusbanor då deltagandet till vår
stora glädje blev större än vad vi räknat med.
Tennis på gatan
Under större delen av året har vi haft ledare ute på skolor och andra platser i Helsingborg och genom detta projekt har väldigt många barn fått prova på tennis. Under våren besökte vi Engelska Internationella skolan och Holstagårdsskolan under 10 veckor och under hösten spelade vi tennis på
Högastenskolan och Vittra Landborgen. Under sommaren hade vi under tre veckor flera ledare på
plats på Drottninghögsbadet och Gröningen med säkert runt 100 deltagare vissa dagar.
Tennisens dag och Ungdomsledarprogrammet
22 augusti genomförde vi för första gången Tennisens dag, en ny manifestation som runt 80 andra
tennisklubbar också genomförde i hela landet. Denna dag kom ca 50 besökare i blandade åldrar till
oss och provade på tennis samtidigt som det hölls en massa andra aktiviteter också på Olympiahallen. Denna dag funkade även som en kick off för vårt nystartade ungdomsledarprogram där vi utbildar våra ungdomar till nya tränare. Detta program innefattar flera olika träffar med utbildningar och
roliga aktiviteter och under hösten hann vi med två sådana träffar samtidigt som deltagarna börjat gå
det första steget i tränarutbildningen. Under våren fortsätter programmet och vi ser fram emot
flera intressanta, roliga och givande träffar, hittills har också flera nya velat hoppa på programmet vilket är kul.

Veteraner
För våra hängivna och duktiga veteraner har det blivit lite av ett förlorat år pga Pandemin. Det har
blivit lite träning och framförallt väldigt lite matcher under året. Trots detta har det dock blivit lite
matcher här och där och här följer de bästa placeringarna under året.

Veteran-SM inomhus, GLTK
Herrsingel 70:
GULD för Mats Lilja, HTK
Herrdubbel 70: SILVER för Gunnar Plate, HTK/Magnus Feldt, Lugi TF
Herrdubbel 70: BRONS för Coco Belfrage, HTK/Sven Andrén, Söndrums TK
Mixeddubbel 55: SILVER för Kenth Gustafsson, HTK/ Anna Gunnarsson, Älta TK
Vid Veteran-SM utomhus i Båstad nåddes inga resultatmässigt stora HTK-framgångar. Det
kan noteras att åldersgrupp 70 och äldre var strukna liksom samtliga mixedklasser p.g.a.
coronapandemin.
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Större delen av seriespelet ställdes också in men H55 serien spelades och HTK gänget
nådde hela vägen fram till final. Silverlaget bestod av Claes Karterud, Ernst Larsson, Kenth
Gustavsson, Jörgen Ström och Peo Carlsson.

Strumpan
Lotta Widell tillsammans med Annette Hugosson 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 under fredag förmiddag. 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.
Pandemin till trots har många ändå valt att träffas under året under smittsäkra rutiner. Tennis är en
idrott som håller stora avstånd och dessa träffar har varit viktiga för många att genomföra trots de
risker Pandemin medförde.

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

Sally Bauer
Sally Bauer har tennis som tillval för mellanstadiet där HTK står för tränare. Varje tisdag under inomhussäsongen träffas cirka 12 elever och tränar tennis under en timme.

Momentum
Momentum bedriver en tennisprofil tillsammans med HTK där elever i åk 6-9 får möjlighet att träna
tennis under skoltid. Varje tisdag och fredag morgon drillas 15 elever av HTKS tränare.

NIU
Helsingborgs Tennisklubb bedriver tillsammans med Filbornaskolan ett NIU Tennisgymnasium som
Samuel Ekberg ansvarar för på 30%. Vi har i nuläget 13 elever på gymnasiet och till sin hjälp på
Tennisgymnasiet har Samuel sedan efter sommaren Ola Kristiansson som är med två tennispass/vecka tisdagar och torsdagar. Under måndagar sker samarbetet tillsammans med Anders Lindsjö som ansvarar för den fysiska utvecklingen hos NIU eleverna.
Det har på många sätt varit ett lite annorlunda år p.g.a. Corona situationen i landet där det under
perioder varit fjärrstudier samt planerade aktiviteter och turneringar som har fått ställas in. Vi känner alla trots detta att vi verkligen gjort det bästa av situationen och trots det fått utvecklande studier inom ämnet Specialidrott.
Nedan följer en redogörelse för det som varit.
Nya elever
Inför hösten 2020 blev två nya spelare antagna till gymnasiet. Vi välkomnar HTK fostrade Hugo Magnusson och Hugo Ekdahl till gymnasiet och hoppas på en mycket utvecklande studieperiod på
Tennisgymnasiet.
Tagit studenten
Märta Louise Söderberg har tagit studenten efter 4 mycket utvecklande år på gymnasiet. Vi önskar
henne stort lycka till med hennes fortsatta satsning under dagtidsträningen på HTK.
SM medaljer eller andra framskjutna placeringar
- Alice Widell final JSM 18 singel
- Anton Krondell, Simon Orensztajn, Max Robertsson, Hampus Wik, Hugo Eek, Hugo Magnusson &
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Hugo Ekdahl semifinal i Svenska Juniorcupen Pojkar 18.
- Alice Widell representerade Helsingborgs Tennisklubb i Elitserien för damer.

Aktiviteter
Ungdoms SM 18/21
Året startade med att stora delar av NIU gänget var på Ungdoms SM 18 och 21 i Falun under ledning av Samuel Ekberg. Det var en lyckad aktivitet med många utvecklande och bra matcher samt
flera framskjutna placeringar vilket ni kan se i resultatsammanställningen.
Innebandy med innebandygymnasiet
Under vecka 43 hade vi ett utbyte med innebandygymnasiet där vi under 1,5 timma fick drillas i innebandy av deras duktiga tränare. Vi tror mycket på att samarbeta över idrottsgränserna och detta är
en del i det.

Bidragsgivare
HTKs barn och ungdomsverksamhet kan vara så bred och omfattande tack vare bidrag från bl a
Helsingborgs kommun, Svenska TFs Idrottslyft, RF Sisu/Skånes idrottslyft, Föreningen för Barn och
ungdomsvård och Sparbanksstiftelsen. Alla dessa tycker att HTK bedriver en bra barn- och ungdomsidrott och vill vara med och stötta oss i våra många äventyr, powerdagar 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 – HTKs ungdomsledareutbildnig
En satsning på våra ungdomar. Att utbilda sig inom tennis förbättrar både sin egen tennis och man
påbörjar även en utbildning tidigt om man exempelvis önskar bli tränare i framtiden. Under 2020 påbörjade ett 20 tal ungdomar sin utbildning.
Svenska TFs Idrottslyft – HTK racet
Projektet vände sig i första hand till alla de ungdomar som fick paus i tävlingsspelet pga Pandemin.
Unde4r 3-4 tillfällen fick alla chansen till matchspel på hemmaplan instället. Många tog chansen och
många välspelade matcher spelades.
Svenska TFs Idrottslyft – Övriga projekt
Ytterligare 2-3 projekt genomfördes med hjälp av Svenska TF. Bla för att skapa bättre samarbete
mellan Helsingborgs Tennisklubbar med omnejd.
Svenska TF / RF Sisu/Skåne Idrottslyft – Tennis på Gatan
Under sommaren kunde HTK genomföra minitennis på lite olika ställen i HBG tack vare projektet
Tennis-På-Gatan. Många barn kom i kontakt med tennis som sedan började under hösten.
Föreningen Barn- och ungdomsidrott
Ett årligt bidrag från Handelsbanken har möjliggjort en ännu bättre barn- och ungdomsidrott.
Sparbanksstiftelsen
Killprojektet påbörjades med tre träffar under hösten 2019 med teambuilding, dubbelträffen med
badminton, padel och pingis. Resterande träffar ägde rum under 2020 med olika träffar i olika åldrar
där vi tillsammans med en aktivitet även pratade och diskuterade kring jämställdhet, normer och
värdegrund
Marknad
2020 var ett år då det mesta stod på paus. Dock har Marknadsgruppen försökt att bygga upp ett
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kontaktnät under året där man bla tillsammans med Johanna Larsson har genomfört två lyckade
ProAm under året.
Information, hemsida och sociala medier
HTK har under 2020 kommunicerat med sina medlemmar via mail, hemsidan och sociala medier. Ett
förbättringsarbete har också påbörjas för att under 2021 kunna bli ännu bättre i sin kommunikation
med sina medlemmar. Under 2020 har den störta rapporteringen av klubbens löpande verksamhet
skett via instagram som också är länkat till vår hemsida.
Interna Tävlingar
HTK har under 2020 arrangerat fyra sanktionerade tävlingar:
•
•
•
•
•

Poolspelen – Vår (Inställd pga Pandemin)
Beach House – Öresundsveckan
Poolspelen - Höst
Dubbelcupen
Tretorn Open (10 års och 12 års inställt pga Pandemin)

So-Tour
Tyvärr fick HTK ställa in sina So-Tour tävlingar pga Pandemin

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 tävlingsspelare fanns det endast några få klubbar i Sverige som kan mäta sig på bredden. Nedan följer de
spelare/lag som presterat lite extra bra på tennisbanan under året 2020 i SM, stora nationella tävlingar och internationellt.
SM-medaljer
Olivia Malm
Olivia Malm
Agnes Gustafsson
Alice Widell
Victoria Carlsten
Martha Matoula/Olivia Malm
Agnes Gustafsson

GULD FS18, JS18/21 inomhus
GULD FD18, JS18/21 inomhus
GULD DD21, JS18/21 inomhus
Silver FS18, JS18/21 inomhus
Silver DS21, JS18/21 inomhus
Silver DD, Dubbel-SM inomhus
Brons DS21, JS18/21 inomhus

Pojkar 18 (lag)

Brons, Svenska Juniorcupen

Representerat landslaget (tävlingar/läger)
Johanna Larsson
Senior
Caijsa Hennemann
Senior
Olivia Malm
F18
Louise Wikander
F18
Tilda Hessleryd
F14
Linea Bajraliu
F14
Albert Widell
P14
Clara Tauson (Danmark)
Emilie Francati (Danmark)
Maria Jespersen (Danmark)

Senior
Senior
Senior

Internationella resultat
Johanna Larsson
Vinst i kvalet (singel)

Australian Open, Melbourne

Olivia Malm
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Semi (singel)
Final (singel)

ITF junior Grade 4, Malmö
ITF junior Grade 4, Kaarina

Tilda Hessleryd
Semi (singel)
Final (dubbel)

TE14 Category 3, Vänersborg
TE14 Category 3, Holte

Albert Widell
Semi (singel)

TE14 Category 2, Köpenhamn

Linea Bajraliu
Final (dubbel)
Semi (singel)
Semi (dubbel)

TE14 Category 3, Vänersborg
TE14 Category 3, Holte
TE14 Category 3, Holte

Större nationella tävlingar
SALK Open
Victoria Lacki
Anabelle Teikari
Linus Andersson
Albert Widell
Albert Widell
Tilda Hessleryd

Vinst FD10
Vinst FS12B
Vinst PD12
Semi PS14
Semi PD14
Semi FD14

Båstadtennis
Victoria Lacki
Linus Andersson/Nils Leveau
Hedvig Turesson
Albert Widell
Albert Widell
Tilda Hessleryd
Alice Widell/Olivia Malm
Max Robertson
Linus Andersson
Alexander Chmielewski
Linea Bajraliu
Nils Leveau
Ella Virdarson/Olivia Lindestaf
Tilda Hessleryd
Olivia Malm
Alice Widell
Hilda Grahn
Hugo Magnusson

Vinst FS12C
Vinst PD12
Vinst FS14B
Vinst PS14A
Vinst PD14
Vinst FD14
Vinst FD18
Vinst PD18
Semi PS12A
Semi PS12B
Semi FD14
Semi PS14B
Semi FD16
Semi FD16
Semi FS18
Semi FS18
Semi FD18
Semi PS18B

Landskapsmästerskapen inomhus
Hedvig Turesson
Ester Annvik
Albert Widell
Britta Buskqvist
Lukas Andersson
Ella Virdarson
Linea Bajraliu
Esther Magnusson
Simon Orensztajn
Dante Levinsson Olsson
Lukas Andersson
Christopher Berg
Britta Buskqvist

Final FS12A
Vinst FS12B
Vinst PS14
Vinst FD14
Vinst PD14
Vinst FS15-18
Final FS14
Final FS14
Final PS15-18
Final PS12B
Final PS14
Semi PS12B
Semi FS14
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Oskar Bengtsson/Oskar Turesson
Simon Orensztajn/Hampus Wik

Semi PD14
Semi PD15-18

Landskapsmästerskapen utomhus
Linus Andersson
Linus Andersson/Nils Leveau
Linea Bajraliu
Linea Bajraliu
Albert Widell
Albert Widell
Anabelle Teikari
Allan Krüger Hagström
Hedvig Turesson
Disa Levinsson Olsson
Simon Orensztajn
Hugo Magnusson
Filip Christoffersson

Vinst PS12A
Vinst PD12
Vinst FS14
Vinst FD14
Vinst PD14
Final PS14
Final FS12A
Final PS15-18
Semi FS12A
Semi FD14
Semi PS15-18
Semi PD15-18
Semi PD15-18

SvTF Syds Regions Race utomhus
Albert Widell
Olivia Lindestaf
Simon Orensztajn
Lukas Andersson
Hilda Grahn
Hugo Magnusson
Allan Krüger Hagström
Hugo Eek

Vinst PS14
Vinst FS16
Vinst PS18
Final PS14
Final FS18
3:a PS16
3:a PS18
4:a PS18

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

Inomhus 19/20

Utomhus 2020

Inomhus 20/21

Svenska Tennisserien

6

4

9

Tennis Syd

8

0

0

Juniorligan

0

1

0

Tyvärr ställdes större delen av matcherna in under utomhus och höstsäsongen in pga Covid-19
Damer
Under utomhus ställde HTK ej upp detta år pga Covid-19. Under inomhussäsongen deltog Damerna
i Elitserien där man slutade 4a detta år.
Elitserien 2020
HTK hade ett stort utbud av spelare till Elitserien där vi hade ett 20 tal spelare som var aktuella för
vår trupp om 15 spelare. 11 spelare fick chansen till matcher och lagstämningen var sensationell hela
vägen.
Vi spelade enbart med svenska spelare i år och det har delvis att göra med pandemin och att nivån
på spelarna var bra. Inför framtiden vill vi ha ett fortsatt utbyte med framförallt de danska spelarna
som varit oss trogna de senaste åren.

Ó HTK 2021

11 (12)

Helsingborgs TK

Säsongen var lite knepig att genomföra med alla restriktioner och en del återbud på bortamatcherna
var där, men härligt tryck i bussen på dom resorna.
Vår tänkta etta Caijsa Hennemann var beredd att spela alla matcher men skadade sig 2 veckor innan
serien och han inte bli återställd, många andra tog chansen och spelade en viktig roll i serien.
Växjö drog sig ur Elitserien strax innan start vilket gjorde att en till hemmamatch uteblev. Det var
en stängd serie där inget lag kunde åka ner och det spelades bara om att bli Svensk mästare.
HTK kom 4 i serien med 1 lagförlust följt av 3 oavgjorda och 2 vinster.
Highlight i årets Elitserie för vår del var bortamatcherna mot Enskede TK och Fair Play TK där det
bjöds på mycket bra Tennis och jämna matcher.
Enskede TK blev Svenska mästare
Framtidsvisionen för Elitserielaget är att fortsatt spela med starkt lag och mestadels med spelare
som tränar i klubben och spelare som har ett hjärta för klubben.Sen har vi redan till 2021 3-4 yngre
spelare från det egna ledet som kommer att ta steget till truppen och även vara aktuella för spel.
Här lite resultat och statistik från HTKs Elitserie 2020
Matcher:
10/11 Lidköping TK
14/11 Uppsala TK
21/11 SALK
24/11 Enskede TK
27/11 Fair Play TK
1/12 GLTK

Hemma Vinst 6-0
Borta förlust 1-5
Hemma 3-3
Borta 3-3
Borta 3-3
Hemma vinst 5-1

Spelare och deras matchstatistik:
Julia Rosenquist
Johanna Larsson
Louise Wikander
Martha Matoula
Märta Louise Söderberg
Louise Brunskog
Olivia Malm
Catrine Landström
Alice Widell
Agnes Gustafsson
Melis Yasar

(7-1)
(2-3)
(3-2)
(6-0)
(0-3)
(1-0)
(6-5)
(0-3)
(0-1)
(1-3)
(2-0)

Tränare och Lagkapten: Heikki Raevaara
Assisterande: Johanna Larsson
Herrar
Under utomhus ställde HTK ej upp detta år pga Covid-19. Under inomhussäsongen deltog Herrarna
i Div 2 men serien kunde tyvärr inte spelas klart pga Covid-19.
Framtid
Efter ett ovanligt år ser vi fram emot att återgå till det normala. HTK försöker hela tiden att uppgradera sin organisation och sitt utbud för alla åldrar och kategorier spelare. Tennis är en populär sport
och vi vet att om vi ”bara” kan bygga ut fler banor skulle fler kunna utöva denna fantastiska sport.
HTK tillsammans med Olympiahallen har en tuff uppgift att försöka få till fler banor så fler människor får tillfälle att börja spela tennis.
2021-03-15
Marcus Lindberg
Klubbchef
Helsingborgs TK
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