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Sammanfattning 

Denna verksamhetsberättelse skildra den verksamhet som Huddinge Ten-
nisklubb, org.nr 812800-2535 har bedrivit under verksamhetsåret 2020.  
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Förord 

2020 har varit ett märkligt år. Sannolikt ett år som går till historien. Vi har fått 

ändra våra vanor och anpassa oss till en ny vardag. Samtidigt under pågående 

pandemi har intresset för tennisen vuxit både nationellt och lokalt. Nationella 

siffror visar att medlemsantalet har ökat med drygt fem procent vilket är den 

högsta totala siffran på 25 år. Samma mönster ser vi i vår egen tennisklubb, an-

talet medlemmar har ökat med fjorton procent under 2020 jämfört med året 

innan.  

Även om tennisen inte drabbats hårdas av pandemin har vår verksamhet på-

verkats. Vårt populära klubbmästerskap inomhus fick ställas in men även andra 

planerade aktiviteter under 2020 har inte kunnat genomföras som planerat. 

Trots det tycker jag att vi tillsammans har lyckats väl med vår målsättning att 

hålla uppe verksamheten utan att gå emot några riktlinjer. 

Jag tillsammans med styrelsen vill tacka er alla, medlemmar och personal för 

ert tålamod och bidrag för att minska smittspridningen samtidigt som vi ändå 

kunnat göra det som vi gillar mest - spela tennis.  

Jimmy Säll,  

Ordförande Huddinge tennisklubb 
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Styrelsen, revisorer och valberedning 

Verksamhetsberättelse ska skildra den verksamhet som föreningen har bedrivit 

under ett verksamhetsår. Vidare ska det i verksamhetsberättelsen framgå vilka 

aktiviteter som föreningen har genomfört, för medlemmar och allmänheten. Sty-

relsen för Huddinge tennisklubb avger härmed följande berättelse för verksam-

hetsåret 2020. 

Styrelsen 

Det övergripande ansvaret för klubben åligger styrelsen och den dagliga verk-

samheten även kallad instruktionsverksamhet leds av sportchef. 

Under 2020 hade styrelsen tolv protokollförda möten och ett konstituerande 

styrelsemöte. 

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av:  

Jimmy Säll, ordförande 

Jonas Pettersson vice ordförande 

Kristina Kranjcevic Kasumovic sekreterare 

Maria Lindqvist Michanek kassör  

Agneta Ström Granlund ledamot 

Robert Lundgren ledamot 

Sandra Perslund ledamot 

Anette Molin-Götz suppleant 

Richard Lundqvist Persson suppleant 

Revisorer och valberedning 

Revisorer: Anders Hallberg och Jan-Olov Ehk 

Valberedning: Ola Götz, Claes Wang och Per Nilsson (sammankallande). 

Kommittéer (sammankallande) 

Juniorkommitté Robert Lundgren 

Damkommitté Agneta Ström 

Trivselkommitté Sandra Perslund  

Marknadskommitté Maria Lindqvist Michanek 

Tävlingskommittén Jimmy Säll 

 

Allt arbete i styrelse och kommittéer är ideellt. 
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Medlemsantal1 

Verksamheten i Huddinge tennisklubb har ett gott rykte med ambitionen att 

hålla hög kvalité i instruktionsverksamheten.  

Generellt kan även nämnas att intresset för tennisen har ökat vilket vi också 

märker i Huddinge tennisklubb. Antalet medlemmar har under 2020 ökat från 

824 till 959 medlemmar, motsvarande fjorton procent. Fördelningen mellan ju-

niorer och vuxna är jämt, det vill säga 50 procent vuxna och 50 juniorer. Däre-

mot är det fortfarande fler pojkar/män som spelar tennis jämfört med 

flickor/kvinnor, motsvarande 64 procent pojkar/män och 36 procent 

flickor/kvinnor.  

 
 

 
  

                                                 
1Samtlig data avseende medlemsantal hämtas från medlemsregistret.  
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Verksamhet Huddinge tennisklubb 

Anställda Huddinge tennisklubb 

Klubben har följande anställda personal 

Kanslist Annelie Engqvist 70 % anställning 

Lokalvård Jadwiga Korpysz  30 % anställning 

Tränare Richard Sjöqvist (Sportchef) 100 % anställning 

 Daniel Hendrikse  100 % anställning 

 Marcus Wågenheim 100 % anställning  

 Simon Frecon 75 % anställning  

Utöver ordinarie personal har Huddinge tennisklubb även timanställda och 

hjälptränare. 

Instruktionsverksamhet Huddinge tennisklubb  

Trots att verksamhetsåret 2020 har präglats av restriktioner, rekommendationer 

och anpassningar har Huddinge tennisklubb under 2020 ändå haft möjlighet att 

erbjuda aktiviteter såsom tennisskola, läger, internt gruppspel, klubbmatcher, 

seriespel för juniorer och sanktionerade tävlingar.  

Instruktionsverksamhet - juniorer 

Juniorverksamheten har under 2020 haft 

350 juniorer registrerade juniorer under vå-

ren och 370 juniorer under hösten i instrukt-

ionsverksamheten. Förutom ett generellt 

högre intresse av tennisen har en viss ökning 

i åldersgruppen 10-13 år noterats. Framför 

allt är det helt nya tennisspelare som  vill 

prova på. Beteendemönstret kan möjligtvis 

vara en följd av pandemin då begränsningar 

har gjorts inom lagidrotterna. 

En viktig del inom instruktionsverksam-

heten är att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje spelare. Tränarna ar-

betar kontinuerligt med teman, utbildningar och egen metodik i syfte att skapa 

en röd tråd genom hela instruktionsverksamheten. Inom juniorgruppen har 

Huddinge tennisklubb en tävlingsjuniorgrupp. Dessa juniorer både tränar och 

tävlar mycket. Inför varje terminsstart genomfördes bland annat särskilda 

fystester och genomgång av egna träningsuppgifter som de får av tränarna.  
 

Lägerverksamhet för juniorer 

 
Sportlovsläger 2020  
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Instruktionsverksamhet - vuxna 

Den största tillväxten i tennisen har skett bland vuxna. Totalt deltog 112 vuxna 

under våren i instruktionsverksamheten och 128 vuxna under hösten. Hud-

dinge tennisklubb har ungefär 30-50 vuxna i kö till instruktionsverksamheten.  

Med anledning av en ökad efterfrågan på träning för vuxna har klubben erbju-

dit olika träningsalternativ som till exempel nybörjargrupper på dagtid och ex-

tra gruppträningspass. En annan populär aktivitet är lunchtennisen som blir 

snabbt uppbokad. Under 2020 deltog 318 personer i lunchtennisen som gene-

rerade 758 starter. 

En annan aktivitet som också märkbart har ökat under 2020 är privata instrukt-

ionstimmar. Efterfrågan är hög och kan ha ett samband med att fler medlem-

mar deltar i klubbens gruppspel.  

Lägerverksamhet  

Totalt åtta läger har genomförts under 2020 och i stort sett har samtliga läger 

varit fullsatta. Det globala utbrottet av covid-19 har sannolikt haft en direkt på-

verkan på möjlighet att åka bort under skolloven som kan ha bidragit till ett ökat 

intresse att delta på de olika lägerverksamheterna.  

 

Lägerverksamheten leds av klubbens tränare tillsammans med de äldre junio-

rerna. Genom denna samverkan bidrar träningsverksverksamheten i Huddinge 

tennisklubb till ett stärkt ledarskap för många av de unga ledare som utbildas 

och coachas inför de olika lägren.  
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Styrelsen ser mycket positivt på att klubbens 

juniorer deltar på organiserade träningsläger. 

Lägerverksamhet är populär och under stän-

dig utveckling. Under höstlovslägret fick täv-

lingsjuniorerna möjlighet att prova på spin-

ning pass och paddel som var mycket upp-

skattat.  

 

Sanktionerade och interna tävlingar samt seriespel och 

gruppspel 

Sanktionerade tävlingar 

Huddinge tennisklubb har ett gott renommé 

kring arrangerandet av tävlingar. Anledningen till 

detta är klubbens ständiga arbete med att för-

bättra tävlingsmiljön genom att framhålla våra 

goda värderingar, trevligt bemötande och tydliga 

regler. Huddinge tennisklubb är även känd för att 

ha hög närvaro av tävlingsledare och egna do-

mare vid sanktionerade tävlingar.  

 

Under 2020 genomfördes tre juniortävlingar, Huddinge Open, Huddinge Out-

door och Huddinge Höstspel. Inför dessa juniortävlingar arrangeras en intern 

förtävling för klubbens juniorer som är en del av förberedande insatser. Antalet 

starter i Huddinge Open och Huddinge Outdoor var något lägre under 2020 

jämfört med tidigare år och kan bero på den osäkerhet som uppstod i samband 

med att covid-19 även började spridas i Sverige. Huddinge Höstspel hade nå-

got högre antalet starter som också kan bero på pandemin men då att antalet 

pågående tävlingar var färre i vår region och som medförde fler anmälda täv-

lande.  

 
Chanel en av HTKs juniordo-

mare  

 

Träning för tävlingsjuniorerna på Actic i Tumba 

 
Chelsea, Viggo och Max deltog bland annat under förtäv-

lingen inför Huddinge Outdoor 2020 
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Klubbmästerskap 2020 

Klubbmästerskapen är ett viktigt socialt evenemang som samlar alla klubbens 

spelare i olika åldrar och nivåer. Under 2020 genomfördes endast ett klubbmäs-

terskap - utomhus. Ett mästerskap som satte ett nytt deltagarrekord med totalt 

114 starter, jämfört med föregående år som hade 102 starter. Antal klasser utö-

kades och har fått till följd att fler vill vara med och tävla.  

Nedan bilder är från klubbmästerskapet utomhus 2020. Fler bilder finns på klub-

bens Facebook och Instagram.  
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TÄVLINGAR HUDDINGE TENNISKLUBB 
2018-2020

Antal starter 2018 Antal starter 2019 Antal starter 2020

 

PD16, Hampus, Edvin, Vilmer och 

Marcus 

 

FS16 Natalie och Chanel 

 

HSB Emil och Viktor 

 

JD-B Estelle, Oliva, Viggo och Max  
JS12 Olivia och Chelsea 

 
DSA Chanel och Karin 
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Seriespel 

Svenska Tennisserierna spelas både inomhus och utomhus och omfattar senior- 

och veteranklasser. Under inomhussäsongen spelas även 15-årsklasser. Med an-

ledning av pandemin har möjligheter till matchspel begränsats under aktuell spel-

period.   

Seriespel - juniorer 

Huddinge tennisklubb har under 2020 ett lag i Rookieserien 11-13 år. Endast en 

match har spelats under 2020.  

Huddinge tennisklubbs pojkar 15 lag 

har spelat färdigt sina matcher med 

en tredje placering i division 2. Nytt 

för 2020 är att klubben även har ett 

flickor 15 lag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lag Division Placering 

P-15 Division 2- Mellan A 3:a 

F-15 Division 2 – Mellan B 3:a 

Seriespel – seniorer 

Spelperioden för inne serien är från den 1 september 2020 till 1 maj 2021. 

Svenska Tennisserierna har ställts in under hösten med anledning pandemin 

och därmed inget resultat att presentera.  

 

 

 

 

 
Huddinge tennisklubb P15 lag till vänster, Ham-

pus, Vilmer och Nils 

 
Huddinge tennisklubb F15 lag till höger Tyra och 

Sofia. På bilden saknas Natalie 
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Interna gruppspel 

Singelgruppspel 

Sedan hösten 2018 har medlemmarna erbjudits singelgruppspel. Gruppspelet 

har under kort tid vuxit och blivit förhållandevis stort sedan dess. I början av 

2020 startade omgång sju med sex divisioner med vardera sex spelare. Vid årets 

slut, och inför omgång 11, fanns 22 medlemmar i kö vilket medfört att grupp-

spelet utökades med ytterligare tre divisioner, till 13 divisioner. 

Under 2020 har gruppspelet spelats i fem omgångar, fyra inomhus och ett ut-

omhus. Gruppspelet utomhus var nytt för 2020 med 49 deltagare.  

 

 

Utbildningar 2020 

Under 2020 har externa utbildningar varit begränsade däremot har tränarteamet 
haft regelbundna interna utbildningar för timtränare.  

Verksamhet inom kommittéerna 

Trots att 2020 har präglats av coronapandemin med påföljd att både aktiviteter 

och arrangemang begränsats så har Huddinge tennisklubbs kommittéarbete löpt 

på.  

Huddinge tennisklubbs damkommitté har varit verksam i drygt 20 år. Damkom-

mitténs ambitioner inför 2020 var att få fler damer att delta i de aktiviteter som 

arrangeras av kommittén och av klubben generellt, i syfte att skapa nya möten 

genom tennisspel samt gemensamma luncher och middagar. Men med anledning 

av pandemin har kommitténs aktiviteter begränsats till motionsdubbel och sing-

elspel.  

omgång 7 omgång 8 omgång 9 omgång 10 omgång 11
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I september genomfördes en enkät riktad till Huddinge tennisklubbs damer. 

Bland annat framkom att ett önskemål om att kommunikationen från kommit-

tén bör förenklas och förtydligas. Önskemål fanns även att arrangera läger eller 

liknade för målgruppen, utveckla dammotionsdubbeln och en utökad möjlighet 

för damer att spela singel. Resultaten av enkäten kommer att genomföras under 

2021 under förutsättning att coronarestriktionerna släpper. 

Även juniorkommittén har un-

der 2020 trots omständigheter 

kunna genomföra mini-, midi 

och maxikvällar i hallen. Något 

som uppskattas mycket av både 

de yngre juniorerna och föräld-

rar. Syftet med de olika eventen 

är att introducera tävlingsmo-

mentet för nybörjare men även 

informera föräldrar om hur an-

mälan till tävlingar görs och öv-

rig nyttig information som är av 

vikt att känna till.  

Juniorkommittén är även delaktiga i 

utdelningen av priset årets junior. För 

fjärde året i rad delades priset ut av 

tränarteamet utifrån ett antal kriterier 

som har tagits fram i samråd med ju-

niorkommittén.  

Kriterierna för årets junior är bland an-

nat en junior som visat stor tränings-

vilja med ett högt fokus och alltid gör 

sitt bästa på träningen. Ett annat krite-

rium är att spelaren har haft en positiv 

utvecklingskurva under aktuell säsong 

och inte minst varit ett föredöme och 

förebild för andra både på och utanför 

tennisbanan.  

Juniorkommittén har ett nära samarbete med trivselkommittén. I samband med 

klubbmästerskapets finaler och utdelningen av årets junior har trivselkommittén 

ordnat med fika till deltagarna. Möjligheten att arrangera olika aktiviteter har va-

rit svårt för kommittén under 2020 som därför fokuserat mer på innemiljön. 

Bland annat har trivselkommittén bidragit med att ta in ett nytt soffbord och ny 

matta vid soffgruppen. Även nya sällskapsspel har kommit på plats.  

 
Årets junior 2020 Armin Kasumovic, tillsam-

mans med klubbens tränare Marcus, Daniel och 

Richard 

 
Midikväll med matchspel tillsammans med de äldre juniorerna som arrangeras 

av juniorkommittén.  
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Marknadskommittén tillsattes i slutet av verksamhetsåret 2019 och formats un-

der 2020 med både medlemmar och uppdrag. Olikt de övriga kommittéer så 

representeras kommittén av de äldre juniorerna i klubben med namnet Head of 

Sales. Under hösten 2020 sålde tävlingsjuniorerna korvlådor från Sorunda korv 

som dessutom är en av Huddinge tennisklubbs sponsorer. Försäljningen gav 11 

000 kronor och ska investeras i nya träningsredskap. 

En tävlingskommitté tillsattes i november 2020. Ett av kommitténs syften är att 

främja matchspelandet hos medlemmarna genom att arrangera gruppspel och 

matchspelsaktiviteter. Tävlingskommittén började ganska omgående att arran-

gera aktiviteter där de som är med på vuxenträning för nybörjare fick lära sig att 

spela match. Majoriteten av deltagarna som har deltagit i dessa grupper ingår i 

klubbens gruppspel. Tävlingskommittén har även uppdraget att arrangera klubb-

mästerskap samt att bistå tränarna vid sanktionerade tävlingar.  

Anläggning 

Anläggningen ägs av Huddinge kommun dock ansvarar Huddinge tennisklubb 
för vissa delar av underhållet i lokalerna. Under verksamhetsåret har både boll-
rum och allmänna utrymmen i tennishallen målats om av fastighetsägaren.  

Under hösten gjordes en större investering genom att byta ut 
banbelysning . Även ett särskilt utrymme för förvaring av 
bollar har byggts till under läktaren då antal förvaringsutrym-
men i klubbens lokaler är begränsat.  
 
Underhållet av utebanorna ansvarar tennisklubben för varför 
styrelsen har tillsatt en särskild bangrupp. Bangruppen an-
svarar för att sammankalla medlemmarna inför iordningstäl-
landet av utebanor samt stängning av banor under hösten. 
Under utesäsongen sköter bangruppen allmänt underhåll och 
inventerar löpande behovet av underhåll.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Martin, Vincent, Sara och Lovisa hjälper till med att snygga 

till utanför utebanorna  

 

Thomas en av medlemmarna i bangruppen 

 

Malin en av klubbens aktivia medlemmar som 

bistod med förberedelserna inför öppnandet av 

utesäsongen 2020. 
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Styrelsens kommentar till ekonomiskt utfall av re-

sultaträkning  

Avvikelse mot budget för Huddinge tennisklubb är positivt med ett överskott 
om 1,1 mnkr. Överskottet beror på flertal faktorer. Förutom ett generellt ökat 
tennisintresse så har möjligheten att arbeta mer hemifrån under pandemin varit 
en bidragande orsak till ökade intäkter. Bland annat kan noteras att intäkterna 
för strötidsbokning både inomhus och utomhus har ökat, motsvarande 42 pro-
cent jämfört med föregående räkenskapsår. Även ett ökat intresse för grupp-
spel har varit en bidragande orsak till överskottet. Intäkterna för gruppspel har 
ökat med 36 procent jämfört med 2019. Samtidigt som intäkterna under 2020 
har ökat har bland annat kostnader minskat. Främst handlar det om personal-
kostnader som minskat med 19 procent under 2020 jämfört med 2019.  
 
Det egna kapitalet uppgår till totalt 2,9 mnkr. Den klubbstrategi som har tagits 
fram av styrelsen innebär bland annat ekonomiska investeringar i syfte att 
kunna driva verksamheten utifrån Huddinge tennisklubbs vision och verksam-
hetsidén. Anläggningen är ett av de prioriterade områden och ett underhållsbe-
hov finns kommande år. Sittande styrelse ger kommande styrelse i uppdrag att 
ta fram en utvecklings- och underhållsplan under 2021 i verksamhetsplanen för 
kommande verksamhetsår. Planen ska bland annat identifiera behovet av lång-
siktiga investeringar i anläggningen. Behoven finns både i utemiljön och i inne-
miljön. Även behov av anpassning av innemiljön kopplat till instruktionsverk-
samheten är en stor del av strategin och verksamhet. Att kunna påbörja ett 
större investeringsarbete samtidig anpassa instruktionsverksamheten utefter ef-
terfrågan av medlemmarna är det av stor vikt att ha tillgång till ett kapital som 
även ska täcka för oförutsedda kostnader utan att påverka medlemsavgifterna i 
framtiden. Styrelsen föreslår därför att överskottet för årets resultat ska överfö-
ras till nästkommande år till eget kapital. De investeringsbehov som finns i ute-
miljön kräver en längre planeringshorisont. Därför förslår även styrelsen att in-
vesteringar i innemiljön prioriteras under 2021 och utemiljön 2022.  

En detaljerad redovisning av Huddinge tennisklubbs ekonomiska ställning vid 

räkenskapsårets utgång framgår av årsredovisningen i särskild bilaga.  
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