
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 

 - 1 - 

 

 

 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 

2008-09-01 - - 2009-12-31 

 

KANSLI 

 

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, info@eltk.se, www.eltk.se, 08-81 90 70 

 

MEDLEMSANTAL 

 

Medlemsantalet har under verksamhetsåret uppgått till 438 (483) och haft följande 

fördelning;  

Damer:    87   (84) 

Herrar                         187 (195) 

Flickor/juniorer                     60   (91) 

Pojkar/juniorer                    104   (113) 

 

STYRELSEMÖTEN 

 

Under räkenskapsåret har i genomsnitt ett möte hållits så gott som varje 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. Vi har även haft en kommittédag där vi arbetade i olika grupper för att 

komma på nya idéer för framtiden. 

 

JUNIORVERKSAMHETEN 

 

Under året 2009 har klubben bl.a. jobbat med att förstärka klubbkänslan och trivseln 

för juniorerna. Klubbrummet har därför målats, fått nya möbler och två PC 

installerade. Nu är klubbrummet en naturlig samlingsplats både före och efter 

träningarna men även en plats där det blir en hel del läxor gjorda.  

Även på våra anslagstavlor vid ingången till tennisbanorna, ville vi öka klubbkänslan 

och synliggöra klubben. Därför fotograferades samtliga tränare under ett tillfälle och vi  
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kunde låta göra A3-affischer. Här vi presenterar vi nu våra tränare för miniklubben, 

tennisskolan och klubbens övriga tennisgrupper. ELTKs klubbmärke trycktes upp i ett 

större format och sattes upp på samtliga anslagstavlor. 

 

Bland våra årliga arrangemang har även detta år inneburit, KM inne/ute, ELTK Cup, 

Enskede Kannan, olika läger, buss till If Stockholm Open, Rookie, julavslutning med 

spårvägen och den fantastiska kämpartävlingen - Släktfejden. 

 

I tävlingar utanför huset har våra juniorer lyckats ta sig till olika finalplatser med både 

segrar och förluster i protokollet. Det är med stor stolthet som vår hemsida emellanåt 

kan presentera härliga bilder på både guld - och silvermedaljörer från någon aktuell 

tävling.  

För att hjälpa och stötta våra juniorer som gärna vill träna och tävla lite mer, har 

Jasmin Galijasevic skrivit en del kriterier som står till grund för ELTKs tävlingsgrupp. 

Juniorerna har själva fått ta del av dessa och sedan tagit beslut i samråd med sina 

föräldrar om en acceptans av dessa.  

 

2009 har varit ett bra år på flera sätt för vår juniorverksamhet, så det är nu med stor 

entusiasm vi går vidare mot 2010 med nya mål och nya framgångar. 

 

VUXENTENNIS 

 

Vuxentennis innebär tennisspel med tränare. Intresset för Vuxentennis har varit stort 

och antalet deltagare har utökats under verksamhetsåret 2008/2009. 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.  

 

INFORMATION & SPONSRING 

 

Klubbens främsta informationskanal är vår hemsida, www.eltk.se. Hemsidan 

uppdateras kontinuerligt och sköts på ett alldeles utmärkt sätt av Jasmin Galijasevic. Vi 

  

http://www.eltk.se/
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har inte lyckats som planerat med att utöka vår sponsorverksamhet, detta är något som 

styrelsen bör ta tag i 2010.  

 

GRUPPSPELET 

Gruppspelet har fungerat bra under det gångna året. Grupperna har alltid varit fulla och 

det finns en väntelista med personer som gärna vill vara med. Vad som har varit lite 

tråkigt är att det åter har varit för många spelare som lämnat för många WO, vilket fått 

till följd att många deltagare inte fått spela alla matcher. Därtill har det varit ett par 

tillfällen när "reserver" har kommit in i grupper som antingen har hållit för hög eller 

låg nivå för spelaren i fråga. Tyvärr är det ett problem som är svårt att åtgärda då det är 

väldigt svårt att bedöma spelnivån hos en spelare genom att tala med personen ifråga. 

Med förhoppning om att gruppspelet ska fungera lika bra under 2010 och med färre 

inställda matcher. 

 

TÄVLINGSVERKSAMHETEN 

 

Tävlingar 

ELTK har under perioden 2008-09-01–2009-12-31 arrangerat fem uppskattade 

tävlingar: 

 

 Släktfejden inledde traditionsenligt det nya året. Ca 40 medlemmar och deras 

anhöriga deltog i trivseltävlingen 2009-01-02–2009-01-03 som på ett lättsamt sätt 

har bidragit till att stärka klubbkänslan. 

 

 Inne-KM arrangerades 2009-01-05–2009-01-11 med ett ökat deltagarantal jämfört 

med föregående år. Det var positivt att så många av ELTK:s juniorer visade upp 

starka resultat mot klubbens vuxna tävlings- och motionsspelare. 

 

 ELTK Cup är en av Tennisförbundet sanktionerad tävling för flickor och pojkar 

12–16 år. Drygt 200 deltagare tävlade 2009-02-13–2009-02-22.  

 

 Enskede Kannan är en utomhusturneringen för flickor och pojkar 12–14 år. Det var 

77 spelare som deltog 2009-05-05–2009-05-24 i den av Tennisförbundet 

sanktionerad tävlingen som spelades på ELTK:s två utomhusbanor. 

 

 Ute-KM spelades 2009-05-25–2009-05-31. Det var en bra värdemätare klubbens 

juniorer och seniorer som möttes i många tuffa matcher. Cirka 60 av ELTK:s 438 

medlemmar deltog i tävlingen. 
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Seriespel 

ELTK deltog med fyra representationslag i Svenska Tennisserien inne 2008/2009. 

Damerna hamnade i mitten av tabellen (Mellan div 3A), herrarna blev trea (Mellan div 

4B), H35 slutade tvåa (Mellan div 2B) och H45 kom nästsist i (Mellan div 2A). 

 

I Svenska Tennisserien ute 2009 tillkom representationslaget D40 med en stabil 

tredjeplats premiärsäsongen (Mellan div 2).  Damerna slutade nästsist (Mellan div 2B), 

herrarna hamnade sist (Mellan Div 3D), H35 slutade trea (Mellan div 2B) och H45 

blev tvåa (div 3C). 

 

I den pågående Svenska Tennisserien inne 2009/2010 deltar ELTK med fem 

representationslag – damer, herrar, D40, H35 och H45. 

 

 

SLUTORD 

 

Detta har varit mitt fjärde år som ordförande. Som vanligt har det varit en händelserik 

period. Följande kan nämnas: 

 

 Vi har ändrat till kalenderår dvs detta ”år” har varit 16 månader. Från och med 

2010 använder vi oss av kalenderår. 

 Vi har en god ekonomi, detta medför att vi kan satsa lite extra på våra duktiga 

och trevliga juniorer. 

 Vi har bra rutiner och vår chefstränare (Jasmin) är ”ekonomisk” och har kontroll 

på intäkter och kostnader. 

 Det har tagits beslut om en utbyggnad av hallen. För tennisen betyder det att vi 

får en tennisbana till inomhus. Detta medför nya utmaningar för oss inom 

ELTK. 

 

Tack för ett roligt år, Anders Aldrin (Ordförande i ELTK)! 
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STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING 

 

Styrelse 

 

Anders Aldrin  Ordförande  Mandat t o m 2009 

Ann Thunberg Ledamot  Mandat t o m 2009  

Annelie Rosén Ledamot    Mandat t o m 2009       

Ann-Charlotte Vrågård    Ledamot      Mandat t o m 2009         

Malin Löf  Ledamot  Mandat t o m 2009 

Anders Svensson Ledamot   Mandat t o m 2009 

  

 

Suppleanter   

Björn Holmgren  

 

Revisorer 

Göran Hartzell  

Per-Åke Åsenlund  

 

Revisorssuppleant 

Anders Welin  

 

Valberedning 

Karen Sörensen  

Stefan Bredell (sammankallande) 

Thomas Schöldsten 

  

 

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTAT 

 

Balanserat resultat 138 560  

Årets resultat  524 544 

 SEK 663 104 

 

Styrelsen föreslår att ansamlad vinst, kr 663 104 överföres i ny räkning. 

 

Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och 

balansräkning.
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RESULTATRÄKNING  2008-09-01 2007-09-01 

 2009-12-31 2008-08-31 

  

 

Rörelsens intäkter m m 

Spelarintäkter  2 341 665 1 421 519 

Medlemsavgifter 131 200 112 575 

Aktivitetsbidrag 240 034 184 131 

Övriga rörelseintäkter 160 914 121 569 

 2 873 813 1 839 794 

 

Rörelsens kostnader 

Banhyra - 744 397 - 514 907 

Personalkostnader -1 186 304 -979 629 

Avskrivningar -11 200 0 

Övriga rörelsekostnader -407 314 -289 169 

 - 2 349 215 - 1 783 705 

 

Rörelseresultat 524 598 56 089 

 

Resultat från finansiella 

investeringar 

Ränteintäkter  152  3 329 

Räntekostnader och 

liknande resultatposter -206 -5 493 

 -54 -2 166 

 

 

ÅRETS RESULTAT 524 544 53 923  
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BALANSRÄKNING 2009-12-31 2008-08-31 

 

 

 

TILLGÅNGAR 

 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggnings- 

tillgångar 

Inventarier & bilar 56 000 

Ack. värdeminskning -11 200 

Summa 44 800 0 

 

Finansiella anläggnings- 

tillgångar 

Andelar i intresseföretag 25 000 25 000 

Summa 25 000 25 000 

 

Summa anläggningstillgångar 69 800 25 000 

 

Omsättningstillgångar 

 

Kortfristiga fordringar 

Övriga fordringar 677 317 448 448 

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter  90 648 204 254 

Summa 767 965 652 702 

 

Kassa och bank  707 715 154 285 

Summa 707 715 154 285 

 

Summa omsättningstillgångar 1 475 680 806 987 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 545 480 831 987 
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BALANSRÄKNING 2009-12-31 2008-08-31 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

Eget kapital 

 

Balanserat resultat 138 560 84 637 

Årets resultat   524 544 53 923 

Summa eget kapital 663 104 138 560 

 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 28 320 6 727                  

Övriga skulder 37 544 16 686 

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 816 512          670 014 

Summa kortfristiga skulder 882 376 693 427 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH  

SKULDER 1 545 480 831 987 

 

 

Stockholm 2010-02-05 

 

 

     

Anders Aldrin Ann Thunberg Annelie Rosén  

 

 

 

Anders Svensson    Malin Löf   Ann-Charlotte Vrågård 

 

 

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits  

den 2010-02-07 

 

 

 

Göran Hartzell  Per-Åke Åsenlund 


