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HUDDINGE TENNISKLUBB 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Verksamhetsår 2021 

Sammanfattning 

Denna verksamhetsberättelse skildra den verksamhet som Huddinge Ten-
nisklubb, org.nr 812800-2535 har bedrivit under verksamhetsåret 2021.  
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Förord 

2021 var, trots alla begränsningar som pandemin innebar, ett spännande och 
innehållsrikt år för Huddinge tennisklubb. Vi har i stort sett kunnat genomföra 
de flesta av våra planerade aktiviteter under året med undantag för vårt klubb-
mästerskap inomhus och ungdomstävlingen Huddinge Open. Året har även ut-
märkts av att delar av tennishallen hyrs av Utsäljeskolans på dagtid.  

Vidare har styrelsen lagt fokus på kommunikation till medlemmarna. Målsättning 
är att skapa en tydlig bild av hur styrelsen kommunicerar internt och externt i 
klubben och på så sätt skapa en tennisklubb som blir mer attraktiv för både 
medlemmar och målgrupper utanför tennisklubben. En annan målsättning var 
att effektiviteten i kommunikationen ska öka och för att brister i kommunikat-
ionen ska undvikas så långt där är möjligt. Ett led i detta arbete var att introdu-
cera utvecklad form av medlemsbrev och att lansera en ny hemsida.  

Trots olika utmaningar under verksamhetsåret har vår tennisklubb arbetat vidare 
utifrån vår vision och verksamhetsidé.  

Låt oss alla ta nya tag 2022 för att tillvarata vår tennisklubbs intressen, ta hand 
om och stödja varandra i en allt tuffare värld där vi ser fram emot att fortsätta 
utveckla vår tennisklubb, vår verksamhet, sist och inte minst spela en massa ten-
nis. Denna verksamhetsberättelse ska skildra den verksamhet som Huddinge 
tennisklubb har bedrivit under verksamhetsåret 2021. Jag tillsammans med mina 
styrelsemedlemmar för Huddinge tennisklubb avger härmed följande berättelse 
för verksamhetsåret 2021. 

 

Jimmy Säll,  
Ordförande Huddinge tennisklubb 
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Sammansättning styrelsen, revisorer och valbered-
ning 

Styrelsen sammansättning 

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av:  

Jimmy Säll, ordförande 
Kristina Kranjcevic Kasumovic  vice ordförande 
Agneta Ström Granlund sekreterare 
Maria Lindqvist Michanek kassör  
Sandra Perslund fram till 2021-06-17 ledamot 
Richard Lundqvist Persson ledamot 
Fredrik Lindskog ledamot 
Anette Molin-Götz suppleant 
Olof Johansson  suppleant 

Revisorer och valberedning 

Revisorer: Anders Hallberg och Jan-Olov Ehk 
Valberedning: Karin Andersson, Claes Wang och Per Nilsson (sammankal-
lande). 

Kommittéer (sammankallande) 

Juniorkommitté Fredrik Lindskog 
Damkommitté Agneta Ström 
Trivselkommitté Sandra Perslund  
Marknadskommitté Maria Lindqvist Michanek 
Tävlingskommittén Jimmy Säll 
Fastighetskommittén Richard Lundqvist Persson 

Styrelsens arbete verksamhetsår 2021 
Det övergripande ansvaret för Huddinge tennisklubb åligger styrelsen och den 
dagliga verksamheten även kallad instruktionsverksamhet leds av sportchef. Un-
der 2021 hade styrelsen tretton protokollförda möten och ett konstituerande sty-
relsemöte. 

Allt arbete i styrelse och kommittéer är ideellt. Styrelsen har tillsammans med 
personalen under de senaste åren bedrivit en större verksamhetsutveckling och 
har tagit fram en verksamhetsstrategi avseende framtida ambitioner med att ut-
veckla tennisverksamheten främst till gagn för klubbens medlemmar.  
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En strategi som ligger i linje med svenska tennisförbundets långsiktiga mål men 
även målen för den statliga idrottspolitiken där inriktningen är bland annat att 
ge möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta 
för att främja en god folkhälsa, att stödja en fri och självständig idrottsrörelse 
samt att ge flickor och pojkar, kvinnor och män positiva upplevelser av idrott 
som underhållning. Satsningen har även anpassats till det nya arbetslivet som en 
följd av pandemin. Detta gäller särskilt under dagtid på vardagar där det histo-
riskt har funnits störst tillgång till lediga banor. Exempel på detta är lunchtennis, 
privatträning och seniorspel.  

Medlemsantal1 

Intresset för tennisen har de senaste åren ökat vilket också har avspeglat sig i 
Huddinge tennisklubbs verksamhet. Antalet medlemmar har under 2021 ökat 
från 959 medlemmar till 975 medlemmar. Fördelningen mellan juniorer och 
vuxna var 51 procent juniorer och 49 procent vuxna. Fortfarande utövar fler 
pojkar/män tennis jämfört med flickor/kvinnor, motsvarande 64 procent poj-
kar/män och 36 procent flickor/kvinnor.  

 

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

Anställda Huddinge tennisklubb 

Kanslist Annelie Engqvist  70 % anställning 
Lokalvård Jadwiga Korpysz   30 % anställning 
Tränare Richard Sjöqvist (Sportchef)  100 % anställning 
 Daniel Hendrikse   100 % anställning 
 Marcus Wågenheim  100 % anställning  
 Simon Frecon fram till 2021-07-02 75 % anställning  

Utöver ordinarie personal har Huddinge tennisklubb även 18 timanställda hjälp-
tränare och cafépersonal. 

Instruktionsverksamhet Huddinge tennisklubb  
Verksamheten i Huddinge tennisklubb har ett gott rykte med ambitionen att 
hålla hög kvalité i instruktionsverksamheten. Något som har kunnat upprätthål-
las trots att även detta verksamhetsår har präglats av restriktioner, rekommen-
dationer och anpassningar. Verksamheten har vidtagit flertalet åtgärder för att 
hela tiden kunna erbjuda instruktionsverksamhet, läger, internt gruppspel, 
klubbmatcher, seriespel för juniorer och sanktionerade tävlingar. Riktlinjer har 
tagits fram och anpassningar har gjorts löpande i händelse av eventuell smitta i 
tennisklubben.  

Instruktionsverksamhet - juniorer 

Juniorverksamheten har under 2021 haft 375 juniorer i instruktionsverksam-
heten. Under detta verksamhetsår hade tennisklubben ovanligt stor efterfrågan 
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på minitennis. Möjligen kan det vara en följd av pandemin då det har varit be-
gränsningar inom andra idrotter. 

 

Huddinge tennisklubbs verksamhet ska drivas med öppenhet och utgår från de 
riktlinjer och uppförandekoder som rekommenderas av Riksidrottsförbundet 
och Svensk tennis. I Riksidrottsförbundets stadgar framgår att all idrott för barn 
ska utgå från barnkonventionen. Alla ska känna sig välkomna i en trygg och säker 
miljö. Det ska finnas möjlighet att uttrycka sina åsikter och bidra till en positiv 
utveckling av tennisklubben och svensk tennis.  

Huddinge tennisklubb är en del av Trygg Idrott och det innebär att alla känner 
sig välkomna och delaktiga, får delta och utvecklas efter sina egna förutsätt-
ningar. Trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och 
övergrepp. Trygg miljö är en rättighet och begreppet omfattar både klubben som 
fysisk plats och digitala kanaler som finns i anslutning till verksamheten. En po-
licy har tagits fram för Huddinge tennisklubb som beskriver vad Trygg Idrott 
innebär för verksamheten i klubben och vilka åtgärder som ska vidtas om något 
inträffar. Policyn finns tillgänglig för alla på hemsidan. 
 

Instruktionsverksamhet - vuxna 

Totalt deltog 135 vuxna under verksamhetsåret i instruktionsverksamheten för-
delat på 60 män och 75 kvinnor. Tennisintresset bland vuxna är fortfarande högt 
och Huddinge tennisklubb har ungefär 40-50 vuxna i kö till instruktionsverk-
samheten.  

Med anledning av en ökad efterfrågan på träning för vuxna har klubben erbjudit 
olika träningsalternativ som till exempel nybörjargrupper på dagtid. En annan 
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populär aktivitet är lunchtennisen som blir snabbt uppbokad. Under 2021 deltog 
60 personer i lunchtennisen som genererade 720 starter.  

En annan aktivitet som också är populärt bland vuxna är privata instruktions-
timmar. Att fler vuxna spelar mycket tennis ser vi som väldigt positivt. Men ty-
värr leder det även till skador hos vissa. I förebyggande syfte har fyspass för 
vuxna startats upp under hösten. Aktiviteten anpassas utefter deltagare.   

Lägerverksamhet  

Lägerverksamhet för juniorer är under ständig utveckling. Totalt har sju junior-
läger genomförts under 2021 och ett läger på Gotland för tennisklubbens täv-
lingsjuniorer.  

Lägerverksamheten leds av klubbens tränare tillsammans med de äldre junio-
rerna. Genom denna samverkan bidrar träningsverksverksamheten i Huddinge 
tennisklubb till ett stärkt ledarskap för många av de unga ledare som utbildas 
och coachas inför de olika lägren.  
 

 

Sanktionerade och interna tävlingar samt seriespel och 
gruppspel 

Sanktionerade tävlingar 

Även när det gäller tävlingar pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra täv-
lingsmiljön genom att framhålla våra goda värderingar, trevliga bemötande och 
tydliga regler. Huddinge tennisklubb är även känd för att ha hög närvaro av täv-
lingsledare och egna domare vid sanktionerade tävlingar.  
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Under 2021 genomfördes två juniortävlingar, Huddinge Outdoor och Huddinge 
Höstspel. Huddinge Open 2021 fick dessvärre ställas in med anledning av re-
striktioner som föranletts av pågående pandemi.  

Antalet starter i Huddinge Outdoor var något lägre under 2021 jämfört med 
tidigare år. Däremot var det ett betydligt högre antal starter i Huddinge Höstspel 
2021 jämför med föregående år.  

 

Klubbmästerskap 2021 

Klubbmästerskapen är ett viktigt socialt evenemang som samlar alla klubbens 
spelare i olika åldrar och nivåer. Även under detta verksamhetsår påverkades 
klubbmästerskapet av pandemin och genomfördes endast utomhus. Trots att 
antalet klasser utökades var det dessvärre ett färre antal medlemmar som deltog 
i klubbens interna tävling jämför med föregående år. En orsak till ett lägre del-
tagande under klubbmästerskapet kan ha varit att fler var bortresta under aktuell 
tävlingsperiod när möjligheten för resor lättades upp i omvärlden. 

Bilder från klubbmästerskapet utomhus 2021 finns på klubbens Facebook och 
Instagram.  

Svenska tennisligan 

Svenska Tennisserierna spelas både inomhus och utomhus och omfattar senior- 
och veteranklasser. Seriespelet går under samlingsnamnet Svenska Tennisligan.  

Från Huddinge tennisklubbs var tio lag anmälda i svenska tennisligan ute 2021 
och tretton lag anmälda i Svenska Tennisligan inne 2021-2022. Den sistnämnda 
serien är ännu inte färdigspelad och finns därmed inte redovisad i nedan tabell.  

0 50 100 150 200 250 300

Antal starter 2018

Antal starter 2019

Antal starter 2020

Antal starter 2021

Sanktionerade tävlingar

Huddinge Höstspel Huddinge Outdoor Huddinge Open



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På juniorsidan hade Huddinge tennisklubb två lag anmälda, pojkar 13 och flickor 
13 lag. På damsidan var fyra lag anmälda lika så på herrsidan. Nedan framgår en 
summering av resultaten för respektive lag.  
  

Lag Division Placering 
P-13, mellan D  1:a 
F-13, mellan B  5:a 
Damer 65, mellan Division 1 2 
Damer 45, mellan A Division 1 4 
Damer lokaldivision, mellan A Division 1 2 
Damer, mellan A Division 2 4 
Herrar 70, mellan A Division 1 5 
Herrar 55, mellan A Division 2 2 
Herrar 45, mellan B Division 2 3 
Herrar, mellan C Division 3 4 

Interna gruppspel 

Gruppspel 

Under 2021 har medlemmar erbjudits flera olika gruppspel. Intresset för 
gruppspel ökade, troligtvis på grund av rådande pandemi och fler hade möjlig-
het att spela tennis. Dock noterades en minskning av deltagare mot slutet på 
året jämfört med föregående år. Totalt genomfördes fyra gruppspelsomgångar 
inomhus och en gruppspelsomgång utomhus under 2021.  

 
HTKs P13 lag tillsammans med P13 från 
SALK 

 
HTKs damer lokaldivisionen 
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Nytt för verksamhetsåret var damernas gruppspel där fyra omgångar genom-
fördes.  

 

Pandemin bidrog till att många sanktionerade juniortävlingar ställdes in. I syfte 
att bibehålla matchsuget hos juniorerna erbjöds klubbens juniorer ett eget grupp-
spel. Under sommarperioden bjöd klubben in tävlingsjuniorer från Mälarhöjden 
TK att delta i Huddinges juniorgruppspel. 

Utbildningar 2021 
Under 2021 har externa utbildningar varit begränsade däremot har tränarteamet 
haft regelbundna interna utbildningar för klubbens timtränare.  

Verksamhet inom kommittéerna 
Trots att även detta verksamhetsåret präglats av pandemin har Huddinge tennis-
klubbs kommittéarbete löpt på och anpassats utifrån aktuella omständigheter.  

Huddinge tennisklubbs damkommitté har varit verksam över 20 år. Damkom-
mitténs fokusområden för 2021 var att få fler damer att delta i de aktiviteter som 
anordnas av kommittén och av klubben generellt. Ett sätt att involvera och en-
gagera damerna var genom särskild riktad information genom Ladies News.  
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Kommittén arrangerade en dam-
dubbeldag den 18 juni som innehöll 
matchspel på alla tre utomhusba-
nor, totalt deltog 26 damer. Vidare 
arrangerade damkommittén en 
matchkväll för damer som spelar i 
seriespel. Syftet med kvällen var att 
möta olika spelstrategier och spel-
kunskaper. Allt för att vässa lagen 
inför kommande seriestart. Da-
merna i klubben fortsätter att deltar 
aktivt i motionsdubbel och grupp-
spelet. 

Juniorkommittén har sedan några år tillbaka arrangerat så kallade juniorträffar 
på helgerna. Syftet med de olika eventen var att introducera tävlingsmomentet 
för nybörjare men även informera föräldrar om hur anmälan till tävlingar görs 
och övrig nyttig information som var av vikt att känna till. Under våren genom-
fördes inga juniorträffar med anledning av begräsningarna som medfördes av 
pandemin, dessa återupptogs senare under hösten. Juniorträffarna uppskattas 
mycket av både juniorerna och föräldrarna.  

 
Mini-kväll i oktober 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
Några av HTKs damer som spelar i seriespel 
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Juniorkommittén var även delaktiga i utdelningen av pri-
set årets junior.  

För femte året i rad delades priset ut av tränarteamet ut-
ifrån ett antal kriterier som har tagits fram i samråd med 
juniorkommittén. Kriterierna för årets junior var bland 
annat en junior som visat stor träningsvilja med ett högt 
fokus och alltid gör sitt bästa på träningen. Priset årets 
junior 2021 tilldelades Ludvig Swärd. 

För andra året i rad arrangerande juniorkommittén till-
sammans med tränarna ett läger för tävlingsjuniorerna. Årets träningsresa gick 
till Gotland med totalt 13 antal tävlingssugna juniorer med tränare.  

Kommittén arbetar aktivt 
med att klubbens juniorer har 
aktiviteter utanför klubbens 
anläggning. Exempelvis be-
sökte juniorerna med besök 
på Stockholm Open. Under 
verksamhetsåret startade ju-
niorkommittén upp match-
spelet för juniorer över 12 år 
för juniorer som önskar ut-
veckla sitt matchspel.  

 

Juniorkommittén har ett nära samarbete med trivselkommittén. I samband med 
klubbmästerskapets finaler och utdelningen av årets junior har trivselkommittén 
ordnat med fika till deltagarna. Kommittén var även aktiv under Tennisens dag 
som manifesterar hela tennis-Sverige på ett lekfullt sätt. På Tennisens dag får 
besökarna prova på vår idrott och lära sig grunderna på ett enkelt och roligt sätt– 
och såklart fika för att mätta hungriga magar.  

Trivselkommittén arrangerade en medlemsfest på uppdrag av styrelsen. En fest 
som gick av stapeln den 20 november - en ny tradition som bidrar till gemenskap 
och klubbkänsla som uppskattades av många.  
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Marknadskommittén representeras av de äldre juni-
orerna i klubben med namnet Head of Sales. Kommit-
tén arbetar med att marknadsföra klubben i olika 
sammanhang. Bland annat har kommittén arbetat 
med olika kommunikationskanaler. Vidare har kom-
mittén haft i uppdrag att se över olika sponsorpaket.  

Huddinge tennisklubbs tävlingskommitté ansvarar 
för klubbens interna tävlingar, bland annat klubb-
mästerskapet. Kommittén ansvarar även för grupp-
spelen där uppdraget var att främja matchspelandet hos vuxna medlemmar. 
Kommittén har även arrangerat aktiviteter där nybörjare i vuxenträning får möj-
lighet att lära sig spela match.  

En fastighetskommitté tillsattas under 2021. Kommitténs främsta uppdrag var 
att ta fram en utvecklings- och underhållsplan som ska fungera som ett verktyg 
åt styrelsen för att planera framtida anläggningsinvesteringar. En plan som ska 
fastställas på kommande årsstämma. I underhållsansvaret ingår även underhållet 
av utebanorna. Som stöd till underhållet och utveckling av utebanorna finns även 
en bangrupp. Bangruppens ansvarar förallmänt underhåll av utebanorna under 
utesäsongen och inventerar löpande behovet av underhåll. Fastighetskommittén 
har varit involverad i förhandlingarna med hyresvärden men även med kommu-
nen i samband med uthyrning av tennisklubbens lokaler till Utsäljeskolan. Se 
mer under kommande avsnitt.  

Anläggning 
Tennishallen ägs och förvaltas av Huddinge Samhällsfastigheter, HUSF. Hud-
dinge tennisklubb ansvarar för stora delar av underhållet av invändiga lokaler 
men även av hela underhållet av utebanorna.  

Under våren 2021 mottog Huddinge tennisklubb en uppsägning av hyresavtalet 
för omförhandling och med villkorsändring från och med januari 2022. Uppsäg-
ningen och villkorsändringen innehöll bland annat en hyreshöjning med 185 
procent vilket styrelsen bedömde var orimligt. Samtidigt som uppsägningen och 
villkorsändringen mottogs fanns en förfrågan från Huddinge kommun om att 
tennisklubben skulle hyra ut delar av sina lokaler till Utsäljeskolan i samband 
med skolans evakuering till Källbrinks idrottsplats under tiden den nya skolan 
byggs upp. Våren 2021 präglades av diskussioner både med HUSF och kommu-
nen. Både hyreshöjningen men även uthyrning av tennishallen till skolan innebär 
stora påfrestningar på Huddinge tennisklubb. Sommaren 2021 undertecknades 
ett nytt hyresavtal till och med 2027-12-31 med reglerade årsvisa hyreshöjningar. 

 



14 

 

Trots negativa konsekvenser för tennisklubbens kärnverksamhet fattade styrel-
sen ett inriktningsbeslut om att tillmötesgå förfrågan och hyra ut delar av hallen 
till Utsäljeskolan under perioden 1 augusti 2021 till och med 30 juni 2024. Mot 
bakgrund av att styrelsen värnar om medlemmar och personal bedömde styrel-
sen att det även var av vikt att ha ett gott samarbete med kommunen och verk-
samheter i närområdet. Sommaren 2021 tecknades ett avtal om uthyrning till 
Utsäljeskolan. 

För anläggningens del har detta beslut inneburit att en skiljevägg har byggt mel-
lan bana 3 och 4 och att bollrummet har fått förbättrad ljudisolering samt en 
fällbar trappa ned till bana 4. Dessutom har det tillbyggts förrådsutrymmen och 
en entré direkt till bana 4 utifrån som fungerar som entré för Utsäljeskolans ele-
ver och personal. Efter avslutad hyresperiod juni 2024 kan HTK välja att åter-
ställa hallen eller behålla valda delar av ombyggnaden utan någon extra kostnad. 

Styrelsens kommentar till ekonomiskt utfall av re-
sultaträkning  
Avvikelse mot budget för Huddinge tennisklubb bedöms vara positivt med ett 
överskott om 891 068 kronor. Överskottet beror på ett flertal faktorer. Förutom 
ett generellt ökat tennisintresse så har möjligheten att arbeta mer hemifrån under 
pandemin varit en bidragande orsak till ökade intäkter även under 2021. Ett ökat 
intresse för gruppspel har varit en annan bidragande orsak till överskottet. In-
täkterna för gruppspel har ökat med 38 procent jämfört med 2020. Strötidsbok-
ningar var också en bidragande orsak till ökade intäkter, dock att notera har strö-
tidsbokningar både inomhus och utomhus minskat något jämfört med föregå-
ende räkenskapsår.  

Det egna kapitalet uppgår till totalt 3,3 mnkr. Den klubbstrategi som har tagits 
fram av styrelsen innebär bland annat ekonomiska investeringar i syfte att kunna 
driva verksamheten utifrån Huddinge tennisklubbs vision och verksamhetsidé. 
Anläggningen är ett av de prioriterade områden och olika investeringar planeras 
att ske under kommande år.  

Sittande styrelse ger kommande styrelse i uppdrag att arbeta vidare med klub-
bens utvecklings- och underhållsplan under 2022. Behoven finns både i utemil-
jön och i innemiljön. Att kunna påbörja ett större investeringsarbete samtidig 
anpassa instruktionsverksamheten utefter efterfrågan av medlemmarna är det av 
stor vikt att ha tillgång till ett kapital som även ska täcka för oförutsedda kost-
nader utan att påverka medlemsavgifterna i framtiden. Styrelsen föreslår därför 
att överskottet för årets resultat ska överföras till nästkommande år till eget ka-
pital.  
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En detaljerad redovisning av Huddinge tennisklubbs ekonomiska ställning vid 
räkenskapsårets utgång framgår av årsredovisningen i särskild bilaga.  
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