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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2013-
01-01 - 2013-12-31. 
 
KANSLI 
 
Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, info@eltk.se, www.eltk.se, 08-81 90 70 
 
 
MEDLEMSANTAL 
 
Medlemsantalet har under verksamhetsåret uppgått till 520 (526) och haft följande 
fördelning;  
Damer       93           (100) 
Herrar                          243   (234) 
Flickor/juniorer                     76   (84) 
Pojkar/juniorer                    108 (108) 
 
 
 
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.  
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JUNIORVERKSAMHETEN 
 
2013 blev ytterligare ett bra och kul år för juniorverksamheten i ELTK. Arbetet med att 
stärka klubbkänslan och öka trivsel bland juniorerna har pågått kontinuerligt sedan 2009 och 
fortsatte även in på 2013. 
Klubben åkte likt förra året till Göteborg för JSM och bodde samlat på hotell men alla i egen 
regi. ELTK stod för matchövervakning med tränare (Jasmin) på plats. Klubben hade sex 
spelare på plats. 
 
I april arrangerades en juniorkväll för samtliga från tennisskolan och uppåt. En kväll där 
tjejer och killar i olika åldrar blandades in i olika grupper/lag och sedan fick tävla mot 
varandra. Varje lag hade en varsin tränare som lagledare. Kvällen avslutades med pizza, glass 
och prisutdelning. Mycket lyckat och vi fortsätter med dessa juniorkvällar även under 2014. 
 
Tävlingsgruppen som 2013 bestått av nio stycken juniorer, som tävlar minst 7 
tävlingar/termin, erbjöds även 2013 en träningsresa till Turkiet i början på maj. En bra resa 
med hård träning i emellanåt hela 30°c. Förutom tennis tränade även juniorerna fys, löpning, 
aerobics, pilates och vattengymnastik allt för att få bättre kondition, bättre styrka och bättre 
koordination men även smidighet, allt som är viktigt i tennis. Resan innebar också att öka den 
sociala biten mellan de äldre och yngre juniorerna. De äldre juniorerna visar mkt för de yngre 
som ett naturligt led i klubbens önskan om interaktion och social gemenskap. 
 
2013´s ELTK Cup gick av stapeln veckan innan sportlovet som brukligt och deltagarantalet 
var stort även detta år. Turneringen krockar med två Europa turneringar, dels en på Lidingö 
men också en på Kungliga, vilket leder till en del WO i slutet på veckan då. Flertalet av våra 
juniorer ställde som upp volontärer under turneringen samt en del föräldrar. 
Funktionärströjorna kom till stor användning och kändes bra att ha en enad trupp 
utseendemässigt.  
 
Corem Cup i Båstad, var även det en turnering där klubben hade Jasmin Galijasevic på plats 
och kunde titta på våra juniorer i tävlingssammanhang på grus. En bra turnering återigen för 
våra juniorer där vi stolt kunde representeras fram till semifinal i F14. Det är härligt att se 
juniorerna utanför Stockholms gränser med en sammanhållning som gör att de tittar och hejar 
på varandra.  
 
Kannan 2013 i år igen en härlig turnering med ett fantastiskt väder. Juniorerna ställde villigt 
upp och tog emot de tävlande och sålde kaffe/kaka till besökarna. 
 
Rookie spelade klubben med sina 01-02. En kul klubbsammanhållning för våra juniorer och 
en chans till tävlande med sina klubbkamrater och åter igen social sammanhållning. I år vann 
våra juniorer Silverligan. 
 
 
2013 avslutades med vår årliga julfest där juniorerna agerar funktionärer. Vi samlas och delar 
ut arbetsuppgifter till juniorerna och samlas därefter för en gemensam måltid ihop innan våra 
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besökare kommer. Ett trevligt inslag som uppskattas av våra yngre spelare. 2013 var det 
badmintonklubben som ansvarade mest för arrangemanget. 
 
Tävlingsgruppen har tävlat på under året och vi har glatt oss åt en hel del fina prestationer. 
Stoltast är vi naturligtvis åt vårt första (?) JSM Guld. Guldet bärgades av Lisa Zaar, ett år ung 
i klassen F14, efter att ha besegrat fem seedade spelare på vägen mot titeln. På plats fanns 
Jasmin och enligt Lisa själv så var det en enorm trygghet att ha honom där både på det 
tennistekniska planet såväl som på det mentala planet. 
 
 
VUXENTENNIS 
 
Vuxentennis innebär tränarleda gruppträning på olika spelnivåer. Max 4 deltagare per bana 
spelar 15 gånger per termin på morgon eller kväll tid. 

Det innebär 20 timmar per vecka:  

Måndag 1 t - Rikard   

Tisdag 1 t - Vladimir + 3t Claudio 

Onsdag 1 t Claudio + 2t - Tibor 

Torsdag 1 t – Vladimir + 2t Rikard   

Lördag 2 t – Tibor + 4t Claudio   

Söndag 1 timme - Wille + 2t Anton   

Sommar läger 2 veckor (v 23 & 24), 4 tränare engagerad (Tibor, Rikard, Claudio, Vladimir), 
samt utlandsläger i Spanien, 2 tränare (Jasmin, Vladimir). 

Intresse för vuxentennis har varit stort under verksamhetsåret för både kurser och läger. 
Verksamheten skulle förmodligen kunna utvecklas ytterligare om det fanns tillgång till fler 
kvällstider. 

Nya aktiviteter: lunch tennis i vår termin hade vi 3 timmar/vecka och i höst 2 timmar/vecka. 
Två tränare var engagerad Rikard och Claudio. 

 
 
 
 
 
 
DAMTENNIS 
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Damtennisen består av 16 spelplatser som spelar på fyra banor varje måndag kväll. Under 
2013 utökade vi tränartiderna och har numera tränare (Rikard & Vladimir) på två av våra 
banor varje vecka. De speltillfällen då du inte har tränare spelar du tillsammans med 3 andra 
damer och lägger tillsammans upp er egen träning. Syftet med damtennisen är att 
vidareutveckla spelet, att motionera och ha roligt tillsammans. För att stärka klubbkänslan är 
flera med i KM och en kvällsaktivitet per år med både tennis och mingel anordnas. För dig 
som är intresserad av att spela med Damtennisen går det bra att ställa sig i kö. I skrivande 
stund har vi en kö bestående av nio damer. 
 
INFORMATION & SPONSRING 
 
Information om ELTK:s verksamhet och aktiviteter 2013 nådde medlemmarna via hemsidan 
www.eltk.se, mejlutskick och anslagstavlan i Enskede Rackethall. Den uppdaterade hemsidan 
är mer översiktlig och ger ett visuellt bättre gränssnitt för våra medlemmar. 
Stomkalendern på hemsidan presenterade klubbens planerade aktiviteter under 2013.  
Vi har fått en ny sponsor under året som heter FLYTTPOLEN Stockholm AB, det tackar ci 
extra mycket för. 
 
GRUPPSPELET 

Gruppspelet består idag, som tidigare, av 10 grupper med drygt 90 personer totalt. Den är och 
förblir mycket populärt. Det är i dagsläge (dec-13) drygt 20 personer som står på väntelista. 
Det har år efter år funnits en diskussion gällande reservers respektive nya spelares spelnivå. 
Vi har sedan ett antal år uppmanat personerna i fråga att spela med någon som redan spelar i 
gruppspelet alternativt ta kontakt med ELTK tränare. Därefter kan spelaren placeras på 
väntelista eller i lämplig grupp. Ett tillvägagångssätt som över tid fungerat bra! 

Det tidigare problemet med att spelare som varit skadade kommer tillbaka för tidigt och 
därför allt för ofta skadar sig igen är idag inget vanligt problem. Det råder en tydlig samsyn i 
att det är bättre att vänta (dock max 2 år) och därefter komma tillbaka. 

Det finns idag ingen ”het potatis” som berör och upprör. Det förkommer givetvis åsikter eller 
uppmaningar om att olika detaljer kan göras ännu bättre men ingen enskild fråga som skapar 
oro. Det har sedan årsskifter 13/14, dvs omgång 3, fastställts att två går upp och två går ner i 
samtliga grupper, dvs även mellan grupp 1 och 2! 

Det genomfördes efter sommaren 2013, dvs omg 1, ett byte av bakomvarande system för 
gruppspelet. Förutom en del justeringar som gjordes i augusti -13 har det i sin helhet gått bra. 
Det var tidigare tydligt att skiftet mellan omgångarna (4 st/ år) tog ca 15 timmars arbete. Det 
går idag betydligt smidigare vilket gör arbetet för den person som är ansvarig för gruppspelet 
betydligt trevligare! 
 
TÄVLINGSVERKSAMHETEN 
 
Tävlingar 
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ELTK arrangerade 2013 tre interna tävlingar och tre sanktionerade tävlingar:  
 
• Släktfejden inledde traditionsenligt det nya året. 23 dubbelpar, medlemmar och deras 

anhöriga spelade dubbel 2013-01-04–2013-01-06. En gemensam middag för deltagare och 
övriga medlemmar avslutade trivseltävlingens sista speldag. 
Emil och Lisa Zaar vann turneringen.   
 

• ELTK:s klubbmästerskapet inomhus arrangerades 2013-01-06–2013–01-13.  
76 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 2013-02-15–2013-02-24. Deltagarrekord fick vi inte i år men antal 
spelare var 313. För våra spelare bäst gick det för Nikola Slavic som gick till final i PS14, 
ett år ung. 
 

• Enskede Kannan spelades 2013-05-17-2013-05-26 är en utomhusturnering för flickor och 
pojkar 14–16 år, sanktionerad av Svenska Tennisförbundet. I år spelades tävlingen på våra 
nya utomhusbanor. Antal spelare var 118, rekord. 
Nikola Slavic kom till semin i PS 14 och Lisa Zaar kom också till semin i FS 16. 
 

• ELTK:s klubbmästerskap utomhus spelades 2013-05-26–2013-06-02. Det var en bra 
värdemätare för klubbens juniorer och seniorer som möttes i många tuffa matcher. 86 av 
ELTK:s  medlemmar deltog i tävlingen som kryddades med korvgrillning. 

• Enskede/Spårvägen tävling som ingår i Stockholm Nike Tour. Vi hade klasserna FS 14, 
FS18, PS14 samt PS18. 103 spelare deltog. Bäst gick det för Lisa Zaar som vann FS14 
och även Amar Galijasevic tog sig till final i PS18 men pga. sjukdom var tvungen att 
lämna w.o. 

 
 
 
 
Seriespel 
 
Enskede Lawn Tennisklubb har fyra serielag och ett juniorlag representerade i Svenska 
Tennisserierna. Dessa lag är damlaget, herrlaget, Damer 40, Herrar 45 och rookielag för 
juniorerna upp till 12 år.  Både dam- och herrlaget har integrerats med ELTK:s 
tävlingsjuniorer och på damsidan är numera de äldre juniorerna i majoritet. Integreringen har 
gett resultat. 
 
 
 
Resultat för lagen 2013 
 
Damlaget kom sexa i div.2 av sju lag. 
Herrlaget kom femma i div.3 av åtta lag. 
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Dam 40 ligger i skrivandes stund tvåa i div.2 av fyra lag. En match återstår att spela. 
Herrar 45 har två matcher kvar att spela men ligger för stunden fyra i div.3 av sex lag. 
 
Våra Rookiejuniorer som spelar i silverligan kom etta i gruppen av totalt nio olika lag. Stort 
grattis till alla som kämpat! Framförallt våra duktiga juniorer i rookieserien. 
 
 
 
SLUTORD 
 
Ytterliggare ett bra tennisår har passerat för ELTK, verksamheten fortsätter att vara stabil 
utan någon större dramatik. I år vill jag nämna ett par saker. 

- Vi har fått fram några riktigt bra juniorer som har spelat sedan de började med tennis i 
ELTK. Vi har här en utmaning hur vi förhoppningsvis kan behålla dem inom vår 
verksamhet till rimliga kostnader/engagemang. Ett stort grattis till dem och till våra 
duktiga tennistränare. 

- Vi har ett likviditetsöverskott på drygt 1 million kronor (vilket inte är vanligt bland 
idrottsklubbar), hur skall vi hantera dessa pengar på ett förståndigt sätt? 

 
Tack för ännu ett roligt år, Anders Aldrin (Ordförande i ELTK)! 
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STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING 
 
Styrelse 
 
Anders Aldrin  ordförande  mandat t o m 2013 
Cilla Zaar  ledamot  mandat t o m 2014 
Lejla Drljevic ledamot  mandat t o m 2014 
Lars Gutå  ledamot  mandat t o m 2014 
Branislav Slavic ledamot  mandat t o m 2014 
Vladimir Romcevic    ledamot      mandat t o m 2013 
J P Iversen  ledamot  mandat t o m 2013 
Anders Myrén ledamot  mandat t o m 2013 
 
Suppleanter   
Helen Norberg 
Håkan Johansson 
  
Revisorer 
Göran Hartzell  
Per-Åke Åsenlund  
 
Valberedning 
Annelie Rosén (sammankallande)  
Jasmin Galijasevic 
 
 
FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTAT 
 
Balanserat resultat 964 711  
Årets resultat  369 618 
 1 334 329 
 
Styrelsen föreslår att ansamlad vinst, kr 1 334 329 överföres i ny räkning. 
 
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och 
balansräkning.
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RESULTATRÄKNING  2013-01-01 2012-01-01 
 2013-12-31 2012-12-31 
  
 
Rörelsens intäkter m m 
Spelarintäkter  2 312 791 2 003 011 
Medlemsavgifter 152 078 159 600 
Aktivitetsbidrag 150 598 161 205 
Övriga rörelseintäkter 203 531 204 362 
 2 818 998 2 528 178 
 
Rörelsens kostnader 
Banhyra - 670 151 - 669 400 
Personalkostnader -1 391 455 -1 239 448 
Avskrivningar 0 -11 200 
Övriga rörelsekostnader - 500 532   - 482 264 
  -2 562 138 - 2 402 312 
 
Rörelseresultat 256 860 125 866 
 
Resultat från finansiella 
Investeringar 
Utdelning på aktier 100 000 
Ränteintäkter  12 758 0 
Räntekostnader  0 0 
 112 758 0 
 
 
ÅRETS RESULTAT 369 618 125 866  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enskede Lawn Tennisklubb 
Org. nr: 802011-8827 

 
ENSKEDE LAWN TENNIS KLUBB     SOCKENVÄGEN 290     120 40  ÅRSTA 

TEL: 08- 81 90 70     E-MAIL: info@eltk.se    www.eltk.se 

 - 9 - 

 
BALANSRÄKNING 2013-12-31 2012-12-31 
 
 
 
TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggnings- 
tillgångar 
Inventarier & bilar 0 56 000 
Ack. värdeminskning 0 -44 800 
Summa 0 11 200 
 
Finansiella anläggnings- 
tillgångar 
Andelar i intresseföretag 25 000 25 000 
Summa 25 000 25 000 
 
Summa anläggningstillgångar 25 000 47 400 
 
Omsättningstillgångar 
 
Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar 686 909 238 197 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter  366 908 241 615 
Summa 1 053 817 479 812 
 
Kassa och bank  1 144 147 796 276 
Summa 1 144 147 796 276 
 
Summa omsättningstillgångar 2 197 964 1 276 088 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 2 222 964 1 312 288 
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