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ÅRSMÖTE 
Tisdagen den 24 mars kl. 19.00  

Dagordning: 
1.  Upprop och fastställande av röstlängd 

2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

3.  Fastställande av dagordning 

4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

5.  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötets protokoll 

6.  Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 190101-191231 

7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

9.  Fastställande av föreningens årsavgifter för 2021 

10. Fastställande av styrelsens förslag till budget för 2020 

11. Val av : 

• Föreningens och styrelsens ordförande på ett år 

• Fyra medlemmar i styrelsen för en tid av två år 

( I tur att avgå är Peter Eriksson, Anette Pielage, Cilla Rhodin, Viktor Stjern) 

• Två revisorer för en tid av ett år 

• Tre ledamöter i valberedningen varav en skall vara sammankallande 

12. Övriga ärenden 

• Styrelsens förslag till stadgeändring under paragraf 22, styrelsens sammansättning. 
Gammal lydelse: 
Styrelsen består av ordförande och 8 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.  

Förslag till ny lydelse:  
Styrelsen består av ordförande och 5-8 ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.  

Förslag till ytterligare ärenden under punkt 12 skall vara styrelsen tillhanda senast 16 mars kl. 17.00 för att kunna 
behandlas. 

Valberedningens förslag till val av ledamöter och ordförande kommer att anslås i god tid innan mötet 

Välkomna! 
 

 

 

 



 
 
Ordförande har ordet 

 

Kalendern visar att det nu är mars månad 2020, vilket innebär att jag nu fått ha förmånen att vara ordförande 
för GLTK under hela sju år. Sju år som gått undan! Denna tid har utifrån ett styrelseperspektiv präglats av den 
stora till- och ombyggnaden som vi genomfört.  

Det har varit en lång och tidvis mödosam process, likt de flesta byggprocesser. Det som gjort denna process så 
mycket roligare har varit att vad man än behövt hjälp med, har såväl medlemmar som andra tennis- och 
föreningsvänner alltid varit villiga att ställa upp med allt ifrån goda idéer, hjälp som bollplank, finansiella 
bidrag till glada tillrop! 

En stor bedrift är att vi under de dryga två åren som vårt byggprojekt pågick, lyckades att i stort sett bedriva 
vår verksamhet i samma omfattning och utan avbrott. Några planerade, och även vissa oplanerade avbrott 
fick vi stå ut med, men detta bemöttes av god förståelse bland våra medlemmar.  

I denna del vill jag rikta ett stort tack till samtlig personal som under denna period från tid till annan har fått 
arbeta med tillfälliga lösningar för omklädning, pausutrymmen, mötesrum mm. Alla har jobbat med en 
gemensam målsättning, och gjort så på ett strålande sätt! 

Det senaste verksamhetsåret, och även fortsatt in i 2020, har inneburit en mycket positiv tid för GLTK. Under 
hösten hade vi hela 635 barn och ungdomar engagerade i vår ungdomsverksamhet, vilket är ett rekord! 
Samtidigt nådde vi under februari månad för första gången 2.000 medlemmar i vår förening, vilket är en 
milstolpe.  

Vi ser också en allt högre beläggning på våra tennisbanor, efter en smärre nedgång under 2017-2018. 
Dessutom har vår satsning på padel visat sig vara ett lyckokast. Padeln har välkomnats på ett fantastiskt sätt 
av våra tennisspelande medlemmar, samtidigt som padeln inneburit att vi har kunnat hälsa nya medlemmar 
välkomna till vår förening.  

En satsning har gjorts på våra sociala ytor, och de ytor där framför allt barn vistas före och efter träning. Vår 
minitennisbana inomhus är ett populärt ”häng” under kvällar och helger. Det värmer ett tennishjärta att se 5-
6 killar och tjejer som efter träning är kvar på klubben och spelar rundtennis! Det är där vi bygger klubbkänsla 
men även bollkänsla! 

Den sociala dimensionen på vårt idrottande tror jag blir allt viktigare. Detta har varit ledande i vårt 
byggprojekt. För att möjliggöra för en restaurang, som vår hyresgäst, att driva en lönsam verksamhet med ett 
gott utbud, och bra öppettider, krävs ett stort flöde av människor. Vi är idag där, med såväl tennis som gym, 
padel, rehab och andra tennisrelaterade företag i huset. Vi uppskattar att vi idag har ca 1.100-1.200 besökare 
som varje dag går genom dörren på GLTK!  

Den senaste terminen började jag tillsammans med den nyformerade ledningsgruppen bestående av Ulf 
Börjeson, Klas Ivarsson och Martin Waktel, med en endagskonferens. Vi beslöt att fokus för detta år skall vara: 
Ordning & reda samt Medlemskommunikation. 

Under den första punkten har vi delegerat ansvar för varje del av vår stora anläggning till respektive anställd, 
för att dagligen tillse att det är ordning & reda, samt att rapportera eventuella brister till ledningen. Här har vi 
kommit enligt min uppfattning en bra bit på väg! 

 



 
 

 

Medlemskommunikation arbetar vi vidare med, och det senaste tillskottet är en väsentligt utbyggd intern-tv, 
vilket vi tror är en effektiv väg att informera och kommunicera med våra medlemmar. 

Som tur är har dessa sju år inte enbart handlat om byggnation och projekt. Vi har också långsiktigt arbetat 
med vår tennisverksamhet där vi under Klas Ivarssons trygga hand de senaste sex åren rönt stora framgångar 
på vår juniorsida. Att dessutom fått vara med om att se våra herrar ta hem Elitserien i höstas, för första 
gången på länge, var fantastiskt! 

Nu är det dags för vår nästa ordförande att ta vid, med nya tankar, visioner och ny energi! Jag vill önska er 
lycka till! 

Slutligen, ett stort tack till alla medlemmar, såväl juniorer, föräldrar som veteraner, för att jag haft ert 
förtroende att vara ordförande för denna fina förening! 

Vi ses på GLTK! 

Jonas Gustafson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verksamhetsåret 2019 
 
Nu när vi står vid årsskiftet 2019/2020 med en lång och stolt historia och i en stort sett ny anläggning 
kan man fråga sig hur har vi tagit oss hit? 
 
Det har varit många positiva och uppskattande mejl och samtal från tidigare medlemmar och besökare 
som inte har varit och besökt oss de senaste fem åren men som under 2019 av någon anledning 
återkom till oss. Det är glädjande och skapar mycket positiv energi när man får frågan hur vi har 
lyckats att skapa denna moderna och välkomnande anläggning. 
 
Skälet är nog inte bara ett utan man får nog titta tillbaka i historien en smula. 
Under 60- och 70 talen så bytte klubben ordförande vid ett otaligt antal årsmöten. Efter Sten 
Åkerströms tillträde som ordförande 1982 har klubben endast haft tre ordföranden. Sten under åren 
1982-1990, Tryggve Svensson 1991- 2012, och Jonas Gustafson 2013- 2019. Bra kloka 
föreningsmänniskor som har värnat om stabilitet, kontinuitet och långsiktighet, något som har betalat 
sig. 
 
Ett bevis på vad man kan skapa när man under lång tid får människor att arbeta tillsammans mot en 
gemensam vision. Då når man resultat. 
Vill passa på att tacka Jonas för ett oerhört engagemang och många nerlagda timmar. Bara jag vet hur 
mycket tid som Jonas har lagt ner speciellt före och under byggprocessen. Klokskap, vilja, kunnande 
och ett brett kontaktnät har varit ytterst värdefullt. Jonas har också den värdefulla egenskapen att alla 
alltid känner att Jonas har tid att lyssna samt varit väldigt inkluderande i sitt ledarskap. 
 
Hen annan historia skrevs också detta år då klubbens herrar besegrade favoriten Fair Play på bortaplan 
i Lag SM finalen. Sexton års väntan och längtan hade kommit till sin slutstation. Där ett drama vars 
like sällan har skådats och en iskall Nicklas Timfjord räddade nio matchbollar innan hans singel var 
vunnen.17-15 i matchtiebreak. 
Christian Samuelsson tog vid och besegrade sin motståndare i matchtiebreak för matchvinst. Snabb 
omladdning och sedan en direkt avgörande dubbelmatch med favoritpartnern Markus Eriksson, och 
kort därefter var väntan över och klubben hade ett nytt SM guld.  
Inte att förglömma var att GLTK även vann läktarkampen då tillresta supportrar blev mer och mer 
aktiva på läktaren ju längre dramat fortskred. 
 
Padel och nya hyresgästers intåg har inneburit en omsättningsökning för klubben från tidigare nivå på 
cirka 20 milj/år och förbi den förväntade nivån vi hade i våra kalkyler innan bygget på 25 miljoner, till 
31 miljoner som omsättningen landade på 2019. 
Sportslig och ekonomisk framgång går hand i hand. 
 
Klubben står väl rustade för nya utmaningar framgent och välkomnar både nya och gamla aktiva 
människor tillbaka till oss 2020 för ännu ett händelserikt padel och tennis år. 

 

Ulf Börjeson 

Klubbdirektör 

 

 



 

Resultat 2019 samt budget 2020 
 

        
 Resultat 2019 Budget 2019 Budget 2020 
INTÄKTER    
Banhyror 10366 10100 10650 
Padel 5744 3200 5530 
Hyror mm 4251 4116 4302 
Centrala klubbintäkter 573 500 850 
Shopen 2746 2500 3200 
Företagsklubben 86 79 80 
Elit o junior 5813 5210 5900 
SUMMA INTÄKTER 29579 25705 30512 

    
KOSTNADER    
Lönekostnader 3224 3655 3695 
Lokal 1770 1470 1650 
Energi o vatten 1798 1470 1790 
Kontor o exp 422 350 505 
Klubbens centrala kost. 890 822 915 
Shopen 2818 2165 3713 
Motionstennis 143 125 120 
GLTK:s företagsklubb 50 50 50 
Junior o elit 6986 6831 7105 
Padelverksamhet 2277 925 1859 
Seriespel 403 417 405 
Damkommittén 75 50 50 
Herrveterankommittén 43 50 50 
Tävlingar 63 70 90 
Finansiella kostnader 1274 1231 1260 
SUMMA KOSTNADER 22236 19416 23257 

    
RÖRELSERESULTAT 7343 6289 7255 
Avskrivning fastighet -2806 -3982 -3485 
Avskriv.maskiner/möbler -358 -300 -300 
Avskriv. tält/Bidrag IOFF 100 -300 0 
Förändring rep fond -1600 0 0 
Utrangering byggnad 2005 -2590 0 0 
RESULTAT 89 1707 3470 

 
            

Junior och Elit 2019 



 
 

 
 
Junior och elitverksamheten är klubbens största verksamhetsgren. 
 
Den grundläggande målsättningen för denna verksamhetsgren är: 
 
” Vi skall ge så många som möjligt chansen att lära sig spelet tennis efter sin egen förmåga, intresse och 
förutsättningar” 
 
Under 2019 lyckades vi öka antalet juniorer, när höstterminen startade i augusti kunde vi glädjande nog 
notera 635 barn/juniorer i vår verksamhet som är uppdelad i juniorkurser, tävlingsjuniorer, elitjuniorer och 
elitspelare. 
Denna rekord notering tror vi bland annat beror på  de ca 120 barn i olika förskoleklasser som blev inbjudna 
att pröva på tennis under april/maj månad.  Ett koncept vi kommar att fortsätta med. 
 
Erika Olsson hade huvudansvaret för Tennisskolan och Jesper Brunström hade ansvaret för Elitsidan. Under 
Elit ligger även Team GLTK, en extrasatsning för några utvalda spelare som en grupp sponsorer stöttar extra. 
Jag vill passa på att tacka dessa för allt stöd under det gångna året. 
 
Arbetet med att ge hela verksamheten en ”röd tråd” att följa har fortsatt under hela året. Varje torsdag träffas 
tränarna för att diskutera de olika teman som terminen är indelad i. Det diskuteras vilka övningar och metodik 
som ska användas till de olika grupperingarna inom  
verksamhetsgrenen. Denna information för våra anställda instruktörer vidare när dom nästa vecka arbetar 
tillsammans med någon av våra timanställda som oftast är yngre och mindre 
erfarna. På detta vis sprider sig kunskap på ett naturligt sätt genom tränarleden.  Vi har fortsatt att utnyttja 
vår Vimeo sida där vi lägger vi upp olika träningsmoment, övningar och pedagogiska tips i korta videos som 
alla våra tränare har tillgång till på internet. I nuläget har vi lagt upp 180 videos.  

 Det har blivit allt svårare för de flesta tennisklubbar att få barnen till att prova på att tävla. Vi var inte nöjda 
med 2018 då vi inte hade mer än ca 45 starter på Lilla Klubbtouren, i år har arrangerade vi fler tävlar inom 
ramarna för denna Tour samtidigt som vi ökade antalet interna matchkvällar. Det blev sammanlagt 12 
tävlingar/träffar under året och vi lyckades dubblera antalet starter på Lilla Klubbtouren till ca 90. Vi är inte 
riktigt nöjda men det var ett steg åt rätt håll. 
 
Resultatmässigt har vi haft ett mycket bra år. Förutom de resultat som redovisas senare i denna 
sammanfattning av året som gått så kan vi glädjande nog notera att våra yngre juniorer i åldrarna 10-13 år 
började att visa framfötterna på nationell nivå. 
 

                                               

 

SERIESPEL 



 
Vårt Damlag gjorde en bra återkomst till elitserien efter ett år i Div 1. Fyra av våra tjejer från förra årets trupp  
lämnade oss för spel och studier på college i USA vilket gjorde att vi fick förstärka laget med två duktiga 
juniorer från Norge. Det unga laget kring ankaret Marina Yudanova slutade som femma i tabellen. I laget 
ingick: Marina Yudanov, Vanessa Widell-Ersös, Hedda Gurholt, Matylda Byrlov, Frida Weijerman, Lisa 
Andersson, Viktoria Leth samt Matilda Hamlin. 

Matcher: 

GLTK vs Helsingborg 1-5 
GLTK vs Näsbypark  3-3 
Enskede vs GLTK  3-3 
Taberg vs GLTK  0-6 
GLTK vs SALK  4-2 
Upsala vs GLTK  5-1 
Fair Play vs GLTK  6-0 
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
Herrlaget Svenska Mästare ! 
 



 
Efter en stark grundserie där laget slutade tvåa efter Fair Play i tabellen blev det en rafflande final mot Malmö 
laget på deras hemmaplan. I grundserien vann besegrade dom oss med 4-2 och med tanke på att dom 
förstärkte laget ytterligare med dansken Fredrik Nielsen inför finalen så var dom klara favoriter. Det såg länge 
ut att inte gå vår väg men vid ställningen 1-3 lyckades vår veteran Niklas Timfjord med konstycket att rädda 
åtta matchbollar, mot just Nielsen, och vinna matchen i ett matchtiebreak med 17-15. Christian Samuelsson 
utjämnade matchen genom att besegra Gustav Hansson med 10-8 i matchtiebreak. Ställning alltså 3-3 och för 
första gången i elitseriens historia fick matchen avgöras i ett matchtiebreak i dubbel. Vi ställde upp med 
Christian Samuelsson/Markus Eriksson som bara förlorat en enda dubbel de sista två åren i elitserien medan 
Fair Play mönstrade den svenske DC spelaren Andre Göransson tillsammans med Nielsen rankad 48 på ATP 
dubbelranking. 
Efter en bra start lyckades våra killar hålla undan och vinna med 10-8. 
Vilken stämning det var i hallen, våra medresta supportrar trummade och hejade med en sådan intensitet att 
det kändes som om det var en hemmamatch. Tack för det stödet vilket med största säkerhet bidrog till 
segern, den första på sexton år ! 
 
Följande spelare ingick i laget: Markus Eriksson, Christian Samuelsson, John Hallquist Lithen, Oliver Johansson, 
Niklas Timfjord, Johan Beigart, Olle Wallin samt den spelade coachen Jesper Brunström. 
 
Matcher: 
 
Växjö vs GLTK 0-6 
GLTK vs SALK 5-1 
GLTK vs Elfsborg 6-0 
GLTK vs Solna 4-2 
Fair Play vs GLTK 4-2 
GLTK vs Upsala 6-0 
KLTK vs GLTK 2-4 
 
Final 
 
Fair Play vs GLTK 3-4 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
Herrlaget i div 2. 
 
För andra året i rad mönstrade ett lag endast med juniorer och för andra året i rad slutade laget två i tabellen 
med minsta marginal. Den här gången var det Kungsbacka som stod i vägen för ett avancemang till div 1. I 



 
laget ingick: Juan Matteo Nunez, John Gidefjord Magnusson, August Gustafson, William Jonsson, Joel Broberg 
Olsson och Hugo Brandt. 
 
 
P 18 Svenska Mästare 
 
I Svenska Juniorcupen infriade våra pojkar favoritskapet och vann samtliga matcher utan att vara hotade 
någon gång under resans gång. Efter klara segrar mot Ullevi, Elfsborg och SALK väntade KLTK i finalen på 
bortaplan. Efter de inledande dubblarna var ställningen 1-1 inför singlarna men efter stabilt spel från våra 
grabbar slutade matchen med klara 5-1. Den segern betydde att klubben för första gången någonsin blev 
Svenska Mästare i lag för 18-åringar. 
 
Killarna som fixade denna historiska seger var: John Hallquist Lithen, Oliver Johansson, William Jonsson, Juan 
Matteo Nunez och Boris Bojovic. 
 
 

         
  
F 15 laget vann Div 2. 
 
I laget spelade: Frida Weijermann, Alice Norden, Charlize, Madeleine Bergling, Iris Nielsen Gulbis och Siri 
Dahlqvist. 
 
 
 
P 15 laget slutade tvåa efter en knapp förlust i serien mot Ullevi TK. 
 
Laget hade inställt sikte på serieseger och ett SM slutspel i december men tyvärr visade sig att Ullevi var 
starkare i ett välspelat derby. Killarna som kämpade väl var: Henrik Bladelius, William Brocker, Soul Nauclear 
och Hugo Bovin. 
 
 
 
Individuella resultat att notera. 
 
CHALLENGER/FUTURE TOUR 



 
 
Markus Eriksson: 
 
Två semifinaler  Challenger 90.000 US singel 
 
En final i  25.000 US singel 
 
Vinst i två  15.000 US singel 
 
Vinst i en 25.000 US dubbel 
 
Vinst i 5 15.000 US dubbel. 
 
Marina Yudanov: 
 
En vinst 15.000 US singel 
 
Två finaler 15.000 US singel 
 
En final 15.000 US dubbel 
 
 
 
 

                    
  
 
Christian Samuelsson: 
 
En semifinal 25.000 US singel 
 
En semifinal 25.000 US singel 
 
 
ITF JUNIOR TOUR 
 
Vanessa Widell-Ersös 
 
Final ITF Junior Grade 5 singel 
 
Final ITF Junior Grade 4 singel 
 
Vinst ITF Junior Grade 4 dubbel 
 
Final ITF Junior Grade 4 dubbel 
 



 
VINTER/SOMMARTOUR 
 
Christian Samuelsson nio vinster en final 
 
John Hallquist Lithen tre vinster två finaler 
 
Vanessa Widell-Ersös två vinster 
 
Markus Eriksson en vinst 
 
 
JSM/USM 
 
 
John Hallquist Lithen Svensk Juniormästare inomhus och utomhus och en finalplats i dubbel. 
 
Vanessa Widell-Ersös Svensk Juniormästare utomhus och i dubbel U21 med Olivia Alfredsson 
 
Oliver Johansson Final i dubbel med John Hallquist Lithen 
 
Olivia Alfredsson Segrare i dubbel U21 med Vanessa Widell-Ersös 
 
ÖVRIGA JUNIORTÄVLINGAR 
 
BÅSTAD COREM 
 
John Hallquist Lithen Segrare P 18 
 
Vanessa Ersös Widell Final F 18 singel  
 
RACE TILL JSM 
 
John Gidefjord Magnusson  vinst I Norrköping P 16 
 
 
 
LANDSLAGS UPPDRAG 
 
Markus Eriksson  två Davis Cup matcher, Colombia och Israel 
 
Vanessa Widell-Ersös Lag EM F 18  
 
John Hallquist Lithen Lag EM P 18 
 
 
SPELARE TILL COLLEGE 
 
Frida Soko  University of North Dakota  
 
Olle Wiklund  Butler University, Indiana 
 
Sara Edebo  Goldey-Beacom College, Delaware 
 
David Nyman Drake University, Iowa 
 



 
Paulina Engbäck University of central Arkansas 
 
Olivia Alfredsson Northwestern State University, Louisiana 
 
Oliver Johansson Drake University, Iowa. 
 
 
 
Till sist två spelare som har lyckats med att göra en trippel, Oliver Johansson och John Hallquist Lithen som har 
vunnit LAG SM för 15- åringar (2016) och i år vunnit LAG SM för 18-åringar samt vinsten i elitserien med 
herrlaget.  
 
 

                                             
 

       
 
Tennishälsningar 
 
Klas Ivarsson 
Sportchef 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verksamhetsberättelse för tävlingsverksamheten 2019 
  



 
För en av landets största tävlingsarrangör är det dags att summera ännu ett innehållsrikt tävlingsår. Årets 
första tävling var den traditionella tävlingen på februarilovet, Sportlovsspelen.  Tävlingen fick ett uppsving i år 
och samlade cirka 190 st deltagare i 14 klasser. Sedan ett par år tillbaka finns även motions- och 
veteranklasser på programmet.  

Under påsken arrangerade vi ännu ett Junior SM i för många nya lokaler.  För tredje året så arrangerade vi 
parallellt en tävling för 10- och 12-åringar, Detta för att Svenska Tennisförbundet har ändrat reglerna och 
numera inte arrangerar några klasser för 12 åringar.  Detta har fungerat väl och cirka och cirka 1200 matcher 
spelades under 10 tävlingsdagar. Det är positivt att klubben kan vara med och arrangera tävlingar av dessa 
mått och inte minst viktigt för hemmaspelarna att kunna spela i van miljö och slippa resor.   
Jag tycker att barn som vill och tycker om att tävla skall få tävla vare sig det är i klubben, inom regionen eller 
nationellt. Det jag tycker är viktigast är hur vi ledare ser på saker och ting och vad vi säger och agerar både 
gentemot barn och dess föräldrar. 12-års klassen skall förhoppningsvis inte vare karriärens höjdpunkt utan 
början på en flerårig tenniskarriär där det långsiktiga målet måste vara att fortsätta att utvecklas och tävla 
under hela juniortiden. 

Under året har vi haft flera deltävlingar i Tennis Göteborgs olika tävlingsutbud. Många ungdomar gör sin 
tävlingsdebut i dessa tourer och därför fyller denna tävlingsform en viktig funktion i att vänja mindre 
tävlingsvana barn vid matchmomentet. Dessa kan ses som steget efter vårt eget interna spel på 
lördagskvällarna.  

I september arrangerade vi för sjunde året en veteran tävling, Åkes Äkta Hönökaka Cup som är tänkt som en 
breddtävling för veteraner och motionärer.  

Årets två stora breddtävling för juniorer gick av stapeln i månadsskiftet oktober/november nämligen 
Höstturneringen och Halloween Cup. Många av våra egna juniorer ställde upp och kämpade väl i dessa 
tävlingar. Konceptet är perfekt för klubbar som kan passa på och göra en klubbresa. Vi kan se att fler och fler 
klubbar gör detta under höstlovet och besöker oss. Roligt och uppskattat då alla deltagare får möjlighet att 
spela flera matcher under två dygn. För våra egna spelare är det väl värt att stanna hemma på höstlovet och 
få chans att spela två tävlingar på hemmaplan inom loppet av en vecka. Billigt och effektivt tävlande! 

För sjuttonde året spelades vår Tennis Europe 14 tävling. Tävlingen fick återigen mycket beröm. Tävlingen 
samlar den yppersta Sverigeeliten i 14-års klasserna och även ett par utländska ess. Med andra ord ett starkt 
startfält för att vara en kategori 3 tävling. Det är viktigt att vi har dessa kategorier av tävlingar i Sverige för att 
hjälpa våra svenska spelare att erhålla en internationell ranking för dem som önskar tävla internationellt 

Damernas återkomst till Elitserien föll väl ut. Speciellt med tanke på att många av förra årets spelare begav sig 
till USA för college spel i höstas och därmed inte kunde vara med och bidra i årets serie. 
En 5:e plats blev det till slut efter flera rafflande och välspelade matcher. 

Herrarna såg till att bärga SM guldet till föreningen efter sexton års väntan och längtan. 
Få trodde nog att Fair Play TKs främlingslegion skulle gå att besegra i årets serie. Många såg ut att få rätt i sina 
tips då laget även vann serien och fick fördelen av hemmaplan i den direkt avgörande finalen. Oddsen blev 
inte sämre av att vår Christian Samuelsson ramlade av tåget fyra dagar innan finalen och var tvungen till att 
röntga foten för att konstatera att inget var brutet. 
Christian kom till spel och som han spelade. Alla tillresta supporters som fyllde läktarna jublade och var fulla 
av beundran över Christians insats i finalen där han först i par med Markus Eriksson bärgade 1:a dubbeln för 
att sedan vinna 2:a singeln. Efter taktiksnack med coach Jesper, gick han in med Markus igen och vann den 
avförande dubbeln.  
Slutet hade blivit annorlunda långt tidigare om inte även Nicklas Timfjord hade gjort en minnesvärd insats. 



 
Nicklas bjöd in till en av det mest nervbitande matcherna i Elitseriens historia. Efter 9 räddade matchbollar var 
förre danske Davis Cup spelaren Fredrik Nielsen besegrad med 17-15 i avgörande matchtiebreak.   
En fantastisk laginsats! 

 

Tack alla frivilliga funktionärer, för utan Er hade vi inte kunnat arrangera några tävlingar! 

Ulf Börjeson 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Verksamhetsberättelse för GLTK:s herrveteransektion 2019 

 
 
Mer än 600 av GLTK:s  manliga medlemmar har fyllt 35 år- och spelar veterantennis med varierande förmåga 
och ambition.  Några tävlar på elitnivå medan de flesta ryms inom begreppet motionärer. Veterankommittén 
har styrelsens uppdrag att organisera gruppens mångskiftande aktiviteter från ren tävlingsverksamhet till 
motionstennis med inriktning på trivsam samvaro. 
Under året har GLTK:s veteraner deltagit i seriespel och arrangerat tävlingar för veteraner: 
 
Seriespel 
H35  1 lag  
H45 utomhus  1 lag 
H55 2 lag 
H55 utomhus  1 lag  
H65  2 lag 
H65 utomhus  2 lag 
H70 1 lag 
H70 utomhus  1 lag 
H70 Gbg.ser.      1 lag 
H55 Lag 1 gick till slutspel i inomhusserien och slutade 4:a. Vinnare KLTK  
 
Tävlingar 
 
Veteran SM  
I år arrangerade SALK Veteran SM inomhus. Båstad TS stod som värd för Veteran SM utomhus. Vi kan 
konstatera att spelarantalet sjunker. Vad kan vi göra från klubbens sida, för att få flera spelare att spela VSM.? 
Något som vi i veteransektionen får fundera över. Kan det vara resekostnader, uppehälle, anmälningsavgiften, 
arrangemang, tidpunkt mm.?  
Några resultat från VSM. 
Segrare utomhus blev:  
HD65    Mikael Hellström GLTK/Per Johansson Järfälla TS 
MD65   Mikael Hellström GLTK/Gunilla Berg Sangberg SALK 
 
Åkes Äkta Hönökaka Open (GLTK Veteran Cup) 
Under september spelades Åkes Äkta Hönökaka Open med många trevliga matcher. Årets upplaga var till 
antalet spelare något färre än förra årets turnering.  
 
Segrare blev: 
HS65    Lennart Löf 
 
Höstturneringen 
Under november månad spelades den återkommande Hösturneringen med många trevliga matcher i en 
gemytlig anda och atmosfär. 
Segrare blev: 
HS65+  Mikael Hellström 
HS70+  Jan Sunnegårdh 
 
Veteran RM 
Några resultat från RM inomhus och utomhus. 
Segrare inomhus blev: 
HS65   Lars Hagberg 
HS70   Thomas Eriksson 
Segrare utomhus: 
HS65+ Thomas Eriksson 



 
 
Utöver tävlingsverksamheten: 
Motionstennis spelas: Måndagar och onsdagar under augusti – juni, kl 10-12 med dubbel och mixed på 8 
banor. Ungefär 60 deltagare per vecka spelar regelbundet. Antalet motionärer har ökat från 24 till 32 spelare. 
Intresset är stort för att vara med i vår grupp och det är mycket positivt. Dessutom har vi årligen utbyte med 
Ullevi 60+ veteraner vår och höst.  
 
Tisdagsspelet: Herrdubbel under augusti – juni 10-12 på 4 banor samt klubbutbyten med Båstad TS, Påvelund 
TK och Varbergs TK. Båstad TS.  
 
Utmärkelsen Årets Veteran-Sture Rydeens Minne 2018, gick till Åsa Hartzell för hennes engagemang i 
Styrelsen för Sveriges Tennisveteraner och arrangör för GLTKs Mix-cup. Utmärkelsen för 2019 går till  
Sven Danielsson för hans insats som administratör i många år för GLTKS måndagsdubbel. Grattis! 
 
Morningtennis: Drop-in tennis med frukost. Spelas onsdagar 06.30 och pågår fram till 08.00. Med ca 25 st 
deltagare. Ansvarig Erika Olsson. 
                                                                                                                                                                   

Det finns förutsättningar att inom givna resurser öka vissa av veteransektionens aktiviteter.  
Utmaningen framöver blir att få våra veteraner, både manliga och kvinnliga, att våga spela fler tävlingar. 
Det är roligt att tävla och det är även en fin samvaro och gemenskap utanför banan! 
 
Kent Lagerström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för GLTK:s Damsektion 2019-01-01 – 2019-12-31 

 

 

Styrelse 

Cilla Rhodin  ordförande 

Maria Olsson   sekreterare 

Margareta Gibbons kassör 

Jill Hammarlund padelansvarig 

Gerd Ask  ledamot 

Anette Tingets  ledamot 

Annika Ivarsson ledamot 

Mari Silvan Häggqvist ledamot 

   

Revisor 

Pernilla Stamlin 

 

Valberedning 

Anna Carlsson 

Marie-Louise Samuelsson 

 

Verksamhet 

Damsektionen hade vid årets slut cirka 160 medlemmar.   

Damsektionens styrelse har under året haft regelbundna protokollförda möten.                                   

Damsektionen har under året haft 21-22 speltimmar till sitt förfogande per vecka för tennisgruppspel, 
fördelade enligt nedan.   

Damsektionen har under året haft fyra lag i Svenska tennisserien inne och fyra lag i Damdubbelserien i tennis, 
se nedan.  

Damsektionen har under året byggt upp en padelverksamhet, se nedan.     



 
 

TENNIS 

Gruppspel tennis 

Gruppspel onsdag kväll kl. 19.00, fem banor  
Gruppansvariga: Christina Gretzer och Eva Carlberg Larsson 
Tränare: Anders Larsson  
 

Gruppspel onsdag kväll kl. 20.00, tre banor  
Gruppansvarig: Lena Friberg  
Tränare: Anders Larsson 
 

Gruppspel torsdag morgon, kl. 09.00, fyra banor under våren och tre banor under hösten 
Gruppansvarig: Marie-Louise Samuelsson 
Tränare: Tom Henriksen  
 

Gruppspel torsdag kväll, kl. 19.00, 10 banor  
Gruppansvarig: Åsa Hartzell  
Tränare: Natasha Yudanova och Tom Henriksen 
 

Seriespel 

Svenska tennisserien inne 2018-2019 
 
GLTK 1 damer 40, Division 1 - ej färdigspelad - för närvarande plats 5 
Lagledare Anneli Larsson 
 

GLTK 1 damer 50, Division 2 (B) - ej färdigspelad - för närvarande plats 2 
Lagledare Anna-Karin Nilsson  
 

GLTK 1 damer 50, Division 2 (A) - ej färdigspelad - för närvarande plats 3 
Lagledare Maria Olsson & Kristina Mjörnell  
 

GLTK 1 damer 60, Division 1 – plats 1 – vann serien. Klara för slutspel.  
Lagledare Hanna Dahlin 
 
Damdubbelserien 

Dubbelserien Lag 1 – 1:a sin grupp (A), slutspelet inte klart 
Lagledare Sophie Rychlik 
 
Dubbelserien Lag 2 - 2:a i sin grupp (A), slutspelet inte klart 
Lagledare Cecilia Hobik 
Dubbelserien Lag 3 - 5:a i sin grupp (B), slutspelet inte klart 
Lagledare Cia Åkerman Ström 
 
Dubbelserien Lag 4 - 4:a i sin grupp (B), slutspelet inte klart 
Lagledare Cilla Rhodin och Pernilla Stamlin 
 



 
Tennisträning 

Alla spelare som deltar i gruppspelet ovan har spelat regelbundet med tränare under året.  
 

Dubbelmatchträning 

Vid fyra tillfällen under 2019 har Anders Larsson (tillsammans med Gregor Schill och Lisa Andersson) bjudit in 
till ”Tennis work shops”. Damer från flera klubbar i väst har bjudits in men Damsektionens medlemmar har 
varit garanterade plats. Konceptet har varit två timmars träning i dubbelspel med Anders och Lisa som 
coacher och en timmes mental träning med Gregor som coach. Tennisen är uppdelad i två tvåtimmarspass, ett 
pass för grupp ett före Gregors genomgång och ett pass för grupp 2 efter Gregors genomgång. På så sätt 
träffas samtliga deltagare under Gregors genomgång och träningen på banorna blir mer ”tränartät”.  

Vid två tillfällen under våren har Damsektionen bjudit in till extra träning i dubbelspel. Ander Larsson har 
organiserat träningen samt hållit en timmes föreläsning vid båda tillfällena. Lisa Andersson har hjälpt till att 
coacha på banan.  

Syftet med ovan nämnda träningar och föreläsningar har varit att få fler damer att delta i olika seriespel och i 
tävlingar i närområdet.  

Under 2019 har fler och fler damer deltagit aktivt i olika seriespel. Vi arbetar vidare mot målet att fler damer 
ska delta i de turneringar klubben ordnar och även i andra turneringar i närområdet.    

Damsektionen är mycket tacksam över eldsjälen Anders som tränar oss damer på alla sätt för att få fler av oss 
att våga spela match och ställa upp i turneringar. Vi är också glada att vi har några mycket aktiva damer som 
är med och framgångsrikt spelar match i en rad olika sammanhang. De är ett föredöme för oss vad gäller 
matchspel.     

 
Tennisläger i Båstad 

Den 7-8:e september anordnades det årliga Båstadslägret, öppet för alla, där 32 taggade damer deltog. 
Gruppen spelade tennis på Drivans inne- och utebanor under ledning av 5 professionella tränare från Båstad, 
varav en körde fysträning med oss. I år bodde gruppen på hotell Skansen. Mycket bra tennis- och fysträning, 
trevlig samvaro, härlig miljö, underbart spa-häng, sköna bad i hav, god mat osv. Intresset för lägret är mycket 
stort, vilket är glädjande.   
 

PADEL 

Damsektionens padelverksamhet har under hösten 2019 vuxit ytterligare. Cirka 70 damer, från 18 år och 
uppåt spelar regelbundet.  

Padelträningen är indelad i tre nivåer - Elit, Tävling och Motion – fördelad på 8 tillfällen. Elit och Tävling tränar 
i 90-minuterspass och Motionsgrupperna i 60-minuterspass. 

Träningen är förlagd på måndag, onsdag, torsdag och söndag. Sammanlagd träningstid per vecka är 27 
timmar. Samtliga tider är träningsledda. Det är minst 2 tränare per pass. 

I seriespelet, som hanteras av Martin Waktel, består deltagarna till 90 procent av spelare från Damsektionen. 
Det finns i dagsläget två serier med 8 lag i varje. Seriespelet äger rum på tisdagar och onsdagar. 

Under hösten åkte 12 damer (och en kille!) till Spanien på en mycket lyckad padelresa. Under fyra dagar 
tränade och spelade gruppen cirka 15 timmar padel under ledning av bra tränare, dels från GLTK, dels från 
den lokala klubben i Spanien. Martin Waktel, som ordnade resan, kunde inte ha fixat ett bättre upplägg. 
Samtliga deltagare upplevde att deras spel förbättrades avsevärt!  



 
Vårt padelkoncept utvecklas och förbättras kontinuerligt. Bland annat har Elit och Tävlingsgruppen utökat sin 
träningstid till 90 minuter per träningstillfälle och tränargruppen har utökats och blivit mera stabil. Vi har nu 
en toppenbra tränargrupp med Martin, Hugo, Martin och Hami! 

 

TENNIS OCH PADEL 

Vår- och höstfest 

Damsektionen har haft två fester under året, en vårfest och en höstfest.  

Vårfesten inleddes med att en timmas matchspel (tennis). Efter snabbt ombyte berättade Charlotta Lundqvist 
med kollegor från Handelsbanken om ”kvinnor och pensioner”. Kvällen avslutades med en italiensk buffé av 
högsta klass i restaurang Mangia, GLTK. Cirka 40 glada damer deltog.    

Höstfesten inleddes med en föreläsning av Tomas Olsson från Plusab. Tomas lärde oss bland annat hur 
hjärtstartaren i entrén ska användas. Efter tennis- alternativt padelspel samlades vi för en stunds mingel innan 
satte oss till bords i restaurang Mangia, GLTK, och avnjöt en god italiensk buffé. Mycket bra uppslutning, drygt 
50 damer deltog.   

 

Ekonomi 

Sektionens ekonomiska ställning framgår av kassörens redovisning. 

 

Göteborg den 13 mars 2019 

 

 

Cilla Rhodin                Margareta Gibbons 

ordförande                                kassör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Verksamhetsberättelse Padel 2019 

 

Med 2018 som språngbräda och uppstart för vår verksamhet har vi under 2019 kunnat utveckla och stadfästa 
Padel verksamheten för våra medlemmar och dom målgrupper vi arbetar för att locka in till GLTK´s 
gemenskap via olika aktiviteter och ett attraktivt medlemskap. 

För att locka till spel på dagtid riktade vi redan under 2018 in oss på poliser, räddningstjänstens personal, elit- 
idrottsmän och kvinnor och deras staber samt Chalmers. Dom är grupper som kan spela dagtid i större grad 
vilket ger liv i hallen och intäkter som är svårare att nå en på kvällstid, vi ser dom också som bra förebilder för 
både gamla som unga i klubben. 

Värt att nämna kring Chalmers samarbetet är att dom under 2019 blev vår största ”sektion” som med sina 120 
medlemmar i Chalmers padel klubb spelar sina seriematcher hos oss varje vecka och håller sina träningar samt 
övriga aktiviteter regelbundet på GLTK, allt detta mestadels under dagtid. 

Vi har också under året riktat in oss på att utveckla och strukturera oss för ett allt större antal kursplatser med 
tonvikt på att bygga långsiktigt med viss prioritering för Juniorer samt Elit. 

För att möta en allt mer krävande och i ålder bredare skara spelare har vi också förkovrat oss kompetens 
mässigt samt rekryterat nya tränare. Som huvudtränare anställdes Hugo Hedefalk under året som med sin 
ålder, personlighet och bakgrund passar som handsken in i detta lagbygge. Tillsammans har vi i 
tränarkomptensutvecklande syfte besökt Spanien som med sina 4 miljoner utövare länge arbetat metodiskt 
med barn & ungdom för att på plats följa en välrenommerad klubb och få vidareutbildning i padelträningens 
konst. Tonvikt har legat på hur man på bästa sätt kan bygga en lustfylld och behovsanpassad plattform för alla 
nivåer, inte minst Juniorerna. 

Vidare satte vi ett tydligt fokus på att öka antalet medlemmar via olika aktiviteter och koncept för icke 
medlemmar, där vårt arbete hade stor betydelse för att nå styrelsen mål med att för första gången någonsin 
nå 2000 medlemmar, vilket vi också gjorde 

På junior sidan har vi fortsatt att försiktigt växa till ett trettiotal som tränar regelbundet under 2019. Junior 
sidan kommer att fortsätta växa och på sikt bli en allt mer betydande del av tränings och 
tävlingsverksamheten helt enligt dom stadgar och mål som ligger för klubben i sin helhet. 

Vi har under året vässat vårt koncept som en plats och klubb där man som bolag eller familj/ kompisgäng med 
fördel lägger sin konferens och/eller padel-tennis event. Sammantaget har vi hållit i ett trettital events under 
året som tillsammans med våra öppna aktiviteter som frukost, lunch samt tjejpadel och tävlingar som 
Påskslaget, Halloween Cup och inte minst Masters finalen borgar för att fler och fler potentiella medlemmar 
får upp ögon för oss, vår verksamhet och hjälper till att nå tillväxt över tid för GLTK. 

På elitsidan är vår vision att vår prestation skall spegla vår klubbs storlek och motsvara andra liknande 
padelklubbar i Sverige. Det innebär att vi under året börjat sätta strukturer och tillfört kompetens på 
tränarsidan och såklart genomfört regelbunden träning för dessa spelare. Detta är ett långsiktigt arbete som 
innefattar juniorernas tillväxt med mera. 

Men vi har redan nu testat våra vingar i och med att ett flertal spelare fick WC platser till Masters slutspelet 
som arrangerades i början av December av och på GLTK. Där fick man på plats se Sveriges absolut bästa 
spelare utöver våra egna GLTK:are prestera över förväntan!  

Det ekonomiska resultatet för Padelverksamheten 2019 var mycket positivt och landade över budget.  



 
 

 

 

Marknad 

I syfte att ta fram koncept för sponsorer till tennis och padel har vi skapat två plattformar som vi hoppas skall 
locka fler intressenter och företag till att vilja synas och verka på och för klubben. 

Kortfattat är det indelat på två nivåer, där man som sponsor med olika insats och belöning kan välja mellan att 
vara lag- eller bansponsor. Gemensamt är att intäkten riktas för att främja våra juniorers träning och 
utveckling. 

Som till exempel bansponsor får man heltäckande kommunikation mot vår målgrupp via Matchi Appen som 
presenterar företagets namn digitalt vid bokning men också via vårt infotainment system där man syns med 
sitt budskap rullande i hela vår anläggning. I konceptet ingår också en fysisk presentation av bolaget med dess 
logotype målad på Banan med namnskylt vid entrén och profil på nätkant och stolpe. Det ingår också 
möjlighet för bansponsorn att lämna budskap digitalt som ett erbjudande via QR Kod som kommer att finnas 
vid banan och i entrén till klubben. 

Vi har precis börjar bearbeta marknaden så den fulla redovisningen för utfallet får ni nästa år 

 

Martin Waktel 
Padel & Marknad 


