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ÅRSMÖTE
Onsdagen den 30 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 210101211231

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av föreningens årsavgifter för 2023
10. Fastställande av styrelsens förslag till budget för 2022
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 Mats Axell, Jessica Karlsson, Anette Pielage och Cilla Rhodin)
 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 25 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 år 2021 nu läggs till handlingarna, kan vi konstatera att det återigen varit ett annorlunda och
delvis fortsatt utmanande år pga pandemin.
Styrelse och ledning har efter bästa förmåga försökt navigera efter de regler och restriktioner som
funnits under året. De har inte alltid varit tydliga och ibland införts med mycket kort varsel. Trots det
är vi glada över att vi har kunnat ha öppet hela anläggningen under året och att våra medlemmar har
kunnat spela tennis och padel utan någon form av begränsningar.
Återigen så gör vi ett av klubbens bästa år någonsin, både ekonomiskt och när det gäller beläggningen
av våra banor. Vi har idag 2 113 medlemmar, det gör oss till en av Sveriges största tennis- och
sportklubbar. Varje vecka har vi igång 730 barn och ungdomar i våra tennis- och padelskolor, ett
rekord och något som vi är mycket stolta över.
Vår ekonomi är stark (Ta gärna del av vårt bokslut på vår hemsida eller vidare ner i dokumentet) och
vi har under året kunnat amortera mer på våra lån än planerat. Men vi har också kunnat göra
investeringar i vår anläggning. Vi har byggt tre padelbanor utomhus och gjort om hela innergården.
Tanken är att man varma dagar ska kunna sitta där och njuta av en god bit mat eller bara ta en fika i
solen, en samlingsplats för alla!
Tack vare en ekonomi i balans, har vi också kunnat besluta om och påbörja ett omfattande
renoveringsarbete där merparten av våra tak kommer att bytas ut, och ny belysning i våra hallar ska
installeras under kommande år.
VI fortsätter att arbeta vidare med den framtids- och visionsplan som styrelsen tog fram under förra
året. Styrelsen har också arbetat vidare och utvecklat de värderingar som klubben ska stå för. De utgör
nu våra ”Sju gyllene grundslag” och finns på vår hemsida.
VI har med andra ord en klubb som står på en fast och solid grund och där vi ska fortsätta att utveckla
klubbens verksamhet för oss alla på ett positivt sätt!
Avslutningsvis så vill jag tacka Ulf och hela vår duktiga personal på GLTK för en väldigt fin insats
under året. Att man trivs och vill vara på GLTK är till stor del baserat på den fina anda som råder där
och som både vår personal och vi medlemmar bidrar till.
För GLTK så hoppas vi på ett år av tennis, padel, hälsa och glädje och förhoppningsvis så småningom
ett år av fred och mindre oro i vår omvärld!

Peter Wanderydz
Styrelseordförande GLTK
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Årsredovisning för
GÖTEBORGS LAWN TENNISKLUBB
85 7201 -032 3
Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Inga väsentliga händelser har skett på det nya året.
Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2021
34 946 301
4 399 011
14

2020
34 311 213
6 544 520
10

2019
30 300 180
1 689 024
3

Belopp i kr
2018
23 074 423
-5 214 278
1

Förändringar i eget kapital

Vid årets början
Disposition enl årsstämmobeslut
Årets resultat
Vid årets slut

Fritt eget
kapital
779 014
99 011
878 025

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 878 025 kronor, disponeras enligt följande:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt
disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

779 014
99 011
878 025
878 025
878 025

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

3

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
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Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Årets resultat
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2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

34 946 301
900 000
35 846 301

34 311 213
1 138 859
35 450 072

-2 884 555
-13 195 408
-10 531 070

-2 866 503
-11 820 244
-9 584 550

-3 638 712
-30 249 745

-3 398 337
-27 669 634

5 596 556

7 780 438

21 825
-1 219 370
-1 197 545

34 758
-1 270 676
-1 235 918

4 399 011

6 544 520

-4 300 000

-6 450 000

-4 300 000

-6 450 000

99 011

94 520

-

-

99 011

94 520
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

4
5

66 122 235
647 991
66 770 226

65 752 619
881 997
66 634 616

66 770 226

66 634 616

764 089

499 370

764 089

499 370

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

2 324 595
107 386
3 788 488
6 220 469

639 043
13 120
250 489
902 652

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

5 520 025

6 831 018

5 520 025

6 831 018

Summa omsättningstillgångar

12 504 583

8 233 040

SUMMA TILLGÅNGAR

79 274 809

74 867 656

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Övriga lagertillgångar
Summa varulager
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BALANSRÄKNING
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

779 014
99 011
878 025

684 493
94 520
779 013

Summa eget kapital

878 025

779 013

Obeskattade reserver
Reparationsfond
Summa obeskattade reserver

12 600 000
12 600 000

8 300 000
8 300 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

54 777 978
54 777 978

60 448 485
60 448 485

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

411 021
157 639
160 369
10 289 777
11 018 806

15 757
253 582
5 070 819
5 340 158

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

79 274 809

74 867 656

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
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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
Materiella anläggningstillgångar:
-E-Hallen
-Etapp 1
-Etapp 2
-Byggnad 2005
-Etapp 3
-Tältbanor
-Inventarier, verktyg och installationer

År
50
30
30
20
10
10
5

Not 2 Personal
Personal
Medelantalet anställda
Summa

2021-01-012021-12-31
25

2020-01-012020-12-31
20

25

20

2021-01-012021-12-31
-4 300 000
-4 300 000

2020-01-012020-12-31
-6 450 000
-6 450 000

Not 3 Bokslutsdispositioner
Avsättning till reparationsfond
Summa
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Not 4 Byggnader och mark
2021-12-31

2020-12-31

73 272 660
3 580 377
76 853 037

72 398 536
1 270 049
-395 925
73 272 660

-7 520 041
-3 210 761

-4 917 540
406 673
-3 009 174

-10 730 802

-7 520 041

66 122 235

65 752 619

2021-12-31

2020-12-31

1 945 813
193 945
2 139 758

1 788 385
157 428
1 945 813

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning anskaffningsvärden

-1 063 816
-427 951

-674 653
-389 163

Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

-1 491 767
647 991

-1 063 816
881 997

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Vid årets slut
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Not 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
2021-12-31

2020-12-31

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

Peter Wanderydz
Styrelseordförande

Ulf Börjesson
Klubbdirektör

Johan Bryng

Mats Axell

Annette Pielage

Leif Johansson

Cilla Rhodin

Stefan Svensson

Kent Lagerström

Jessica Karlsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Frejs Revisorer AB

Johan Frej
Auktoriserad revisor

Pernilla Samlin
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Verksamhetsåret 2021
För andra året i rad präglades vår verksamhet av den pågående pandemin.
Aktiviteter, tävlingar, och umgänget på klubben kom igång för att återigen pausas när smittspridningen och
oron åter ökade. En av våra främsta uppgifter under året har varit att se till att människor kunnat fortsätta att
komma och träna hos oss i en säker och trygg miljö.
När vi ser på vårt besöksantal så kan vi konstatera att vi har lyckats med det målet och människor har fortsatt
komma till oss för att bedriva sin träning.
En stor förändring skedde på vår innergård.
Tältet avvecklades samt såldes och vi omvandlade den bortre tennisbanan till tre padelbanor med belysning.
Den första tennisbanan behölls och även den utrustades med belysning vilket gör att man kan spela tennis även
efter mörkrets inbrott. Detta var uppskattat framåt sensommaren och hösten när kvällarna kunde förlängas.
Vi hoppas även att innergårdens förvandling med fler umgängesytor, växtlighet, belysning och större altan med
fler sittmöjligheter ska underlätta för vår restaurang att skapa mer socialt umgänge både före och efter träning.
Under året har vi även börjat med att göra förbättringsåtgärder i c-hallen. Gången och väggar har målats och
takomläggning har påbörjats som ska vara klart i början på februari 2022.
Diskussioner med Göteborgs kommun och Idrott- och föreningsförvaltningen fortsätter hur vi tillsammans kan
vidareutveckla utomhustennisen i Göteborg där Mossens tennisbanor är en komponent. Tyvärr så hade det
önskats en snabbare beslutsprocess för vi har en tydlig ambition av att förbättra upplevelsen uppe på Mossen.
Efter säsongen var över så fattade kommunen slutligen ett beslut om att fortsätta byta ut delar av stängslet som
omgärdar idrottsplatsen. Därmed kan vi se framemot ett trevligare utseende vid entrén till banorna. Alltid något
även om de stora frågorna kvarstår att lösa.
I början av 2021 ställde vi frågan om det fanns möjlighet köpa loss marken där klubben har sin hemvist. Svaret
dröjde ända fram till slutet på året. Styrelsen ansåg att priset som vi fick offererat inte ger oss möjligheten att
köpa loss marken.
Under november genomförde vi återigen en medlemsundersökning där alla hade chansen att säga sitt. Ett
mycket bra underlag för oss att arbeta med inom organisationen så vi vet att vi arbetar med rätt saker och
identifiera förbättringsområden samt säkerställa att vårt utbud är något som folk uppskattar. En
uppföljningsplan kommer vi dela med oss av till medlemmarna för att visa vad som ligger i korten närmaste
året.
Ekonomiskt var det ett år där vi fortsatte att enligt plan amortera på våra lån samt även hade möjlighet på att
göra extra amorteringar. Totalt amorterade vi cirka 5,7 miljoner under året utan att minska kassan nämnvärt.
Resultatet för året är mycket tillfredsställande och möjliggör för oss att ligga kvar med våra priser för både
tennis och padel även under 2022. Detta i en värld där vi ser ett stigande inflationstryck och kraftigt ökande
el- och energipriser.
Klubben står på en solid grund och välkomnar både nya och gamla aktiva människor
tillbaka till oss 2022 med en förhoppning om att vi åter kan börja träffas och umgås
på klubben under normala betingelser.

Ulf Börjeson
Klubbdirektör
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Resultat 2021 samt budget 2022
Resultat 2021

Budget 2021

Budget 2022

11755
7553
4546
1007
4038
74
5865
34847

10700
6930
4476
950
4035
80
5900
33071

10700
5020
4571
1050
4050
80
5900
31371

3414
2181
2056
692
763
4314
119
49
8226
3327
277
59
45
81
1197
26800

3605
2135
1600
600
875
4285
120
50
7959
2447
430
50
50
90
1137
25433

3735
1845
1930
650
825
4148
135
50
7980
2298
475
50
50
115
1110
25396

8038
-3211
-428
-4300
99

7638
-2900
-350
0
4493

5975
-3600
-450
0
1925

INTÄKTER
Banhyror
Padel
Hyror mm
Centrala klubbintäkter
Shopen
Företagsklubben
Elit o junior
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Lönekostnader
Lokal
Energi o vatten
Kontor o exp
Klubbens centrala kost.
Shopen
Motionstennis
GLTK:s företagsklubb
Junior o elit
Padelverksamhet
Seriespel
Damkommittén
Herrveterankommittén
Tävlingar
Finansiella kostnader
SUMMA KOSTNADER
RÖRELSERESULTAT
Avskrivning fastighet
Avskriv.maskiner/möbler
Förändring rep fond

RESULTAT
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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 600 barn och ungdomar med i verksamheten som är uppdelad i juniorkurser,
tävlingsjuniorer, elitjuniorer och elitspelare.
Erika Ohlsson fortsatte sin roll som ansvarig för tennisskolan samt fysträningen. From med höstterminen så
delar även Erika 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 instruktion varit ansvarig för våra tävlingar inom Lilla
Klubbtouren, Natascha Yudanov som även har ett administrativt ansvar för Göteborgsserien men fram till
sommaren då hon valde att avsluta sin tjänst hos. Hennes roll togs över av Ivan Ancic. Christopher Johansson
anställdes för att avlasta och på sikt ta över Erikas roll i Tennisskolan. Anders Larsson, Tom Henriksen, Mark
Sundqvist, har alla svarat för en engagerad insats samt 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.
Under året har vi uttökat våra 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. I takt med att restriktionerna släpptes så kunde vi i
stort sett genomföra en normal säsong. De flesta serier gick att genomföra.
Under året genomförde vi ett tiotal tävlingsresor i alla åldrar.
Damer Elitserien.
Vårt unga lag var tyvärr redan decimerat före start.
Ankaret i laget Marina Yudanov kunde inte deltaga på grund av graviditet och Vanessa Widell Ersöz var
långtidsskadad under hela serien. Till råga på det så skadade sig vår norska Matylda Byrolov en bit in i serien.
Tjejerna kämpade väl men kunde inte undgå nedflyttning till Div 1.
I laget spelade: Emma Shasteen, Matylda Burylov, Frida Weijerman, Olivia Alfredsson, Alice Norden och Sara
Edebo.
Matcher:
Fair Play
GLTK
Upsala
GLTK
Hbg
Enskede

vs GLTK
6-0
vs Lidköping 1-5
vs GLTK
5-1
vs Växjö
5-1
vs GLTK
6-0
vs GLTK
6-0
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Herrar Elitserien
Herrarna startade sin serie med målsättning att gå till final.
Som vanligt är serien ett riktigt getingbo där skillnaden mellan en placering i toppen eller i botten är hårfin.
Som tur var kunde John Hallquist Lithen komma loss från college för samtliga matcher och Jesper KlövNilsson kunde medverka de sista fyra matcherna .Efter en förlust borta i premiären mot Fair Play blev det sedan
fyra raka vinster innan laget föll mot Solna i en i stort sett direkt match om en av finalplatserna.
Laget slutas de till sist som trea.
I laget spelade: Markus Eriksson, Christian Samuelsson, John Hallquist Lithen, Niklas Timfjord, August
Gustafson, Jesper Klöv- Nilsson och Jesper Brunström.
Matcher:
Fair Play
GLTK
GLTK
GLTK
KLTK
GLTK
SALK

vs GLTK
vs Lidingö
vs Taberg
vs Upsala
vs GLTK
vs Solna
vs GLTK

5-1
5-1
6-0
4-2
0-6
1-5
5-1

F 15 laget vann sin serie och gick till slutspel där det blev en fjärde plats.
I laget spelade : Nellie Taraba Wallberg, Svea van Dorn, Alexia Kotur och Liv Stark.
Individuella resultat Nationellt
Dubbel SM

Ckristian Samuelsson och August Gustafson

vinst

JSM inomhus

Nellie Taraba Wallberg FS 14
Nellie Taraba Wallberg FD 14

Final
Vinst

August Gustafson

PS 18

semi

Nellie Taraba Wallberg FS 14

Vinst

August Gustafson

semi

Båstad

JSM race deltävlingar

PS 18

John Magnusson Gidefjord PS 18 Helsingborg
Kalmar

Vinst
Final

August Gustafson

Vinst
Final

PS18 Jönköping
Ystad

Till dessa resultat på juniorsidan kan vi lägga en mängd framgångar bland våra yngre juniorer i många
nationella tävlar runt om i Sverige.
Sommar/vintertour

Olle Wallin
John Hallquist Lithen

Näsbypark
Danderyd
Norrköping
Beddinge
Taberg
ATL Lund
Västervik

Vinst
Vinst
Vinst
Vinst
Vinst
Final
Final
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Individuella resultat Internationellt
IFT Tour

ATP Tour

Damer

Vanessa Ersöz

Turkiet 15.000
Turkiet

DS
DD

kvart
Vinst

Herrar

Markus Eriksson

Grekland 15.000
Polen
25.000
Polen
15.000
Frankrike 25.000

HD
HD
HD
HD

Vinst
Vinst
Vinst
Vinst

Herrar

Markus Eriksson

Båstad ATP 250 HD
Sthlm ATP 250 HD

kvart
semi

18

Tävlingsverksamheten
För en av landets största tävlingsarrangörer är det dags att summera ytterligare ett år med inställda och flyttade
tävlingar. Året började i moll då vi såg en kraftig smittspridning i samhället och restriktioner som inte
möjliggjorde några tävlingar hos oss. Detta medförde att Sportlovsspelen blev inställt och Junior SM och Åkes
Äkta Hönökaka blev flyttat till höstlovet.
Likadant gällde för seriespelet som följde en lång ökenvandring med inställt seriespel som drabbade i stort sätt
alla åldrar under lång tid.
Under hösten var situationen bättre och vi kunde rada upp vårt vanliga utbud av tävlingar med ett undantag,
Halloween Cup. Denna populära tävling som är en dygnet runt tävling är en populär och annorlunda tävling
under höstlovet.
Veckorna kring höstlovet spelade vi vår traditionella Höstturnering som samlade ett stort antal deltagare, samt
även Junior SM och Åkes Äkta Hönökaka som avgjordes under denna tid.
Vi kunde med nöd och näppe genomföra vår internationella juniortävling Göteborg Open i början av december
som trots rådande pandemi samlade svenska eliten och många internationella spelare. Reglerna som tävlingen
löd under medförde att alla spelare och medföljare fick fylla i formulär om sin hälsa och alla besökare fick även
mäta sin kroppstemperatur innan man tilläts att beträda banan.
Ett sönderhackat seriespel under året kunde avslutas med Elitserien i november och december.
Damlaget prestation påverkades kraftigt av en gravid ankare i form av Marina Bergrahm (Yudanova) samt
skador på både Vanessa Widell Erzös och Nellie Taraba Wallberg. En på förhand tippad kamp om en topp treplacering byttes snabbt mot en resa ner i seriesystemet till Division 1.
Herrarna krigade sig igenom en väldigt jämn serie med många rafflande matcher där en finalplats länge
hägrade. Till slut blev det en hedersam bronspeng för laget där vi också fick bevittna de sista matcherna av
Markus Eriksson som fullblodsproffs. Markus tog beslut för en tids sedan att avsluta sin långa proffskarriär och
börja arbeta som tränare hos oss från 1 januari 2022.
I september fick vi även bevittna seriespelet för padel som är i sin linda men börjar ta form. Klubben var
arrangör för kvalet till SM slutspelet för herrar och damer. Klubben hade representation i båda klasserna.
Herrarna presterade bra och gick till final men föll där tungt mot Örebro som visade sig ha ett högklassigt lag.
Damerna var favoriter och höll för trycket och krossade ett mycket varierat motstånd i detta kval.
Ett par veckor senare var det dags för SM finalerna i Ängelholm. 8 lag kom till start och många jämna matcher
kunde bevittnas av hejaklacken som var på plats. När allt summerades så kunde det konstateras att damerna
placerade sig på en hedersam 5:e plats.
Nu hoppas vi på en återgång till mer normala betingelser och ett fyllt tävlingsår 2022!

Ulf Börjeson
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Padelverksamheten
Under 2021 har padelverksamheten bedrivit regelbunden träning för cirka 85 juniorer och 100 vuxna. Våran
verksamhet har bestått utav allt från juniorer till motionärer och elitspelare.
Den grundläggande målsättningen är samma för padel som för tennis vilket är:
”Vi skall ge så många som möjligt chansen att lära sig spela Padel efter sin egen förmåga, intresse och
förutsättningar”
2021 var ett år med mycket Padel på GLTK. Precis som tidigare år har vi veckovis bedrivit flera aktiviteter
öppna för alla. Vi fortsatte på spåret med tränarledda aktiviteter såsom lunch och frukostpadel för alla nivåer,
vilket har varit av stort intresse för både medlemmar såväl som nya besökare.
Tränarstaben fick en del förändringar inför höstterminen. I augusti lämnade Martin Waktel oss för att ta ett
arbete närmare hemorten, 3PAC Padel i Trollhättan. Vi tackar Martin för hans brinnande intresse för vår
padelverksamhet.
Undertecknad tog över som chefstränare med ett övergripande ansvar för padelverksamheten. Hami Golestan
minskade ner sin tjänst pga egen spelarkarriär men har jobbat kvar med våra elitlag samt ett fåtal juniorgrupper.
Även Cristoffer Johansson och Bruno Rolfson fick större ansvar. Cristoffer har jobbat med våra aktiviteter,
juniorkurser, vuxenkurser och elit herr/dam. Bruno har jobbat med juniorer, tävlingsspelare och tillsammans
med Jonathan Hasselström på helgernas motionskurser. Utöver dessa har även ett tiotal timanställda tränare
varit med i verksamheten.
Undertecknad och Hami Golestan fick under sommaren möjligheten att bredda sina kunskaper om sporten i
padelns Mecka, Spanien. Detta genom en intensiv utbildning med meriterade Raul Gonzalez på ’Blue Padel’ i
Alicante. Utbildningen var mycket givande och kunskaperna har förmedlats vidare både till spelare och tränare
inom klubben.
Juniorverksamhet:
Vår juniorverksamhet bestod av cirka 85 stycken barn och ungdomar uppdelade i juniorer, tävlingsjuniorer och
elitspelare.
En av målsättningarna för 2021 var att ge fler juniorer möjlighet att träna fler pass i veckan. Detta har vi lyckats
med. Där ett större antal juniorer tränar 2 pass i veckan och vissa 3 pass. Som effekt av detta har ett intresse för
tävling vuxit fram och cirka 15 juniorer har tävlat runt omkring i Sverige när restriktionerna har tillåtit spel. Vi
har en stark målsättning att skapa ett ännu större tävlingsintresse bland våra unga, och framförallt bland våra
unga tjejer.
Nytt för 2021 var att vi en gång i veckan har haft Boll & Multiskillz på våra padelbanor. Detta med syftet att
visa upp både tennis och Padel för våra allra yngsta, och skapa ett tidigt intresse för båda sporterna.
I april stod våra tre nya utebanor redo för spel och dem har använts flitigt. Full aktivitet med fritidsspel,
aktiviteter, sommarläger, landslagsläger, och sammandrag för några av regionens bästa spelare ägde rum på
innergården. Vi bedrev även junior och elitträning utomhus för att förbereda inför sommarens
utomhustävlingar.
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Elit herr/dam
Vi hade som målsättning för året att bredda vår
elittrupp på herr sidan. 2020 bestod vår trupp utav 4
spelare, detta ökade under året till 8 spelare med en
blandning av nya tillskott samt uppflyttning av
tävlingsjuniorer från det egna ledet. Vi tror att vi
genom bra bedriven träning kommer ha ett ännu
slagkraftigare herrlag 2022.
Hugo Hedefalk
Chefstränare padel
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Verksamhetsberättelse för
GLTK:s Damsektion
2021-01-01 – 2021-12-31
Styrelse
Cilla Rhodin

ordförande

Maria Olsson

sekreterare

Margareta Gibbons

kassör

Jill Hammarlund

padelansvarig

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 200 medlemmar, relativt jämnt fördelade mellan tennis och padel.
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, tre banor (dubbel)
Gruppansvarig: PikKwan Yuen
Tränare: Anders Larsson
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Gruppspel torsdag morgon, kl. 09.00, 3 banor (dubbel)
Gruppansvarig: Marie-Louise Samuelsson
Tränare: Tom Henriksen
Gruppspel torsdag kväll, kl. 19.00, 9-10 banor (singel och dubbel)
Gruppansvarig: Åsa Hartzell
Tränare: Tom Henriksen och Ivan Anicic.

Seriespel
Seriespelet kom efter ett längre uppehåll på grund av Covid 19-situationen äntligen igång hösten 2021.
I Svenska Tennisligan inne har vi två lag i damer 55. Serien är i skrivandes stund inte färdigspelad. GLTK lag 1
ligger för närvarande trea och GLTK lag två ligger för närvarande femma.
I dubbelserien har vi fyra lag, två lag i division ett och två lag i division två. Inte heller denna serie är
färdigspelad än. GLTK lag 1 ligger för närvarande trea och GLTK lag 2 sjua i division ett. GLTK lag 4 ligger
för närvarande sexa och GLTK lag 3 ligger för närvarande sjua i division två.
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: Maria Olsson och 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
Padel
Damsektionens padelverksamhet hade i slutet av året 84 damer i gruppträning med tränare under alla pass.
Tränarna: Hugo Hedefalk, Hami Golestan, Christoffer Johansson, Bruno Rolfson m.fl.
Tävlingsgrupp
Tisdagar 18.45 – 20.15 (tre banor)
Tisdagar 20.15 – 21.45 (två banor)
Motionsgrupp
Onsdagar 11.15, 12.15 samt 13.15-14.15 (en bana)
Söndagar 15.45, 16.45, 17.45-18.45 samt 18.45-20.15 (två banor)
Utöver gruppträningen har vi haft ett antal Americano-spel under året, för alla nivåer.
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Tennis- och padelläger i Båstad
Den 11-12:e september anordnades det årliga Båstadslägret. Nytt för året var att både tennis- och padeldamer
deltog. Intresset var rekordstort. 35 tennisdamer, 16 padeldamer och en coach (höftopererad, för tillfället ickespelande dam) deltog. Tennisdamerna spelade på Drivan med riktigt bra tränare, ledda av Henrik Holm.
Padeldamerna spelade på Båstad padel (numera WAP Båstad), under ledning av Magnus Jönsson, Ann Roslund
och Fredrik Lindh. De flesta av lägerdeltagarna bodde på Skansen, där hela gänget samlades för en gemensam
middag på lördag kväll. 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 WAP och på Skansen.

Höstfest
Många av våra sociala events under 2021 ställdes in på grund av pandemin. I mitten av november, innan
omikron slog till, ordnade vi dock en höstfest med tennisspel, quiz och trevlig middag i vår fina restaurang. Det
var stor uppslutning och många glada skratt.

Ekonomi
Sektionens ekonomiska ställning är god.

Göteborg den 14 mars 2022

Cilla Rhodin

Jill Hammarlund

Ordförande

Padel-ansvarig ledamot

24

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 samkväm och tävlingar. Däremot har seriespelet
fungerat hjälpligt, med färre anmälda lag och inget slutspel för inneserien. Nu ser vi framemot nästa år och att
allt kan återgå till det mer normala.
Vi har försökt att hålla igång våra veckoliga aktiviteter på ett säkert sätt. Det har varit färre deltagare än vanligt
och vi har inte kunnat idka samvaro som vi normalt sätt gör.
Trots det har många sätt dessa stunder som höjdpunkter i veckan
Tävlingar och Seriespel

H45
H55
H55-2
H65
H70
H75

Placering
3-2
2-3
3
6-4
1-1
4

Inne
X
X
X Div. 2
X
X

Ute
X
X
X
X
X

Inget slutspel för H70 inne på grund av Corona.
Vi gratulerar H70 som blev SVENSKA MÄSTARE ute. Runner up Helsingborgs TK.
I vårt mästarlag spelade Mikael Hellström, Lars Hagberg och Lennart Löf.
Veteran SM
I år arrangerade Järfälla TK Veteran SM inomhus och Båstad TS stod som värd för Veteran SM utomhus.
Resultat från VSM.
Segrare inomhus:
HS70 Mikael Hellström
HD70 Mikael Hellström/Anders Andersson Varberg TK
Segrare utomhus:
MD65 Mikael Hellström/Marianne Fornstedt-Robertsson
Dessutom arrangerade vi Åkes Äkta Hönekaka Senior och Höstturneringen med färre deltagare än vanligt,
säkerligen på grund av pandemin.
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Utöver tävlingsverksamheten:
Motionstennis spelas: Måndagar och onsdagar under augusti – juni, kl. 10-12 med dubbel mixed. Inget
klubbutbyte mot Ullevi TK som normalt är har kunnat genomföras
Tisdagsspelet: Herrdubbel under augusti – juni 10-12 på 4 banor samt klubbutbyten med Båstad TS, Påvelund
TK och Varbergs TK. Ej genomförda i år.
Utmärkelsen Årets Veteran-Sture Rydeens Minne 2021, går till Mikael Hellström för hans strålande insatser I
VSM och lag SM. Ett stort GRATTIS!
Morningtennis: Drop-in tennis med frukost. Spelas onsdagar 06.30 och pågår fram till 08.00. Ansvarig Erika
Olsson.
Utmaningen när äntligen pandemin har lagt sig blir att återfå alla som inte har kunnat besöka oss i år. Dessutom
önskar vi att fler manliga och kvinnliga spelare vågar spela fler tävlingar.
Vi hoppas slutligen att vi under 2022 återigen kan få uppleva den fina samvaro och gemenskap utanför och på
banan som kännetecknar vår verksamhet!

Kent Lagerström

26

