Enskede Lawn Tennisklubb
Org. nr: 802011-8827

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret
2010-01-01 - 2010-12-31.
KANSLI
Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, info@eltk.se, www.eltk.se, 08-81 90 70
MEDLEMSANTAL
Medlemsantalet har under verksamhetsåret uppgått till 460 (438) och haft följande
fördelning;
Damer:
89
(87)
Herrar
194
(187)
Flickor/juniorer
69
(60)
Pojkar/juniorer
108
(104)
STYRELSEMÖTEN
Under räkenskapsåret har i genomsnitt ett möte hållits varannan månad. Mötena har
ägt rum med god närvaro från ledamöter. Varje verksamhetsområde har eget
budgetansvar och en utsedd styrelseledamot som är huvudansvarig gentemot styrelsen.
Där det varit tillämpligt har de olika verksamhetsområdena bedrivits i kommittéform.
JUNIORVERKSAMHETEN
2009 jobbade klubben med att stärka klubbkänslan bland juniorerna och under 2010
har vi fortsatt med det arbetet. Klubben åkte till Björnrike med 12 juniorer för att träna
fys men framförallt för att stärka klubbkänslan och få våra juniorer att känna att de
tillhör en klubb, ett lag. Juniorerna fick åka längdskidåkning och ha olika
styrkeövningar som aktiviteter på programmet. De som ville åkte slalom mellan de
gemensamma passen.
Hela resan var mkt lyckad och inslaget med längdskidåkningen slog väl ut.
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Ytterligare en resa arrangerades av klubben i maj och då till Mallorca. 10 juniorer åkte
under en vecka till Santa Ponsa och tränade 4 timmar tennis/dag. Frukost och middag
var gemensamma måltider medan lunchen var mera fri. Till middagen delades
juniorerna in två och två och stod för kockassistans en varsin dag. Mycket lyckat och
önskemål finns att klubben ska försöka ordna ngt liknande till nästa år.
ELTK Cup 2010 blev en bra turnering med ett rekordstort deltagarantal. Våra egna
banor räckte inte till utan vi fick hyra in oss i spårvägens hall. För att få snurr på
matcherna och i allra högsta grad undvika förseningar, kallades juniorerna in som
bollkallar. Våra tävlande gäster uppskattade tilltaget mycket och kom med flera
positiva åsikter. Lika positivt var det dock inte hos våra juniorer.
Kannan ställdes dessvärre in pga av ombyggnationen. Tråkigt men vi får nu glädjas åt
nya fina utebanor denna vår istället. Det glädjande var att KM trots allt kunde hållas på
de nya utebanorna.
Fler arrangerade arrangemang har varit Rookie, klubbmatch mot Farsta och julfesten.
Rookien har varit för våra -98:or men laget har fyllts på med duktiga yngre spelare som
nu tar vid då -98:orna får lämna.
Klubbmatchen mot Farsta blev även det ett lyckat och uppskattat arrangemang bland
juniorerna. Målsättningen är naturligtvis att vi ska kunna arrangera fler klubbmatcher
men som alla vet så är det svårt att få till lediga banor. Juniorkommittén jobbar vidare
på detta under 2011.
Årets avslutades med den årliga julfesten. Nu i liten mindre skala då Spårvägen inte
tänkte delta. Sent omsider ändrade sig Spårvägen och julfesten fick ett större antal
besökare men det hela var kul och flöt på alldeles ypperligt.
På tävlingssidan har vi återigen fått många fina tävlingsresultat. Både finalplatser och
semifinalplatser har uppnåtts. Resultaten presenteras gladeligen på år hemsida.
Tävlingsgruppen har kämpat på och har i skrivande stund 13 st. deltagare.
Tävlingsgruppen har deltas in i tre olika grupper där varje grupp har en egen ansvarig
tränare som ser över hur kriterierna följts och vilka kvaliteter som spelarna besitter
samt hur deras utvecklingskurva har sett ut. De tävlingskriterier som ligger till grund
för deltagandet i tävlingsgruppen kommer nu till detta årsskifte att gås igenom för
varje tävlingsjunior och en avstämning kommer att göras för att kunna formatera
gruppen inför våren 2011.
Att fylla upp våra tennisgrupper är det inget problem med. Vi har kö till miniklubben
och tar in så många som klubben kan hjälpa med timmar och tider.
Det är därför lika spännande att gå in i 2011 och se vad det ska föra med sig i bagaget
för vår klubb och alla juniorer som det var att kliva in i det år vi nu lämnar.
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VUXENTENNIS
Vuxentennis innebär tennisspel med tränare. Intresset för Vuxentennis har varit stort
och antalet deltagare har utökats under verksamhetsåret 2010. Verksamheten skulle
förmodligen kunna utvecklas ytterligare om det fanns tillgång till fler kvällstider. Det
är mycket positivt för klubben att Vuxentennis går så bra eftersom det innebär fler
medlemmar och dessutom är ett bra tillskott för ekonomin.
Under detta verksamhetsår har vi även haft ett sommarläger för vuxna.
DAMTENNIS
Damtennisen består av 16 damer som delar på fyra banor i veckan. På en av banorna
finns det alltid en tränare vilket gör att man har tränare en gång i månaden. Detta leder
till att damerna utvecklar sitt spel de andra timmarna med olika motståndare och olika
utmaningar. Syftet med damtennisen är att motionera, vidareutveckla sitt spel och ha
roligt tillsammans.
För att stärka klubbkänslan är flera med i KM och ett samkväm om året med damerna i
klubben ordnas. Vi har en kö av damer som vill börja spela i Damtennisen.
INFORMATION & SPONSRING
Information om ELTK:s verksamhet och aktiviteter 2010 nådde medlemmarna via
hemsidan www.eltk.se, mejlutskick och anslagstavlan i Enskede Rackethall. Under
året skedde en översyn av innehållet på hemsidan.
Stomkalendern på hemsidan presenterar klubbens planerade aktiviteter. 2010
utvecklades stomkalendern för bättre läsbarhet och användarvänlighet.
Till ELTK-Cup 2010 togs svarta funktionärströjor märkta med ”Crew” fram.
Deltagarna såg omedelbart vem som skötte tävlingen
Powerade sponsrade ELTK-Cups 315 deltagare med vars en sportdryck 2010.
Lennart Eklund, vd i Enskede Rackethall, fixade 2010 vindskydd till de två nyanlagda
utomhusbanorna.
GRUPPSPELET
Gruppspelet vilken består av 10 grupper med drygt 90 personer totalt är och förblir
mycket populärt. Det är i dagsläge (vinter-10) drygt 20 personer som står på väntelista.
Det ständigt återkommande dilemmat med reservers spelnivå har vi under innevarande
år försökt undvika genom att uppmana personen i fråga att ta reda på vilken nivå denne
befinner sig på. Personen uppmanas att spela med någon som redan spelar i
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gruppspelet alternativt ta kontakt med ELTK tränare. Därefter kan spelaren placeras på
väntelista.
Problemet med att spelare blir skadade och därför inte kan fullfölja spelandet under
pågående period/ omgång är det svårt att göra så mycket åt. Sättet att hantera detta blir
att plocka in en reserv, förhoppningsvis då en reserv på relevant nivå för respektive
grupp.
Det råder en enighet att ett tydligt/ tydligare regelverk för en ordinarie spelares rätt att
plocka in reserv bör formuleras. Detta regelverk skall naturligtvis sedan distribueras
till samtliga berörda. Detta är dock en svårare fråga en det kan låta. Om det (som idag)
är tillåtet att plocka in en reserv under en omgång (två perioder) och platsen sedan
övergår till reserven är risken uppenbar att ordinarie spelare kommer tillbaka oavsett
om skadan är helt läkt eller inte. Risken är således stor att skadan återuppstår efter ett
antal matcher, det finns exempel på detta. Diskussion pågår.
Det pågår även ett arbete med att byta det system som styr resultat rapporteringen på
eltk.se. Det nya systemet heter Gruppspelet Online. Vår kontaktperson och till lika
webmaster som finns hos Carso idag har inte skrivit det system vi använder idag och
kan/ vill inte förändra/ förbättra detta system. Under höst/ vinter -10 kommer därför
test att göras för att klarlägga om systemet är klart att användas. Det finns idag inte i
drift hos någon annan klubb. Systemet har ett antal fördelar exempelvis går det att gå
in och titta utan att behöva logga in. Möjligheten till mer automatik finns även,
exempelvis när det gäller flytt mellan grupperna, etc.

TÄVLINGSVERKSAMHETEN
Tävlingar
ELTK arrangerade 2010 tre interna tävlingar och en sanktionerad tävling:
Släktfejden inledde traditionsenligt det nya året. Ca 50 medlemmar och deras
anhöriga spelade dubbel 2010-01-01–2010-01-02. En gemensam middag för
deltagare och övriga medlemmar avslutade trivseltävlingens sista speldag.
ELTK:s klubbmästerskapet inomhus arrangerades 2010-01-04–2009-01-10.
80 unga och vuxna medlemmar visade upp sig i tävlings- och motionsklasserna.
ELTK-Cup, en av Svenska Tennisförbundet sanktionerad tävling för flickor och
pojkar 12–16 år, genomfördes 2010-02-19–2009-02-28. Deltagarrekord med 315
spelare gjorde att tävlingen spelades i två hallar – Enskede Rackethall och
Spårvägen TK:s hall i Kärrtorp.
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Enskede Kannan är en utomhusturneringen för flickor och pojkar 12–14 år,
sanktionerad av Svenska Tennisförbundet. På grund av ombyggnaden av Enskede
Rackethall och de två grusbanorna ställdes tävlingen in 2010.
ELTK:s klubbmästerskapet utomhus spelades 2010-05-24–2009-05-30. Det var en
bra värdemätare för klubbens juniorer och seniorer som möttes i många tuffa
matcher. 65 av ELTK:s 460 medlemmar deltog i tävlingen som kryddades med
korvgrillning.
Seriespel
Enskede Lawn Tennisklubb har nu fem serielag representerade i Svenska
Tennisserierna. Dessa lag är damlaget, herrlaget, Damer 40, Herrar 35 och Herrar 45.
Under 2010 har D40 gjort sin första inomhussäsong. Dam- och herrlaget har
integrerats med ELTK:s tävlingsjuniorer och på damsidan har flera av juniorerna
deltagit i damlagets seriematcher under både ute- och innesäsongen.
ELTK deltog alltså i år med fem serielag i Svenska Tennisserien inne 2009/2010.
Damerna hamnade i mitten av tabellen (Mellan div 3A), herrarna blev fyra (Mellan div
4B), D40 kom på en bra andraplats (Mellan div 2B), H35 slutade tyvärr på sistaplatsen
(Mellan div 2B) och H45 kom tvåa i sin klass (Mellan div 3C).
I Svenska Tennisserien ute 2010 deltog också alla våra fem lag. Damerna slutade
nästsist och höll sig precis kvar (Mellan div 2B), herrarna kom trea (Mellan div 3D),
D40 tog en andraplats (Mellan div 2B), H35 slutade tyvärr på sistaplatsen även här
(Mellan div 2B) och H45 blev trea i sin tabell (Mellan div 3C).
I den pågående Svenska Tennisserien inne 2010/2011 deltar ELTK även här med fem
representationslag. Damerna har redan spelat färdigt sin serie och slutade på en
tredjeplats.

SLUTORD
Det har varit ett händelserikt år för ELTK. Följande kan nämnas:
Enskede Rackethall har byggts ut under året, för oss inom tennisen har detta
inneburit att vi har fått 1 till tennisbana inomhus (totalt 5 banor inne), vi har fått
två nya fräscha banor utomhus (ingen utökning). Hallen har fått flera squashbadminton- och bordtennisbanor, hallen har även fått ett mycket trevligt gym.
Vi har även fått nytt kansli, nytt klubbrum samt tillgång till ett nytt
konferensrum.
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Vi har en fortsatt bra ekonomi med full beläggning inom samtliga
verksamheter, vi har en möjlighet att öka vår verksamhet men det gäller då att
vi har tillräckliga resurser inom tex administration och tränare.

Tack för ytterligare ett trevligt år, Anders Aldrin (Ordförande i ELTK)!
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STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING
Styrelse
Anders Aldrin
Annelie Rosén
Stefan Bredell
Radha Maini
Rickardo Mugnosso
Anders Svensson
Ann-Charlotte Vrågård

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

mandat t o m 2010
mandat t o m 2011
mandat t o m 2011
mandat t o m 2011
mandat t o m 2011
mandat t o m 2011
mandat t o m 2010

Under året har Anders Svensson avgått på grund av flytt till Skåne samt Rickardo
Mugnosson har avgått på grund av personliga skäl.

Suppleanter
Malin Lööf
Björn Holmgren

Revisorer
Göran Hartzell
Per-Åke Åsenlund
Valberedning
Karen Sörensen (sammankalland)
Tomas Schöldsten
Tony Reinvalds

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTAT
Balanserat resultat
Årets resultat

663 104
98 693
SEK 761 797

Styrelsen föreslår att ansamlad vinst, kr 761 797 överföres i ny räkning.
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och
balansräkning.
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RESULTATRÄKNING

Rörelsens intäkter m m
Spelarintäkter
Medlemsavgifter
Aktivitetsbidrag
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Banhyra
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader

2010-01-01
2010-12-31

2008-09-01
2009-12-31

1 690 687
144 300
171 472
153 790
2 160 249

2 341 665
131 200
240 034
160 914
2 873 813

- 642 616
-1 011 394
-11 200
-396 346
- 2 061 556

- 744 397
-1 186 304
-11 200
-407 314
- 2 349 215

98 693

524 598

0

152

-0
-0

-206
-54

98 693

524 544

Rörelseresultat
Resultat från finansiella
investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader och
liknande resultatposter

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING

2010-12-31

2009-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier & bilar
Ack. värdeminskning
Summa

56 000
-22 400
33 600

56 000
-11 200
44 800

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Summa

25 000
25 000

25 000
25 000

Summa anläggningstillgångar

58 600

69 800

751 390

677 317

107 080
858 470

90 648
767 965

820 847
820 847

707 715
707 715

Summa omsättningstillgångar

1 679 317

1 475 680

SUMMA TILLGÅNGAR

1 737 917

1 545 480

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa
Kassa och bank
Summa

ENSKEDE LAWN TENNIS KLUBB
SOCKENVÄGEN 290
120 40 ÅRSTA
TEL: 08- 81 90 70
E-MAIL: info@eltk.se www.eltk.se

-9-

Enskede Lawn Tennisklubb
Org. nr: 802011-8827
BALANSRÄKNING

2010-12-31

2009-12-31

663 104
98 693
761 797

138 560
524 544
663 104

0
67 090

28 320
37 544

909 030
976 120

816 512
882 376

1 737 917

1 545 480

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

Stockholm 2011-02-10

Anders Aldrin

Radha Maini

Annelie Rosén

Ann-Charlotte Vrågård

Stefan Bredell

Malin Lööf

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits
den 2010-02-

Göran Hartzell

Per-Åke Åsenlund
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