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ÅRSMÖTE 
Tisdagen den 21 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 220101-
221231 

7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 

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

9.  Fastställande av föreningens årsavgifter för 2024 

10. Fastställande av styrelsens förslag till budget för 2023 

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 Johan Bryng, Leif Johansson, Kent Lagerström och Stefan Svensson) 

 Två revisorer för en tid av ett år 

 Tre ledamöter i valberedningen varav en skall vara sammankallande 

12. Övriga ärenden 

Förslag till ytterligare ärenden under punkt 12 skall vara styrelsen tillhanda senast 20 mars kl. 12.00 för 
att kunna behandlas. 

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

Välkomna! 
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Kära medlemmar 

När vi nu stänger för år 2022, så kan vi summera ett år med mindre restriktioner, men en 

utmanande omvärld, som även i många aspekter påverkat oss på GLTK. 

I februari släpptes restriktionerna och för första gången på två år, kunde vi nu fokusera på 

utvecklingen av vår verksamhet. Tyvärr blir inte allt som man hoppas utan i juli fick vi en svår 

vattenläcka som gjorde att vi fick bryta upp underlaget i sin helhet på banorna 13 och 14. En 

fråga som vi fått lägga mycket tid och kraft på och som påverkade flera medlemmar som hade 

sina abonnemang på de banorna. Med hjälp av vårt försäkringsbolag så fick denna trista historia 

ett positiv slut. Vår försäkring som helhet täckte skadan och vi fick på köpet två nya bra banor. 

Jag vill tacka alla medlemmar för stödet och förståelsen, då byggandet av de nya banorna även 

påverkade banor i hall B. 

Med en omsättning på 32,5 milj kronor och ett positivt resultat efter avskrivningar, så kan vi 

även ekonomiskt summera ett stabilt år för klubben. Resultatet är något lägre än under 

pandemiåren, framför allt beroende på ett minskat padelspelande och betydligt högre el och 

räntekostnader. På grund av de kraftigt ökade driftskostnaderna så fick vi under hösten ta beslut 

om något höjda avgifter på våra abonnemang och kursverksamhet. Men vi kan glädja oss åt att vi 

fortfarande har lägre priser på medlemsavgift och kurser än våra kolleger i och utanför Göteborg. 

För att säkra en fortsatt bra ekonomi och även minska klubbens miljöpåverkan, så har vi under 

året investerat i ledbelysning och nu i januari kunde vi slå på våra solpaneler. Vi räknar med att 

spara mellan 30 till 35 procent årligen i elkostnader. Samtidigt som vi även fortsätter vårt arbete 

med en hållbar anläggning och verksamhet. 

Glädjande att ta med är att tennis spelandet behåller den höga beläggningen som uppstod under 

pandemin och vår kursverksamhet är fulltecknad. I slutet på 2022 så påbörjade Styrelsen och 

ledningen även arbetet med klubbens nya 3 årsplan, som skall vara klar under första kvartalet 

2023. 

VI ser fram mot ett spännande och förhoppningsvis lite lugnare 2023! 

 

 

 

Peter Wanderydz 

Styrelseordförande GLTK 
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Förvaltningsberättelse 

 
Styrelsen för Göteborgs Lawn Tennisklubb, 857201-0323, får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2022. 

 
Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
Året som gått 

 
Äntligen kunde klubblivet återgå till det mer normala efter pandemi åren och tävlingar och seriespel 
kunde genomföras som planerat. 

 
Sett till året i stort är vi glada att vi på tennissidan har kunnat bibehålla vår mycket höga beläggning 
och att vi trots ett överutbud av padelbanor i Göteborg med omnejd har blivit ett givet padelval för våra 
padelspelare. 
Många padelanläggningar såväl stora som små har stängt ner under året eller haft stora ekonomiska 
problem. Fler behöver stänga innan vi har återfått en balans i tillgång och efterfrågan. Vi var som 
bekant bland de första på bollen och är glada för det. Nu gäller det att likt tennisen att vi stärker vår 
klubbverksamhet med både innehåll och kunskap. 

 
Höga el- och bränslekostnader har plågat hela Sverige under året. Klubben tillsammans med 
Påvelunds TBK tillskrev Idrotts och Föreningsförvaltningen med anledning av den bekymmersamma 
utveckling där vi påtalade vikten att stötta föreningar med egna stora lokaler inom sporter som kräver 
stora utrymmen som har fått kraftiga kostnadsökningar när el- och energipriser stigit. 
Det gjorde att vi fick 1,5 miljoner i stöd från kommunen för att minska våra energikostnader. Pengar 
som mer än väl kom till användning. 
Det medförde att vi under sommaren bytte ut all den kvarvarande banbelysningen till nya led lampor. 
Detta har medfört en besparing på cirka 30.000-35.000 kwh/mån. Stora tal och stora besparingar som 
är helt nödvändiga för framtiden. På köpet har vi dessutom fått bättre ljus på våra tennis- och 
padelbanor. Det har dock medfört att intrycket har blivit, främst i b- och c-hallen, att ljuset bländar 
något. Under sommaren 2023 skall vi därför ljusa upp både väggar och tak i hallarna för att kontrasten 
mot den starka ljuskällan skall minska och skapa en ännu bättre spelmiljö. 
En annan åtgärd som beslutades var att styrelsen på våren 2022 lade en beställning på solpaneler 
med en installerad effekt på 255 kwp. Tidpunkten var perfekt då materialkostnaden steg kraftigt under 
resterande delen av 2022. Solpanelerna började installeras under november och väntas producera el i 
nätet under januari 2023. 
Med dessa två stora installationer på drygt 4 miljoner kr hoppas vi sänka inköpet av el per år från 
1.150.000 kwh till under 500.000 kwh. Med andra ord ligger en dryg halvering av vår förbrukning i 
budgeten för 2023. 
På anläggningssidan lade vi dessutom om taken på både b- och c hallen samt investerade i nya 
padelmattor under året som gått. 

 

En annan händelse som måste omnämnas är den stora vattenskada som inträffade 25 och 28 juli då 
100.000 tals liter vatten strömmade in i d hallen och krävde ett rådigt agerande från personal på plats 
samt även extern hjälp från Räddningstjänsten som förhindrade en smärre katastrof. 
Nu stannade olyckan till att kosta oss mängder av arbete i form av omflyttning av verksamheten, 
abonnenter som fick spela på andra dagar/tider/banor eller inte alls under 3 månader. Dessutom 
föranledde allt röjningsarbete en hel del obehag för alla abonnenter i b hallen. Vi tackar alla för den 
flexibilitet och tålamod ni visat. Efter att allt blev klart har vi fått två nya banor och en trevlig miljö att 
vistas i. 

 
Nu hoppas jag att vi kan blicka framåt. I denna process har ledningsgruppen och styrelsen börjat 
arbeta på en ny 3- års plan. Denna kommer att vara klar under första kvartalet 2023 och även innefatta 
vårt jubileums år 2025 då vi skall fira 125 år. 

 
Diskussionerna med Göteborgs kommun och Idrott- och föreningsförvaltningen om hur vi tillsammans 
kan vidareutveckla utomhustennisen i Göteborg där Mossens tennisbanor är en komponent har 
fortsatt. Tyvärr har det visat sig att en utveckling av Mossen icke är görbar utan vi söker efter andra 
lösningar. 

 
Trots investeringar på 7,3 miljoner under 2022 står klubben stark och på en solid grund inför framtiden 
och välkomnar både nya och gamla aktiva människor tillbaka till oss 2023. 

 

Ulf Börjesson 
Klubbdirektör 4 
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Flerårsöversikt Belopp i kr 

 2022 2021 2020 2019  

Nettoomsättning 31 632 000 34 946 301 34 311 213 30 300 180  

Resultat efter finansiella poster 1 859 811 4 399 011 6 544 520 1 689 024  

Soliditet, % 16 14 10 3  

Förändringar i eget kapital 
    

 

Fritt eget 

 

    kapital  

Vid årets början    878 025  
Disposition enl årsstämmobeslut 

Årets resultat 
   

9 811 
 

Vid årets slut    887 836  

 
 
 
 

Resultatdisposition   

 Belopp i kr 

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 887 836 kronor, disponeras enligt följande:   

balanserat resultat 878 025 
 

årets resultat 9 811  

Totalt 887 836  

disponeras för 

balanseras i ny räkning 

 
887 836 

 

Summa 887 836  

 
Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter. 
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Resultaträkning  

Belopp i kr Not 2022-01-01-  2021-01-01-  

  2022-12-31  2021-12-31  

 
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 

     

Nettoomsättning  31 632 000  34 946 301  

Övriga rörelseintäkter  2 815 221  900 000  

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.  34 447 221  35 846 301  

 

Rörelsekostnader 
     

Råvaror och förnödenheter  -3 010 232  -2 884 555  

Övriga externa kostnader  -13 903 264  -13 195 408  

Personalkostnader 2 -10 450 444  -10 531 070  

Av- och nedskrivningar av materiella och      

immateriella anläggningstillgångar  -3 964 282  -3 638 712  

Summa rörelsekostnader  -31 328 222  -30 249 745  

Rörelseresultat  3 118 999  5 596 556  

Finansiella poster      

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  23 995  21 825  

Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 283 183  -1 219 370  

Summa finansiella poster  -1 259 188  -1 197 545  

Resultat efter finansiella poster  1 859 811  4 399 011  

 

Bokslutsdispositioner 
Övriga bokslutsdispositioner 
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-1 850 000 

  

-4 300 000 

 

Summa bokslutsdispositioner  -1 850 000  -4 300 000  

Resultat före skatt  9 811  99 011  

Skatter  -  -  

Årets resultat  9 811  99 011  
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Balansräkning 

 

 

Belopp i kr Not 2022-12-31  2021-12-31  

 

TILLGÅNGAR 
     

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
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69 939 457 

  
66 122 235 

 

Inventarier, verktyg och installationer 5 500 159  647 991  

Summa materiella anläggningstillgångar  70 439 616  66 770 226  

Summa anläggningstillgångar  70 439 616  66 770 226  

Omsättningstillgångar 
     

Varulager m.m. 
Övriga lagertillgångar 

  
1 349 902 

  
764 089 

 

Summa varulager  1 349 902  764 089  

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 

  
956 984 

  
2 324 595 

 

Övriga fordringar  154 310  107 386  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  4 032 801  3 788 488  

Summa kortfristiga fordringar  5 144 095  6 220 469  

Kassa och bank 
Kassa och bank 

  
- 

  
5 520 025 

 

Summa kassa och bank  -  5 520 025  

Summa omsättningstillgångar  6 493 997  12 504 583  

SUMMA TILLGÅNGAR  76 933 613  79 274 809  
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Balansräkning 

 

 

Belopp i kr Not 2022-12-31  2021-12-31  

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

     

Eget kapital      

Fritt eget kapital      

Balanserat resultat  878 025  779 014  

Årets resultat  9 811  99 011  

Summa fritt eget kapital  887 836  878 025  

Summa eget kapital  887 836  878 025  

Obeskattade reserver 
Reparationsfond 

  
14 450 000 

  
12 600 000 

 

Summa obeskattade reserver  14 450 000  12 600 000  

Långfristiga skulder 
Checkräkningskredit 

  
721 138 

  
- 

 

Övriga skulder till kreditinstitut  49 885 000  54 777 978  

Summa långfristiga skulder  50 606 138  54 777 978  

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

  
1 143 760 

  
411 021 

 

Skatteskulder  156 197  157 639  

Övriga skulder  161 772  160 369  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  9 527 910  10 289 777  

Summa kortfristiga skulder  10 989 639  11 018 806  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  76 933 613  79 274 809  
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Kassaflödesanalys  

 
2022-01-01- 

 
2021-01-01- 

 

Belopp i kr 2022-12-31  2021-12-31  

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 

 
1 860 691 

  
4 399 011 

 

Avskrivningar 3 964 282  3 638 712  

 5 824 973  8 037 723  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 5 824 973  8 037 723  

förändringar av rörelsekapital     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
    

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -538 110  -264 719  

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 1 076 374  -5 317 817  

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -77 750  5 078 648  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 285 487  7 533 835  

Investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

 
-7 633 672 

  
-3 774 322 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 633 672  -3 774 322  

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån 

 
27 593 638 

  
- 

 

Amortering av låneskulder -31 765 478  -5 670 507  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 171 840  -5 670 507  

Årets kassaflöde -5 520 025  -1 310 994  

Likvida medel vid årets början 5 520 025  6 831 018  

Likvida medel vid årets slut -  5 520 025  
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Noter 

 
Belopp i kr om inget annat anges. 

 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. 

 
 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

 
Anläggningstillgångar   År  

Materiella anläggningstillgångar:     

-E-Hallen   50  

-Etapp 1   30  

-Etapp 2   30  

-Byggnad 2005   20  

-Etapp 3   10  

-Tältbanor   10  

-Inventarier, verktyg och installationer   5  

 
Not 2 Personal 

    

Personal  
2022-01-01- 

  
2021-01-01- 

 

 2022-12-31  2021-12-31  

Medelantalet anställda 17  25  

Summa 17  25  

Not 3 Bokslutsdispositioner 
 
 

2022-01-01- 

  
 

2021-01-01- 

 

 2022-12-31  2021-12-31  

Avsättning till reparationsfond -1 850 000  -4 300 000  

Summa -1 850 000  -4 300 000  
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Not 4 Byggnader och mark  

2022-12-31 

  
2021-12-31 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden:     

-Vid årets början 76 853 037  73 272 660  

-Nyanskaffningar 7 283 523  3 580 377  

-Avyttringar och utrangeringar -  -  

-Omklassificeringar -  -  

 84 136 560  76 853 037  

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
    

-Vid årets början -10 730 802  -7 520 041  

-Avyttringar och utrangeringar -  -  

-Omklassificeringar -  -  

-Årets avskrivning enligt plan -3 466 301  -3 210 761  

 -14 197 103  -10 730 802  

Redovisat värde vid årets slut 69 939 457  66 122 235  

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 
 
 

2022-12-31 

  
 

2021-12-31 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden:     

-Vid årets början 2 139 758  1 945 813  

-Nyanskaffningar 350 149  193 945  

Vid årets slut 2 489 907  2 139 758  

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
    

-Vid årets början -1 491 767  -1 063 816  

-Årets avskrivning anskaffningsvärden -497 981  -427 951  

Vid årets slut -1 989 748  -1 491 767  

Redovisat värde vid årets slut 500 159  647 991  
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Not 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser     

Ställda säkerheter  
2022-12-31 

  
2021-12-31 

 

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter     

Fastighetsinteckning 67 400 000  67 400 000  

Summa ställda säkerheter 67 400 000  67 400 000  

 

Underskrifter 

    

Göteborg den 13 mars 2023 
    

 
 
 
 
 

Peter Wanderydz 

Styrelseordförande 

Johan Bryng Mats Axell 

Annete Pielage Leif Johansson Cilla Rhodin 

Stefan Svensson Kent Lagerström Jessica Karlsson 

 
 

Min revisionsberättelse har lämnats den 13 mars 2023 

Johan Frej 

Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i Göteborgs Lawn Tennisklubb 

Org.nr 857201-0323 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Göteborgs Lawn Tennisklubb för räkenskapsåret 

2022. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2022-12-31 

och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 

föreningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 

Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 

oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 

fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 

fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 

lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
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alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 

grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 

våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 

högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 

intern kontroll. 

- skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår 

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 

inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens  

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 

eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 

årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre 

kan fortsätta verksamheten. 

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.  
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

Göteborgs Lawn Tennisklubb för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande 

föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 

förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 

försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 

storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 

Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att 

föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens 

ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.  

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 

inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 

styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen, eller 

- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller 

stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och 

därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 

med lagen om ekonomiska föreningar.  
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller 

förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 

har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 

förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av 

räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 

överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade 

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 

om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 

föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska 

föreningar. 

 

Göteborg  den 13 mars 2023 

  

_________________________________  

Johan Frej   

Auktoriserad revisor 

Frejs Revisorer AB 
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Resultat 221231      
 221231 Budget 2022 Budget 2023 

INTÄKTER    

Banhyror 10965 10700 11500 

Padel 4895 5020 3370 

Hyror mm 4784 4571 5014 

Centrala klubbintäkter 760 1050 1050 

Shopen 3972 4050 4150 

Företagsklubben 75 80 80 

Elit o junior 5675 5900 6505 

Övr. intäkter     

SUMMA INTÄKTER 31126 31371 31669 

 

KOSTNADER    

Lönekostnader 3569 3735 4044 

Lokal 2213 1845 1865 

Energi o vatten 2848 1930 1655 

Kontor o exp 536 650 600 

Klubbens centrala kost. 845 825 805 

Shopen  4427 4148 4265 

Motionstennis 108 135 145 

GLTK:s företagsklubb 26 50 50 

Junior o elit 8561 7980 8955 

Padelverksamhet 2357 2298 2392 

Seriespel 236 475 460 

Damkommittén 57 50 50 

Herrveterankommittén 52 50 50 

Tävlingar 143 115 155 

Finansiella kostnader 1259 1110 2330 

SUMMA KOSTNADER 27237 25396 27821 

    

RÖRELSERESULTAT 3889 5975 3848 

Avskrivning byggnad -3466 -3600 -3500 

Avskrivning maskiner/möbler -498 -450 -350 

Elstöd 1935   

Förändring rep fond -1850   

Utrangering byggnad 2005    

RESULTAT 10 1925 -2 
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Junior och Elitverksamheten 

 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 2021 var över 620 barn och ungdomar med i verksamheten som är uppdelad i juniorkurser, 

tävlingsjuniorer, elitjuniorer och elitspelare. Erika Ohlsson gav över ansvaret för Tennisskolan till 

Christoffer Johansson.  Erika har även delat rollen som Sportchef med undertecknad. Jesper 

Brunström har varit ansvarig för elit och junior äldre medan Robin Fahgen var ansvarig för Elit/Junior 

yngre. Övriga tränare/instruktörer som har bidragit till en stabil verksamhet har varit; Kalle Öberg som 

förutom instruktör varit ansvarig för våra tävlingar inom Lilla Klubbtouren. Ivan Anicic som vi sidan 

av daglig undervisning även varit administrativt ansvarig för lagen i Göteborgsserien. Anders Larsson, 

Tom Henriksen, Mark Sundqvist,  Axel Cavalli Björkman samt Jonas Kvarnlöf som anställdes inför 

höstterminen har alla svarat för en engagerad insats Detta gäller också Blago Talevski vars tjänst 

innebar en viss administrativ roll på Tennisgymnasiet som klubben driver sedan hösten 2019. Förutom 

ovan nämnda så har även ett femtontal timanställda instruktörer varit med i verksamheten.  

För att förbättra fysträningen inledde vi ett samarbete med Jarko Kortelainen och har haft tillgång till 

hans idéer och digitala övningsbank. 

Under året har vi fortsatt våra regelbundna utbildningsträffar för både anställda och timanställda 

tränare. Våra verksamhetsansvariga i respektive del har under hela året följt vår utbildningsplan och 

genom vår digitala plattform( Vimeo) så har tränarna kunnat hämta en mängd information hur olika 

färdigheter går att lära ut. Tränarkåren har fortsatt att utveckla utbildningsplanen för röd, orange och 

grön boll. 

Vi har fortsatt med att försöka få mer unga att börja tävla, regelbundna interna matchträffar har varvats 

med tävlingar som ingår i den Lilla Klubbtouren.  

Under året genomförde vi ett tiotal tävlingsresor i alla åldrar. 

Elitserien  

Elitserien spelades i ett nytt format. En förändring som GLTK, tillsammans men några andra klubbar, 

har varit drivande i arbetet med att förändra. I korthet; senare start av serien, ett komprimerat 

spelschema med två grupper, färre utländska spelare i lagen och ett gemensamt slutspel. 

Damlaget 

Vårt damlag drabbades av två återbud på grund av skador innan serien ens hann starta; Vanessa Ersöz 

och Emma Shaasten kunde inte spela någon match. Efter första omgången testades dessutom Marina 

Bergram för covid. Det blev en tuff resa för våra unga tjejer men i sista omgången så lyckades laget 

besegra KLTK på hemmaplan och på det viset säkra kontraktet. Stark gjort av den decimerade 

truppen. 

I laget spelade: Nellie Taraba Wallberg, Matylda Burylov, Marina Bergram, Frida Weijerman, Olivia 

Alfredsson, Carin Runefeldt och Victoria Saldh. 
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Matcher:  

GLTK  vs Upsala TK  1-3 

Fair Play TK  vs GLTK  3-1 

Helsingborg TK vs GLTK   3-1 

GLTK  vs KLTK  4-0 
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Herrlaget 

Herrarna gick in i serien med målsättning att sluta sämst tvåa i gruppen och kvalificera sig till 

slutspelet. Gruppen blev precis så jämn som förväntat. Många matcher som slutade 2-2 och i sista 

omgången var det fyra lag som kunde gå till slutspelet i Malmö. Vårt lag missade slutspelet med tre 

mindre set vunna än tvåan i gruppen Solna som senare blev Svenska Mästare. 

I laget spelade: Markus Eriksson, Oliver Johansson, John Hallquist Lithen, Jesper Klöv Nilsson, 

Christian Samuelsson, August Gustafsson, John Magnusson Gidefjord och Niklas Timfjord. 

Matcher: 

GLTK  vs Mälarhöjden TK 3-1 

GLTK  vs KLTK  2-2 

Solna TK  vs GLTK  2-2 

Lidingö TK  vs GLTK  3-1 
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F 15  

Flickorna vann sin grupp i Region Väst och 

kvalificerade sig för slutspelet som hölls i 

Örnsköldsvik. Där lyckades laget spela en 

Bronsmedalj efter vinst i matchen om tredje 

pris mot Region Norr. 

I laget spelade: Liv Stark, Elita Vosoughi, 

Svea Van Doorn och Nellie Taraba 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuella framgångar: 

 

Nellie Taraba Wallberg 

 

Båstad  F 16  Singel Semifinal 

JSM Inomhus  F 16 Singel Final 

 

Cypern   ITF 3 Singel Final 

Malmö  ITF 4 Singel Vinst 

Litauen  ITF 3 Singel Vinst 

Kramfors  ITF 4 Singel Vinst 

Frankrike  ITF 3 Dubbel Vinst 

Estland  ITF 4 Dubbel Vinst 

Värnamo  ITF 3 Dubbel Vinst 

Kramfors  ITF 4 Dubbel Final 

 

Nellie slutade som nr 133 på ITF Juniorranking 2022. 

 

Vanessa Ersöz Widell 

 

Cairo  ITF W15 Singel Semifinal 

Antalya  ITF W15 Singel Semifinal 

Cairo  ITF W25 Dubbel Vinst 

Cairo  ITF W15 Dubbel Final 

Cairo  ITF W15 Dubbel Final 

Antalya  ITF W15 Dubbel Vinst 

 

Vanessa slutade året som  994 på WTA Rankingen singel och 553 på WTA rankingen dubbel. 
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John Hallquist Lithen 

 

Värnamo  Sommartour singel Vinst 

Falkenberg  Sommartour singel Vinst 

Lund  Sommartour singel Vinst 

 

John som större delen av året håller till i USA där han spelar collegetennis för Ole Miss University 

vann den sammanlagda sommartouren och korades därmed till Svensk Mästare Utomhus 2022. 

 

Till detta ska läggas en mängd fina resultat från framförallt våra unga juniorer födda 2012-2011. 

 

 
   

Klas Ivarsson & Erika Ohlsson 
Sportchefer 
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Tävlingsverksamheten 
  
För en av landets största tävlingsarrangörer var det med glädje vi återigen kunde ha ett 

normalt år efter pandemin med genomförda tävlingar på utsatt tid, seriespel och andra 

klubbutbyten. 

  

Sportlovsspelen som spelades under vecka 7 samlade återigen nästan 200 deltagare och 

befäste sin position som en av årets stora tävlingar i Göteborgsområdet. 

  

Junior SM och Åkes Äkta Hönökaka gick som sig bör av stapeln under påsklovet. 

Vi såg ett antal väldigt fina matcher från en smal Sverige topp där känslan är att vi 

antalsmässigt måste kämpa för att behålla volymen av tävlingsspelare i dessa åldrar och att en 

spetsig topp skulle behöva bli större. För från dessa åldrar (14/16) tillkommer inga spelare 

utan spelare faller istället ifrån när det flyttar upp i klasserna beroende på att intresset svalnar 

alternativt att skador sätter stopp. 

Nästa år är planerna att vi efter många år med delat Junior SM (Falun/Göteborg) återigen får 

ett samlat Junior SM. Det är med stor ära som klubben har fått förtroendet att skapa ett bra 

arrangemang av detta nygamla initiativ. 

  

Vår traditionella Höstturnering samlade som brukligt spelare i alla åldrar och på alla nivåer. 

Här kan man skönja en trend där fler motionsspelande herrar testar på att tävla och skaffa sig 

tävlingsvana i öppna klasser. Vi hoppas att herrarna fortsätter denna trend och att damerna vill 

haka på. Halloween Cup spelades sista helgen på höstlovet och som är en populär dygnet runt 

tävling med ett annorlunda format. 

  

Vår internationella juniortävling Göteborg Open avslutade den digra tävlingskalendern i 

början av december. Glädjande nog var många svenska spelare långt framme i 

slutomgångarna men känslan var att kvalitén på spelare från övriga Europa var sämre jämfört 

med tidigare år. 

  

Många tennisentusiaster såg fram emot en årsavslutning med Elitserien i nytt format och med 

en ännu större uppbackning centralt från förbundet. 

I stort sett mottogs det nya formatet väl sportsligt. Färre antal utländska spelare utan 

kopplingar till klubbar, mer komprimerat spel och matcher, streaming, spännande taktiska 

dispositioner då varje spelare enbart få spela en match i varje lagmatch. En fadd eftersmak 

kvarstår dock. Var är den stora publiken/medlemmarna? Där ligger vi i topp om vi jämför oss 

med våra andra seriekollegor men vi skulle ändå vilja attrahera fler av våra medlemmar att 

komma och titta på högklassig tennis. Dessutom helt gratis!  När vi spelar borta är åskådarna 

oerhört få till antalet. 

  

Herrlaget hade möjlighet till en semifinal plats men föll på setkvot i en väldigt jämn serie. 

Damlaget fick åter sina förhoppningar grusade pga skador men presterade över förväntan. En 

fantastisk fin avslutning på hemmaplan där damerna besegrade KLTK med 4-0 i en på 

pappret helt öppen tillställning. 

  

På padelsidan hade vi hoppats att ett seriespel skulle börja ta form åtminstone på regional nivå 

under året. Det blev tyvärr inte så utan de som genomfördes under året var Klubb SM för 

damer och herrar under senhösten. 

Herrarna fick stryk i kvalet. Damerna var med en stark trupp direktkvalificerat till ett slutspel 

bestående av 8 lag.  
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Slutspelet genomfördes i Göteborg och vilken helg det blev. Efter spännande 

gruppspelsmatcher under fredag och lördag vankades det SM final för damerna mot 

Padelcrew på söndagen. 

Finalen inleddes med bländande dueller och förhoppningarna spirade men i takt med att spelet 

fortgick så tog Padelcrew allt mer över tillställningen. Första SM tecknet på padelsidan blev 

ett silver. 

  

Nu hoppas vi på ett härligt 2023 med en fylld tävlingskalender och massor av 

klubbmedlemmar som hejar fram sina vänner! 

 

 

 

Ulf Börjeson  
Klubbdirektör 
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Padelverksamheten 

Under 2022 har GLTK fortsatt att bedriva träning och tävlingsverksamhet för cirka 85 st juniorer och 

100 vuxna. Vi har skapat träningar och aktiviteter för ett stort spann människor med allt från 5 år unga 

till motionärer och elitspelare.  

Under 2022 har Hugo Hedefalk (chefstränare) tillsammans med Bruno Rolfson, Hami Golestan, 

Cristoffer Johansson, Axel Cavalli Björkman och timtränare jobbat med juniorkurser, vuxenkurser, 

elit/tävling och öppna aktiviteter.   

Precis som under 2021 har undertecknad fått chansen att bredda sina padelkunskaper ytterligare. 

Denna gång på hemmaplan när Prio Academy med Sveriges mest meriterade tränare i spetsen 

(Andreas Johansson) tillsammans Manu Martin (årets tränare på WPT 2019) bedrev en 2 dagars 

utbildning på GLTK. Utbildningen riktade in sig på hur vi tränar elit och tävlingsspelare med 

inspiration hämtad från Spanska padelakademier.  

Juniorverksamheten: 

Vår tidigare målsättning att fler juniorer ska träna ytterligare pass i veckan har varit framgångsrik där 

framförallt fler flickor vill träna flera pass i veckan. 2022 var även ett år med mycket tävling för våra 

juniorer i sanktionerad junior samt vuxenklass.  

Vi har även sett en trend under 2022 där flera yngre spelare från andra klubbar runt om i Göteborg har 

sökt sig till GLTK för att utveckla sin padel genom bra bedriven träning och sparring med jämnåriga.  

Elit Herr/Dam  

Även elitspelare verkar vilja söka sig till GLTK, vissa nya namn men även en del spelare som har valt 

att återvända. Följande 6 spelare har valt att representera GLTK: 

Från vänster: Hanna Börjeson , Elsa Mehner, Malin Talcoth., Lisa Andersson, Rebecca Nielsen och 

Antonette Andersson. 

Detta blev laget som skulle 

representera GLTK i lag-SM 

2022, ett mästerskap som 

skulle stärka GLTKs position i 

padel-Sverige ytterligare.  

På herrsidan har vi dessvärre 

inte lyckats komma upp i 

samma nivå som damerna, 

laget består av yngre förmågor 

som vi har stora förhoppningar 

kring de kommande åren.  

  

Hugo Hedefalk 

Chefstränare  
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Verksamhetsberättelse för GLTK:s Damsektion 2022-01-01 – 2022-12-31 

Styrelse 

Cilla Rhodin  ordförande 

Maria Olsson   sekreterare 

Margareta Gibbons kassör 

Jill Hammarlund padelansvarig 

Ida Iwdal  ledamot 

Anette Tingets  ledamot 

Annika Ivarsson ledamot 

Pernilla Stamlin ledamot   

Revisor 

Christina Christenson 

Valberedning 

Anna Carlsson 

Marie-Louise Samuelsson 

Verksamhet 

Damsektionen hade vid årets slut drygt 200 medlemmar. Antalet padeldamer minskade något jämfört 

med 2021 och antalet tennisdamer ökade något.     

Damsektionens styrelse har under året haft regelbundna protokollförda möten.                                   

Gruppspel tennis  

Damsektionen har under året haft 20-22 speltimmar till sitt förfogande per vecka för tennisgruppspel, 

fördelade enligt nedan.   

Gruppspel onsdag kväll kl. 19.00, fem banor (dubbel) 

Gruppansvariga: Christina Gretzer och Eva Carlberg Larsson 

Tränare: Anders Larsson  

 

Gruppspel onsdag kväll kl. 20.00, fyra banor (dubbel) 

Gruppansvarig: PikKwan Yuen  

Tränare: Anders Larsson 

Gruppspel torsdag morgon, kl. 09.00, 3 banor (dubbel)  

Gruppansvarig: Marie-Louise Samuelsson 

Tränare: Tom Henriksen  
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Gruppspel torsdag kväll, kl. 19.00, 9-10 banor (singel och dubbel)  

Gruppansvarig: Åsa Hartzell  

Tränare: Ivan Anicic 

Seriespel 

Seriespelet kom igång något senare än vanligt under hösten. De flesta serier är ännu inte färdigspelade.     

I Svenska Tennisligan inne har vi två lag i damer 55. Ett lag i division 1 väst (GLTK 1) och ett lag i 

division 1 sydväst (GLTK 2). För GLTK 1 är serien ännu inte färdigspelad. GLTK 1 ligger för 

närvarande på andra plats. GLTK 2 har spelat färdigt sin serie och slutade på tredje plats.    

I dubbelserien har vi fyra lag, ett lag i division 1 och tre lag i division 2. Denna serie är inte färdig-

spelad för något av lagen än. GLTK lag 1, som spelar i division 1, ligger för närvarande på första 

plats. GLTK lag 2, 3 och 4, som spelar i division 2, ligger för närvarande på femte, fjärde respektive 

åttonde plats.    

Vi är glada över alla damer som vill vara med och spela match och det stora arbete och engagemang 

våra lagledare lägger ner och visar.  

Lagledare:  

Svenska Tennisligan 

GLTK lag 1: Anna-Karin Nilsson 

GLTK lag 2: Doris Strömstad Bengtsson 

Dubbelserien:  

GLTK lag 1: Lovisa Törnsten 

GLTK lag 2: Carina Halvord och Kristina Mjörnell 

GLTK lag 3: Cia Åkerman Ström 

GLTK lag 4: Jennie Mellbin och Christina Wallin 
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Padel  

Under våren 2022 tränade 60 damer i Damsektionens padelverksamhet, med duktiga tränare under alla 

pass. Under hösten tränade något färre spelare. Förutom huvudtränaren Hugo Hedefalk, har även 

Christoffer Johansson, Bruno Rolfson m.fl. varit tränare. 

Damsektionen tränar på tisdagar 18.45 – 20.15 (tävlingsgruppen), onsdag lunch samt söndag kväll 

(motionsgruppen).   

Utöver gruppträning har vi haft ett antal Americano-spel under året, för alla nivåer.  

Träningsläger i Båstad  

Den 10-11:e september anordnades det årliga Båstadslägret. Intresset var rekordstort i år igen. 36 

tennisdamer och 12 padeldamer deltog. Tennisdamerna spelade på Drivan med riktigt bra tränare, 

ledda av Henrik Holm. Padeldamerna spelade på Båstad padel Stationshuset (tidigare WAP Båstad), 

under ledning av Magnus Jönsson och Ann Roslund. De flesta av deltagarna bodde på Skansen där 

hela gänget samlades för en gemensam middag på lördag kväll efter en mycket trevlig drink hemma 

hos Annika Ivarsson. Vi njöt för fullt av kul spel, härligt umgänge, god mat, friska bad osv. I Båstad 

känner vi oss mycket väl omhändertagna, både på Drivan, på Båstad Padel, på Skansen och av de 

damer som har ett boende där.  

Fester 

I slutet av april ordnade vi en vårfest med tennis- och padelspel med efterföljande bubbelmingel och 

trevlig middag i restaurangen. Det var stor uppslutning och som vanligt många glada skratt.   

I mitten av november ordnande vi en höstfest med tennispel för tennisdamerna och en föreläsning om 

padelspelsstrategi för padeldamerna. Med på festen var också Ulrica Cohen från Dermapura som 

berättade om Nimues hudvårdsprodukter samt Sofia Holländer från Sohoco Jewelry, som visade sina 

fina smycken. Restaurangen serverade en god buffé och även denna gång var det stor uppslutning och 

som vanligt glatt humör.   

I slutet av juni ordnade vi en sommarmiddag. Padel- och tennisspel samt en bit mat för de som ville 

stod på schemat.  

Ekonomi 

Sektionens ekonomiska ställning är god.  

Göteborg den 13 mars 2023 

Cilla Rhodin  Jill Hammarlund 

Ordförande                               Padel-ansvarig ledamot  
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Herrveteransektionen 

 

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. 

 

Inte mycket har varit sig likt även detta år när det gäller tävlingar, många tävlingar i början av året var 

inställda Däremot har seriespelet fungerat, men med färre anmälda lag. Nu ser vi framemot nästa år 

och att allt kan återgå till det mer normala. 

 

Tävlingar och Seriespel 

Seriespel 

Inne 

H55  GLTK 1 Div. 1-väst Tabell   3 

H55  GLTK 2 Div. 2-väst Tabell 3 

H65  GLTK 1 Div. 1-väst Tabell 4 

H70  GLTK 1 Div. 1-väst Tabell 2 

H70  GLTK 2 Div. 1-väst Tabell 3 

Ute 

H45  GLTK 1 Div. 1-väst Tabell 4 

H55  GLTK 1 Div. 1-väst Tabell 4 

H70  GLTK 1 Div. 1 väst Tabell 1 

Vi gratulerar H70 till en finalplats. Vinnare och Svenska Mästare Växjö TS.  

I vårt spelade Mikael Hellström, Lars Hagberg och Timo Aaltonen. 

 

Veteran SM 

I år arrangerade Växjö TS (30-60), Gustavsbergs TK (65-90) inomhus  

och Båstad TS stod som värd för Veteran SM utomhus. 

Årets veteran 2022 blev Michael Hellström. Två SM silver i singel i singel, två SM guld i dubbel. 7:a i 

lag-VM, 4:e omgången i individuella VM m.m. 

 

Resultat från VSM. 

Segrare inomhus: 

HD70  Mikael Hellström/Göran Zwahlen KLTK 

Segrare utomhus: 

MD65  Mikael Hellström/Marianne Fornstedt KLTK 

HD70   Mikael Hellström/Göran Zwahlen KLTK 
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Dessutom arrangerade vi Åkes Äkta Hönekaka Senior och Höstturneringen, tyvärr med få deltagare. 

Vad kan vi göra för att fler ställer upp i våra tävlingar? Något att tänka på inför nästa år.  

 

Segrare Åkes Äkta Hönökaka: 

HS Motion  Aleksi Markkanen 

HD Motion  Aleksi Markkanen/Petter Rudbäck Högsbohöjds TK 

HS 55  Peter Olmarker 

 

Utöver tävlingsverksamheten: 

 

Motionstennis spelas: Måndagar och onsdagar under augusti – juni, kl 10-12 med dubbel mixed. 

Aktiviteterna bland våra seniorer har under året varit hög och är i ökande, upp till 36 deltagare per 

gång. Många sitter kvar efteråt och tar del av den service som restaurangen kan erbjuda. Detta medför 

att det blir ett myller av folk i lokalerna som befrämjar klubbens attraktivitet och bidrar till trivsamhet. 

Dessutom har vi haft utbyte med Ullevi TK höst och vår. 

 

Tisdagsspelet: Herrdubbel under augusti – juni 10-12 på 4 banor. Efter spelet samlas alla för en 

stunds samvaro med kaffe och smörgås från restaurangen. Vi försöker att få enskilda spelare att berätta 

lite om sig själva, om uppväxttid, yrkesinriktning mm. Dessutom dryftar vi frågor om anläggningen 

mm och konstaterar att vi tillhör en klubb som ligger i topp, fina lokaliteter, trevlig personal och 

medlemmar. 

 

Morningtennis: Drop-in tennis med frukost. Spelas onsdagar 06.30 och pågår fram till 08.00. 

Ansvarig Erika Olsson. 

Måndagsdubbeln ångade på som tåget även under 2022. Stormästare som vanligt blev Jonas 

Gustavsson numera i par med Niclas Coster. Antalet deltagande dubbelpar, från 35+ och uppåt är fn. 

maximerat till 30. Glädjande nog ser vi ett ökat intresse från våra damspelare. Under vårterminen 2023 

deltar tre mixade par. 

Vi hoppas slutligen att vi under 2023 återigen kan få uppleva den fina samvaro och gemenskap utanför 

och på banan som kännetecknar vår verksamhet!  

                                                                                                                                             

Kent Lagerström 

 
 

 

 

30 



 

 

 


