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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
 
Styrelsen för Smedslättens Lawn Tennisklubb (SLTK) redogör härmed för verksamheten 2021. 
 
Styrelsen har sedan ordinarie stämman 2021 haft följande sammansättning: 
 
 
Ordförande & HR; ordförande i Smedslättens Tennisbanor AB (STAB)  Tobias Wikström 
Vice ordförande, ekonomi & prissättning     Johanna Gottfarb 
Sekreterare & förenings- och medlemsutveckling; sekreterare STAB Andreas Linderyd 
Tävlingsjuniorer & sponsring       Carl von Schantz 
Tennisskola & klubbspel       Fredrik Malmsten 
Fastighetsutveckling        Lars Frånstedt 
Kommunikation & förenings- och medlemsutveckling   Sofia Skantze 
 
    
Auktoriserad revisor        Martin Hedlund 
Föreningsrevisor        Jonas Eklund 
Föreningsrevisor suppleant        Anders Eliasson 
 
SLTK:s styrelse har under perioden 210101±211231 haft 21 protokollförda sammanträden, 
varav 15 i förening och 6 i STAB.  

 

Tennisåret 2021 
 

Intresset för spel och träning i klubbens regi är mycket stort, både bland barn och vuxna. 
Styrelsen har under 2021 lagt fokus på rekryteringen av en ny klubbchef. Det råder i dag en 
brist på tennistränare och klubbchefer i tennissverige. Detta ± i kombination med den höga 
kravprofil som SLTK har ± bidrog till en längre rekryteringsprocess. Vi är inte desto mindre 
glada för att vi efter sommaren kunde göra klart med Aftab Baig som ny klubbchef. Aftab har 
en gedigen tennisbakgrund och var i sin tidigare tjänst ansvarig för juniorverksamheten på 
KLTK. Styrelsen är övertygad om att Aftab med sin personlighet, sina ledaregenskaper och sitt 
tenniskunnande kommer att lyfta SLTK:s verksamhet ytterligare en nivå.  
 
Styrelsen vill understryka ± och uttrycka vårt stora tack ± för det ansvar som personalen har 
tagit i att upprätthålla klubbens verksamhet under denna period. Ni har gjort det med den äran!  
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Covid-19 har fortsatt påverkat föreningsverksamheten. Styrelsen och organisationen har noga 
bevakat rådande rekommendationer och anpassat verksamhet och rutiner i hallen med syfte att 
skapa en smittsäkrare miljö. Framför allt har tävlingsverksamheten, läger och sociala aktiviteter 
begränsats.  
 
Nedan följer en sammanfattning av 2021 utifrån klubbens organisation och olika 
verksamhetsområden. 
 
Organisation 
 

Aftab Baig ± klubbchef sedan november  
David Bengtsson ± sportchef/ansvarig tennisskolan 
Cecilia Helland ± tennistränare/ansvarig vuxentennis 
Jonathan Kidane ± tennistränare/ansvarig tävlingsjuniorer 
Jesper Carnestedt ± tennistränare 
Hannes Hederstedt ± tennistränare 
Lasse Lundberg ± tennistränare/hallansvarig  
Sussi Frånstedt ± administratör/kansli 
 
Nye klubbchef Aftab Baig anslöt till klubben i november 2021. Allt eftersom lär han nu känna 
medlemmar och verksamheten i sin helhet och avser att bedriva ett utvecklingsarbete i syfte att 
stärka alla delar av klubbens verksamhet.  
 
Ekonomi 
 

Intresset för att spela tennis i vår klubb är fortsatt hög. Banbeläggningen är på liknande nivå 
som föregående år. Det är även långa köer till klubbens olika spel, både i junior- och 
vuxenverksamheten. Under pandemin har många velat spela dagtid på vardagar. Däremot har 
inte aktiviteter, till exempel juniorläger, kunnat genomföras i samma utsträckning som tidigare. 
Kostnaderna har ökat under året både med anledning av pandemin (mer frekvent städning) och 
på grund av ökade elkostnader. Vi har även investerat i vårt gym och påbörjat en uppfräschning 
av de gemensamma ytorna. Intäkterna är stabila, vilket ger ett konsoliderat rörelseresultat före 
avskrivningar på 760 tkr. Jämförbarheten med föregående år är dock bristande då vi har ändrat 
principen för redovisning av löner. Personalkostnaderna innehåller 13 månadslöner då vi 
redovisar upplupna löner för första gången. Likviditeten är god och vår kassa ligger vid 
utgången av året på ca 2,5 mkr. Vi har enligt plan amorterat våra lån till SEB med 1,4 Mkr och 
lånen uppgår vid årets slut till 10,85 mkr. Tältgrundarlånen har amorterats med 550 tkr och 
uppgår vid årets slut till 2,2 mkr. 
 



 
 

 3 

 
 

Juniorverksamhet 
 

SLTK har en stor och omfattande juniorverksamhet som engagerar över 400 barn och ungdomar 
från 6±19 år. Vår övergripande målsättning är att ge så många som möjligt chansen att lära sig 
spela tennis efter egen förmåga och att lägga grunden till ett livslångt intresse för tennis. 
 

 
 
Den ordinarie träningsverksamheten har fortlöpt som vanligt under året. Många ´extra 
aktiviteter´ har tyvärr uteblivit till följd av pandemirestriktionerna. Under hösten släppte en del 
restriktioner vilket glädjande nog möjliggjorde vårt uppskattade klubbmästerskap, ett antal 
matchkvällar och andra interna aktiviteter. Tävlingstennisen var under våren pausad vilket 
innebar att starten på året ägnades åt träning för våra tävlingsjuniorer. Trots en trevande start 
på året har klubben ordnat med fyra läger och fem tävlingsresor för juniorerna.  
 
Intern vidareutbildning av våra timtränare har pågått löpande med Hannes Hederstedt som 
ansvarig. 
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Tränarkåren har bestått av Jonas Tydén (slutade som klubbchef i februari), Aftab Baig (började 
i november), David Bengtsson (pappaledig under hösten), Jesper Carnestedt, Hannes 
Hederstedt, Cecilia Helland, Jonathan Kidane och Lasse Lundberg.  Under året har även många 
uppskattade timtränare arbetet i verksamheten. Utöver dessa arbetar flertalet juniorer som 
tränare på helgerna. 
 

 
 
Ordförande Tobias Wikström (till höger) tackar Jonas Tydén för de fina åren i klubben. 
 
 
Vuxen- och seniorverksamhet 
  

Den populära vuxentennisen växer ytterligare. Verksamheten har utökats genom sign-in-
träning med olika koncept och olika slags intensivkurser. Detta har bidragit till att många fler 
medlemmar deltagit i klubbens verksamhet. Med sign-in-träningen har vi kunnat erbjuda 
speltillfällen där man får chansen att träffa många nya spelare. Som avslutning på KM-veckan 
arrangerades en KM-fest med högt deltagande.  
 
Inom vuxenträningen har även många timtränare undervisat. Vuxenträningarna äger rum på 
vardagsmorgnar och förmiddagar i olika former av gruppspel med tränare. På onsdagskvällar 
erbjuds även några kvällsgrupper. Intresset för spel i vår verksamhet är fortsatt väldigt 
efterfrågat och trots ökad verksamhet finns en stor kölista. 
 
I oktober anordnades en klubbresa till La Manga, en dryg timme utanför Alicante i Spanien. 
Resan arrangerades i samarbete med CST Travel. 17 personer deltog och av utvärderingen att 
döma finns det ett stort intresse för återkommande årliga resor av det här slaget.  
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Även den icke-tränarledda seniorverksamheten har löpt på bra även om matchspelet ± 
som en del av Covid-anpassningen ± delvis pausades under våren. Den icke-tränarledda 
seniorverksamheten innefattar såväl träningsspel som divisionsspel och dubbelspel. Samtliga 
spel har varit fulltecknade och har därtill kölistor. 
 
 

 
 
 
Tävlingsframgångar 
 
Seriespel 
 

Svenska Tennisserierna för säsongen 2020/21 ställdes in och därmed finns inga resultat att 
rapportera. 
 
Klubben var representerad i följande serier: 
Herrar 
Herrar 35 
Herrar 45 
Herrar 55 
Herrar 65 
Herrar 70 
Damer 
Damer 35 
Damer 45 
Pojkar 15 
Pojkar 13 
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Flickor 15 
 
Svenska Tennisserierna har bytt namn och samtliga nationella serier går nu under namnet 
Svenska Tennisligan. Svenska Tennisligan innefattar både junior- och seniordivisioner. 
 
 
 

 
 
 
Juniorresultat 
 

Trots pandemins medförda begränsningar har klubben haft fina framgångar på juniorsidan. 
Största meriten var när pojkar 15 laget tog SM-guld för första gången i klubbens historia. 
Efter vinst i sin grupp hölls slutspel på hemmaplan. Laget bestod av Emil kindhult, Daniel 
Iliyaich, Viktor Lisinski, William Tejme, Oscar Karmteg, Alvar Lange, Samuel Gottfarb och 
Edvard Henriksson. 
 
Klubben har trots sin storlek 14 spelare uttagna till Team Stockholm: Clara Tillström, Lisen 
Rinman, Alva Tillström, Felicia Karmteg, Filippa Källeskog, Märta Skantze, Oscar Karmteg, 
Alvar Lange, Viktor Lisinski, William Tejme, Lea Holmlund, Emil Kindhult, Daniel Iliyaich, 
Tsegai Gebremeskel. Utöver dessa har klubben många tävlingsaktiva spelare i yngre åldrar. 
 
Smedslätten hade även fyra representanter i Stockholms Pirres Pokal. Alvar Lange, Viktor 
Lisinski, Oscar Karmteg och coach Jonathan Kidane (som var lagkapten). Tyvärr fick laget se 
sig besegrat mot lag Syd i finalen. 
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Lea Holmlund representerade Stockholm i Sofias Cup. Lag Stockholm förlorade i 
gruppspelet. 
 
Övriga tävlingsresultat: 
 
SALK Open 2021 
Inställt 
 
RM inomhus 2021 
Inställt 
  
Elite Hotels Next generation Cup ± Stockholm 
Emil Kindhult ± vinst PS15 
Oscar Karmteg ± kvartsfinal PS13 
Rebecca Gottfarb ± kvartsfinal FS11 
Lea Holmlund ± kvartsfinal FS15 
 
Båstadtennis Corem Open 2021 
Oscar Karmteg / Filip Hesser (Lidingö TK) ± kvartsfinal PD14 
Tom Nordlander ± vinst PS16C 
Lisen Rinman ± kvartsfinal FS16A 
Lisen Rinman / Stina Larsson (Lillån TK) ± kvartsfinal FD16 
Tsegai Gebremeskel / William Alsterback (KLTK) ± final PD18 
Elliot Nobel ± vinst PS18B 
 
Elite Hotels Next Generation Cup ± riksfinal 
Emil Kindhult ± Vinst PS15 
 
RM utomhus 2021 
Viktor Lisinski ± semifinal PS14 
Sophia von Schantz ± kvartsfinal FS14 
Alvar Lange / Patrik Munkhammar (Nynäshamns TK) ± vinst PD14 
Oscar Karmteg / Filip Hesser (Lidingö TK) ± semifinal PD14 
 
Alva Tillström ± kvartsfinal FS16 
Felicia Karmteg ± kvartsfinal FS16 
William Tejme / Max Lidman (TSK Malmen) ± vinst PD16 
Alva Tillström / Alexandra Lindqvist (Salk) ± vinst FD16 
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Felicia Karmteg / Lisa Sohlberg (Nynäshamns TK) ± final FD16 
 
JSM Race Slutspel (JSM) 
Viktor Lisinski ± kvartsfinal PS14 
Emil Kindhult ± kvartsfinal PS16 
Lisen Rinman ± Vinst FS16 
Emil Kindhult / Daniel Margoulis (Särö LTK) ± vinst PD16 
Lisen Rinman / Edith Cosmo (Fair Play TK) ± semifinal FD16 
 
JSM 18 & 21 
Max Fellinger / Felix von Schantz ± final PD18 
 
JSM 14 & 16 
Alvar Lange / Wille Sjödell (Jönköpings Tennisklubb) ± semifinal PD14 
Viktor Lisinski / Marcus Sehestedt (Söndrums TK) ± kvartsfinal PD14 
 
Klubbmästerskap 
 

Klubbens uppskattade klubbmästerskap kunde återigen arrangeras i november. Tävlingen 
fortsätter att växa och i årets upplaga deltog 263 medlemmar fördelat på 18 klasser. Därtill 
deltog nära 40 spelare i Mini-KM! Veckan avslutades traditionsenligt med klubbfest och mat, 
dryck, dans och mingel. 
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2021-års klubbmästare: 
 
Damsingel A: Filippa Källeskog 
Damsingel B: Helena Kamphav 
Damdubbel A: Filippa Källeskog och Felicia Karmteg 
Damdubbel B: Anna Linderyd och Caroline Murray 
Herrsingel A: Emil Kindhult 
Herrsingel B: Jan Kövamees 
Herrar 35: Martin Winberg 
Herrdubbel A: Max Fellinger och Felix von Schantz 
Herrdubbel B: Niklas Edman och Erik Ellström 
Mixeddubbel: Silje Meline Kjaergaard och Rasmus Kjaergaard 
Generationsdubbel: Erik Hultgård och Henry Hultgård 
Generationsdubbel B: Erik Hultgård och Ingrid Hultgård 
Juniorsingel U 14 A: Ludvig Kempe 
Juniorsingel U14 B: Ida Westin 
Juniorsingel U12 A: Henry Hultgård 
Juniorsingel U12 B: Oscar Wembo 
Juniordubbel 12: Henry Hultgård och Lucas Kempe 
 
 
Bengt Kulling-priset 
 

Under KM delar klubben ut Bengt Kulling-priset. Priset delas ut till medlem som: 
x Visar stort och föredömligt engagemang i SLTK. 
x Är ett föredöme ifråga om sportmanna- och kamrategenskaper. 
x Bidrar till att göra SLTK till en av Stockholms mest omtyckta tennisklubbar. 

 
Under årets upplaga delades priset ut för 2020 och 2021. Mottagare var Per Leopoldsson 
respektive Börje Ericsson och på klubbfesten hyllades de för sina många och storartade insatser 
för vår förening.  
 
Kommittéer 
 

SLTK har två kommittéer, juniorklubben och trivselkommittén. Efter att kommittéerna delvis 
legat i träda under pandemin så inleddes en försiktig återstart under hösten.  
 
Juniorklubbens arbete sköts av våra juniorer med coachning av Jonas Nobel medan 
trivselkommitténs arbete leds av Tobias Järnblad.  
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Sponsorer 
 

SLTK har under året haft följande sponsorer: Alviks Strand Tandläkarna (hallsponsor) samt 
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, StepLock och Ålstens Fastighetsbyrå (bansponsorer). Vi 
tackar er alla för ert värdefulla stöd till klubben!  
 
Anläggningen 
 

Fastigheten har under 2021 genomgått sedvanligt underhåll. Den planerade mindre 
underhållsmålningen sköts på och kommer i stället att införlivas med den totala ommålning 
som planeras till 2023 i enlighet med vår underhållsplan.  
 
Uppvärmningen av tältet är fortsatt utmanande på grund av stora energibortfall. Under året 
kompletterades det PHG�\WWHUOLJDUH�HQ�´HO-EM|UQ´�I|U�DWW�KnOOD�YlUPHQ bättre. Det är en dyr och 
energiineffektiv lösning som skulle försvinna om klubben får bygglovet att bygga in tältet.  
 
Under året har en avskiljare satts in mellan bana 5 och 6 i tältet. Brandsäkerhetsföreskrifter gör 
att vi måste ha en enkel väg att ta spelare från bana 6 till branddörren på bana 5. Vi har även 
satt upp extra skynken i hallen som ska minska risken att bollar åker ut i gången bakom banorna.  
 
Den planerade/önskade inbyggnationen av tältet samt utbyggnad av padelbanor har tyvärr stött 
på patrull. Efter några lovande möten med ett antal kommunalpolitiker fastnade projektet när 
vi kom upp till ansvariga stockholmspolitiker. Vi fortsätter att ligga på politikerna, men har en 
lång väg att kämpa. Sedan tidigare har föreningen bra argument för tillstånd: utökade 
möjligheter för stadsdelens invånare att idrotta och för en verksamhet med medlemmar från 5  
till 85 år att bli än mer inkluderande och engagerande. Det handlar vidare om ett självfinansierat 
projekt och en estetiskt tilltalande utbyggnad. Till den listan kan vi även trycka på att en 
utbyggnad skulle göra anläggningen energieffektivare. Den bergvärme som vi borrade till tältet 
bör räcka till den utbyggnad vi vill göra, det vill säga mindre energiförbrukning i dessa tider 
borde inte bara tilltala oss medlemmar utan även politiker och den breda allmänheten.  
 
Många av de projekt vi har haft de senaste åren har blivit försenade till följd av covid-
restriktioner. Under vintern har vi äntligen kunnat göra klart vårt gym. Det gör att våra juniorer 
kan köra en del av sin fysträning i hallen och att vi medlemmar har möjlighet att stärka upp de 
muskler som behövs för tennisen.  
 
År 2021 präglades alltså, precis som 2020, av restriktioner. Vi har dock gjort allt i vår makt för 
att kunna hålla verksamheten i gång under hela året. I början av året var det många klubbar som 
temporärt stängde ned verksamheten. Vi tackar alla medlemmar för den förståelse vi fått för de  
åtgärder vi genomfört. Att vi alla drog vårt strå till stacken gjorde att vi kunde hålla hallen och 
verksamheten öppen. 
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Bromma i april 2022 
 
 
 
 
Tobias Wikström    Johanna Gottfarb   Andreas Linderyd
   
 
 
 
 
 
 
Lars Frånstedt    Fredrik Malmsten   Carl von Schantz 
 
 
 
 
 
 
Sofia Skantze 
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6SHODYJLIWHU�VHQLRU
gYULJD�LQWlNWHU
(UKnOOQD�ELGUDJ
6XPPD

1RW

,QN|S�YDURU�RFK�PDWHULDO
5HVHNRVWQDGHU
5HSUHVHQWDWLRQ�LQNO�NOXEEIHVW
5HNODP�35
7HQQLVI|UEXQG
%DQNNRVWQDGHU
5HYLVLRQVNRVWQDGHU
7HOHIRQ
gYULJD
%DQK\UD
%LONRVWQDG
,QK\UGD�WUlQDUH
6XPPD
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-RQDV�(NOXQG
)|UHQLQJVUHYLVRU
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%URPPD

/LVV�+nNDQ�7RELDV�:LNVWU|P

/DUV�(ULN�$QGUHDV�/LQGHU\G

/DUV�2ORI�)UnQVWHGW

&DUO�9RQ�6FKDQW]

9nU�UHYLVLRQVEHUlWWHOVH�KDU�OlPQDWV�

0DUWLQ�+HGOXQG
$XNWRULVHUDG�UHYLVRU


