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Under verksamhetsåret 2018 
har styrelsen haft totalt 10 
styrelsemöten.   

Till styrelsen har inga arvoden 
utgått. 

Styrelsens sammansättning 
under året har varit enligt 
följande:

STYRELSEN

På bild: styrelsen 2018



Under verksamhetsåret har vi gått från ord till 
handling genom ett antal aktiviter, målinriktat 
arbete och en beslutsam styrelse. 
Föregående årsmöte började med att klubba 
igenom uppdaterade moderna stadgar som 
inbjuder till jämställdhet, föreningsstabilitet 
över tid och riktlinjer som följer Svenska 
Tennisförbundets intentioner. Med dessa nya 
föreningsstadgar har fler personer kunnat 
bidra i styrelsearbetet. 

Träningsverksamheten
Klubbens träningsverksamhet vilar på flera 
ben, med grund i boll- och bus, tennisskola, 
tävlingsgrupper och motions/vuxengrupper. 
Ledningen har under året genom effektiv 
planering genomfört mycket tennis på många 
plan. Dels har föreningen ökat medlemmar 
med ca 33 % under året. Infört fler 
träningsgrupper genom smartare planering. Vi 
har introducerat boll- och busverksamhet på 
minitennisbanor, infört lunchtennis för vuxna 
och förtätat de tennisgrupper som 
veckotränar. Vi har genomfört ca 3000 
gruppträningspass under året, för 335 
medlemmar. Utöver detta har vi spelat många 
matcher och gjort mängder med aktiviteter.

Intresset att spela tennis är fortsatt 
fenomenalt stort i Karlstad och klubben har 
vid årskiftet 260 personer i kö (fördelat på 137 
killar, 123 tjejer). Klubben har duktiga 
tävlingsjuniorer som begränsas i sitt

STYRELSENS  
BERÄTTELSE
Karlstads tennisklubb – 
Tennisglädje för alla! Här kan 
varje individ nå sin potential, mål 
och drömmar! Detta är klubbens 
vision sedan 2017, en vision 
som väglett oss under 2018 
tillsammans med de nya stadgar 
föreningen beslutade om under 
föregående årsmöte! 

spelande och medlemmar som vill gå upp i 
träningstid som klubben tvingas neka. Det är 
mycket frustrerande att inte kunna möta det 
stora intresset föreningen har kring tennis. 
Styrelsen har jobbat aktivt under året med 
kommunikation och transparens rörande 
klubben. Vi har även jobbat strategiskt och 
långsiktigt med målsättning att bygga fler 
inomhustennisbanor i Karlstad. Karlstad har 
0,3 tennisbanor/10000 invånare. Sämst av 28 
kommuner i Västsverige. 

Det är därför mycket glädjande att Karlstads 
Kommun noterat vår trängda situation och nu 
annonserar för att stödja utvecklingen kring 
tennis i kommunens långsiktiga investerings-
plan 2021-2025.

Föreningen fortsätter det långsiktiga arbetet 
att skapa fler inomhusbanor för tennis som 
drivs i föreningsdrift. Det är viktigt för att 
kunna utveckla tennisverksamheten i 
Karlstad. Vår förening är den främsta 
tennisklubben i Värmland!  

+ 33 % medlemmar

3 000 
grupptränings-

pass 15 000 unika deltagare-tillfällen



BALANS Balans är viktigt för klubbens överlevnad. 
Dels balans i ekonomi där intäkter ska 
räcka till verksamheten, dels balans 
mellan utövare. Både killar, tjejer (och 
ickebinära) ska ges utrymme, på alla 
nivåer. Både elit- och breddidrott ska 
samsas i en sund idrottsverksamhet.  

Ekonomi
Karlstads Tennisklubb har en ekonomi i 
balans och ett eget kapital på 727 TKR. För 
andra året i rad redovisar föreningen ett 
positivt resultat. Detta år överträffar resultat 
även budget och landar på 355 TKR. 

Detta är föreningens bästa år rent 
ekonomiskt. Orsaken är dels monetära bidrag 
från stat och kommun som styrelsen aktivt 
sökt i stor utsträckning; dels en stor andel 
ideellt arbete av styrelsen och medlemmar 
men framförallt mer effektiv planering och 
styrning vilket möjliggjort att vi kunnat erbjuda 
fler spelare tillgång till tennisbanorna. Detta 
har visat sig i form av nya grupper och god 
gruppfyllnad. Vi har vidare haft tennis-
aktiviteter på alla skollov, både för barn och 
vuxna. Detta år skördar föreningen frukterna 
av 2017 där man definierade en 
verksamhetsplan och införde tydligare och 
rättvisa träningsavgifter samt betalrutiner, där 
man helt enkelt får betala innan man spelar.

Jämställdhet
Ledning har jobbat aktivt med jämställdhet 
under året. Senaste åren har kölistan till 
klubben haft ungefär lika stor andel tjejer som 
killar. 2017 hade klubben 31 % tjejer. 
Verksamheten speglade inte initiala intresset 
baserat på vår kö. Under 2018 har 
medlemsandelen ökat till 35 % för tjejer 
(117 st). Föreningen hade även glädjande 
nog fått med sig tre duktiga aktiva kvinnor 
i styrelsen. Föreningen har utbildat fyra 
tjejer som tränare. Vidare har klubbens 
bästa kvinnor och tjejer nu tillgång till bästa 
träningstid, alla banor med huvudtränare. Vid 
utbildning är ambitionen att alltid skicka 
deltagare av bägge kön. Föreningen har haft 
exklusiv fys-träning för tjejer samt teoripass 
om hur idrottskvinnor kan träna smartare. 

Elevens val i skolan
Karlstads Tennisklubb har haft framgångsrikt 
samarbete med Rudsskolan, där vi erbjudit 
veckovis tennisträning för elever inom ramen 
för vanliga skolverksamheten på högstadiet.

Integrationsprojekt
Föreningen har en vision om att vara till för 
alla. Därför initierades ett projekt för 
asylsökande och nya i Sverige så de kan få 
lära sig spela tennis. Detta projekt finansieras 
fullt ut av Värmlandsidrotten och kompletterar 
föreningens utbud av aktiviteter. 12 personer 
från Afghanistan och Iran (5 tjejer, 7 killar) har 
deltagit och lärt sig grunder i tennis. Projektet 
är mycket uppskattat av deltagarna. 

Trygg förening
Som ett led i att bli den bästa föreningen 

har medlemmar, anställda och styrelse i 
Karlstads tennisklubb under hösten 
2018 gått en utbildning hos Karlstads 
Kommun där vi certifierat oss som en 
trygg förening. Detta arbete mynnade 

ut i en handlingsplan, hur just vår 
förening ska jobba med mobbning, 

diskriminering och kränkande behandling. 
Målet är att erbjuda ett tryggt föreningsliv för 
alla medlemmar.



Prestationer - individuellt
Tävling är centralt i tennis och ett spännande 
naturligt moment. Föreningen har några riktigt 
duktiga tävlingsspelare som under 2018 
representerat Karlstads Tennisklubb på bästa 
sätt. Främst är Andreas Lindgren, som vann 
SM H40 under året (dock tävlandes för 
Elfsborg). Johan Christenson kom 2:a i SM i 
H55. Bägge har även deltagit i VM i tennis. 

Bland juniorerna som utmärker sig 
resultatmässigt har klubben:
• Felix Petrov -03, vann totalt 10 tävlingar 

under året, bla vinnare i PD16 och PS16 i 
RM utomhus, vinnare i Pablo Open PS16, 
HS, Trollserven PS16, Ursand Open HS.

• Emilia Hollman -04, vinnare i Karlstad Open 
FS14.

• Mateo Trandem -04, vann totalt 5 tävlingar, 
bla vinnare i Pablo Open PS14, vinnare i 
Trollserven PS14, vinnare i Karlstad Open 
PS16. 

• Erik Nordström -05 vann 8 tävlingar, bla 
vinnare i PS13A i Halloween Cup GLTK, 
vinnare i Karlstad Cupen i PS16, HS ABC

• Hjalmar Petrov -07, är den främsta 11-års 
spelaren i Region Tennis Väst, vunnit 6 
tävlingar, bla vinnare i Pablo Open PS12, 
Vinnare Karlstad Cupen PS14, 

• Benjamin Du -08, har 7 vinster under året, 
bla vinnare i Bosse Larsson Cup i PS10 och 
Åmåls Tennisvecka PS10, PS12.

• Under första halvåret har även Max Dahlin 
-05 spelat för Karlstad och vunnit 
Västtourens Masterslutspel PS13, 
Regionsmästerskap inomhus PS14 samt ett 
flertal tävlingar (Max tävlar sedan 
september för Kungsbacka TK).

Utmärkelser
Karlstads Tennisklubbs två tävlingsspelare 
Mateo Trandem och Erik Nordström har 
belönats med utmärkelser från Idrotts-Ordens 
högtidsmöte i Karlstad, de är bland de främsta 
i sin ålder inom Värmlandsidrotten. 

Prestationer - lag/seriespel 
Tack vare de grymma insatserna från klubbens 
alla spelare har Karlstads Tennisklubb hamnat 
på plats 3 av 59 tennisklubbar inom Svenska 
Tennisförbundets Region - Svensk Tennis Väst. 
Denna klubbtävling summerar alla regionens 
tävlingar och dess resultat. 

Karlstads Tennisklubb har även ett antal 
serielag som spelar tennis, både i svenska 
tennisserien, i västserien inomhus och 
västserien utomhus. 

I Svenska Tennisserien har klubben 2 lag som 
deltar, herrar och herrar 45. Serien pågår 
även in under 2019. 

Karlstads Tennisklubb kom på 3:dje plats, bland 59 tennis-
föreningar, som mest framgångsrika klubb inom Region Svensk 
Tennis Väst för 2018, endast slagna av Lidköping och Elfsborg. 

På bild: Mateo, Felix, Erik och Johan

På bild: Hjalmar, Emilia och Benjamin

Prestationer - Next Generation 
Karlstads Tennisklubb tycks ha tagit någon 
form av rekord i årets Elite Hotels Next 
Generation tävling (fd. Kalle Anka Cup) där 
klubben hade hela tre spelare från samma 
klubb i regionen som kvalificerade sig för Next 
Generation-slutspelet i Båstad för de bästa 
juniorspelarna i Sverige. 

Karlstads TK-trion Hjalmar Petrov (P11), Max 
Dahlin (P13 Wilander) och Felix Petrov (P15) 
vann respektive klass i regionfinal.  

https://svtf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=184D8AB1-BE55-4F39-BBC5-22128B61BC3A
https://svtf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=184D8AB1-BE55-4F39-BBC5-22128B61BC3A


SERIESPEL RESULTAT

Svenska	Tennisserien	ute	-18,		Herrar	45,	Väst	Div	1
Lag M V O F P Md Sd Gd

1 Bro:kärrs	TF	-	Lag	1 4 4 0 0 8 16 30 127
2 Ullevi	TK	-	Lag	1 4 2 1 1 5 4 9 45
3 Karlstads	TK	-	Lag	1 4 2 1 1 5 4 8 52
4 GLTK	-	Lag	1 4 1 0 3 2 −10 −20 −107
5 Lerums	TK	-	Lag	1 4 0 0 4 0 −14 −27 −117

Västserien	utomhus	2018,	Pojkar	16,		Div	1
Lag M V O F P Md Sd Gd

1 Alingsås	TK	-	Lag	1 3 3 0 0 6 10 19 91
2 Karlstads	TK	-	Lag	1 3 1 1 1 3 0 0 8
3 Lidköpings	TK	-	Lag	1 3 1 1 1 3 −2 −5 −20
4 Skultorps	TK	-	Lag	1 3 0 0 3 0 −8 −14 −79

Västserien	utomhus	2018,	Pojkar	12,		Div	2	Norra
Lag M V O F P Md Sd Gd

1 Karlstads	TK	-	Lag	1 3 3 0 0 6 10 10 44
2 Hammarö	TK	-	Lag	1 3 2 0 1 4 2 2 3
3 Arvika	TK	-	Lag	1 3 1 0 2 2 −6 −6 −24
4 Åmåls	TK	-	Lag	1 3 0 0 3 0 −6 −6 −23

Västserien	utomhus	2018,	Pojkar/Flickor	10	Musse,		Div	2	Norra
Lag M V O F P Md Sd Gd

1 Hammarö	TK	-	Lag	1 3 2 1 0 5 10 10 30
2 Karlstads	TK	-	Lag	1 3 2 0 1 4 6 6 19
3 Bofors	TK	-	Lag	1 3 1 1 1 3 −2 −2 3
4 Åmåls	TK	-	Lag	1 3 0 0 3 0 −14 −14 −52

Västserien	utomhus	2018,	Flickor	14,	Div	2	Norra
Lag M V O F P Md Sd Gd

1 Karlstads	TK	-	Lag	1 4 3 0 1 6 4 7 26
2 Arvika	TK	-	Lag	1 4 2 0 2 4 2 5 35
3 Hammarö	TK	-	Lag	1 4 1 0 3 2 −6 −12 −61

Västserien	inomhus	2018,	Herrar	Elit,	Divison	1	-	div	1

Lag S V O F P MD SD GD
1 Karlstads	TK	1 3 2 1 0 5 10	-	2 20	-	4 131	-	40
2 Alingsås	TK	1 3 1 1 1 3 6	-	6 15	-	12 112	-	103

3 Elfsborg	Tennis	1 3 1 1 1 3 6	-	6 12	-	15 79	-	106
4 Skultorps	TK	1 3 0 1 2 1 2	-	10 4	-	20 54	-	127

Västserien	inomhus	2018,	Pojkar	14,	Division	2,	norra
Lag S V O F P MD SD GD

1 Skultorps	TK	1 4 3 1 0 7 13	-	3 26	-	7 174	-	87

2 Trollhä:ans	TK	1 4 2 1 1 5 8	-	8 17	-	17 123	-	126
3 Falköpings	TK	1 4 1 2 1 4 7	-	9 15	-	18 111	-	118
4 Hammarö	TK	1 4 1 1 2 3 7	-	9 16	-	20 129	-	139

5 Karlstads	TK	1 4 0 1 3 1 5	-	11 11	-	23 93	-	160
6 Tibro	TK	1 0 0 0 0 0 0	-	0 0	-	0 0	-	0

Västserien	inomhus	2018,	Flickor	14,	Division	2,	norra

Lag S V O F P MD SD GD
1 Arvika	TK	1 2 2 0 0 4 4	-	2 9	-	4 67	-	43

2 Karlstads	TK	1 2 0 0 2 0 2	-	4 4	-	9 43	-	67
3 Hammarö	TK	1 0 0 0 0 0 0	-	0 0	-	0 0	-	0

Västserien	inomhus	2018,	Flickor	12,	Division	2,	norra

Lag S V O F P MD SD GD
1 Lysekils	AIK	2 3 3 0 0 6 17	-	1 17	-	1 105	-	27

2 Vänersborgs	TK	1 3 2 0 1 4 13	-	5 13	-	5 88	-	47

3 Karlstads	TK	1 3 1 0 2 2 5	-	13 5	-	13 50	-	86
4 Hammarö	TK	1 3 0 0 3 0 1	-	17 1	-	17 20	-	103

5 Lysekils	AIK	1 0 0 0 0 0 0	-	0 0	-	0 0	-	0

Västserien	inomhus	2018,	Pojkar	12,	Division	2,	norra

Lag S V O F P MD SD GD

1 Arvika	TK	1 4 4 0 0 8 16	-	8 16	-	8 129	-	94

2 Åmåls	Nya	Tennisklubb	1 4 2 1 1 5 15	-	9 15	-	9 115	-	81

3 Hammarö	TK	1 4 2 0 2 4 13	-	11 13	-	11 106	-	98

4 Karlstads	TK	1 4 1 1 2 3 12	-	12 12	-	12 85	-	98

5 Karlstads	TK	2 4 0 0 4 0 4	-	20 4	-	20 66	-	130

Svenska	Tennisserien	inne	18-19	herrar	div	2	väst

Lag S V O F P MD SD GD
1 Påvelunds	TBK	1 6 5 1 0 11 21	-	3 43	-	8 269	-	120
2 GLTK	2 6 4 1 1 9 18	-	6 38	-	12 259	-	155

3 Lerums	TK	1 6 3 2 1 8 15	-	9 32	-	24 221	-	196
4 Elfsborg	Tennis	2 6 1 3 2 5 11	-	13 24	-	28 205	-	215
5 Pixbo	TK	1 6 2 1 3 5 10	-	14 23	-	29 176	-	213

6 Karlstads	TK	1 6 2 0 4 4 9	-	15 20	-	32 191	-	221

7 Trollhä:ans	TK	1 6 0 0 6 0 0	-	24 1	-	48 85	-	286

I Västserien utomhus har föreningen haft 6 lag 
representerade under året. De som lyckades bäst var 
Pojkar 12 respektive Flickor 14 som vann sina serier. 

I Västserien inomhus har föreningen haft 7 lag som 
deltagit. Bäst gick det för herrar Elit, div 1 där Karlstad 
vann sin serie.

Detaljer om klubbens samtliga seriespel 
och deltagare hittas på https://
svtf.tournamentsoftware.com samt  
http://seriespel.tennis.se/ 

https://svtf.tournamentsoftware.com/league/F58EC09C-5296-471F-A02C-B90E810A5712/team/95
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/F58EC09C-5296-471F-A02C-B90E810A5712/team/96
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/F58EC09C-5296-471F-A02C-B90E810A5712/team/97
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/F58EC09C-5296-471F-A02C-B90E810A5712/team/98
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/BBF14B8E-7C11-4F4C-8370-C5F347F99624/team/55
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/BBF14B8E-7C11-4F4C-8370-C5F347F99624/team/50
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/BBF14B8E-7C11-4F4C-8370-C5F347F99624/team/51
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/BBF14B8E-7C11-4F4C-8370-C5F347F99624/team/54
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/BBF14B8E-7C11-4F4C-8370-C5F347F99624/team/52
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/BBF14B8E-7C11-4F4C-8370-C5F347F99624/team/49
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/BBF14B8E-7C11-4F4C-8370-C5F347F99624/team/53
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/F58EC09C-5296-471F-A02C-B90E810A5712/team/127
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/F58EC09C-5296-471F-A02C-B90E810A5712/team/128
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/F58EC09C-5296-471F-A02C-B90E810A5712/team/129
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/F58EC09C-5296-471F-A02C-B90E810A5712/team/25
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/F58EC09C-5296-471F-A02C-B90E810A5712/team/24
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/F58EC09C-5296-471F-A02C-B90E810A5712/team/28
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/F58EC09C-5296-471F-A02C-B90E810A5712/team/27
https://svtf.tournamentsoftware.com/league/F58EC09C-5296-471F-A02C-B90E810A5712/team/26


Tävlingar - sanktionerade
Föreningen har genomfört ett antal tävlingar 
under verksamhetsåret, både sanktionerade 
från Svenska Tennisförbundet och enklare 
icke sanktionerade.

Karlstad Open arrangerades som årets 
sanktionerade utomhustävling 13-17 juni. 
Totalt deltog 49 spelare och 53 starter. 

Karlstad Cupen arrangerades som årets 
sanktionerade inomhustävling 21-23 
september. Totalt deltog 88 spelare och 101 
starter vilket är nytt rekord för tävlingen.

Annandagsdubbeln är en dubbeltävling som 
arrangerats 26/12, numera i Karlstads 
Tennisklubbs regi, med 16 spelare!

Projekt: 
öka andel tävlingsspelare & öka matchspel
Under året har föreningen haft en målsättning 
att få fler medlemmar att våga spela externa 
(utanför Karlstad) sanktionerade tävlingar. 
Föreningen har sökt stöd av Svenska 
Tennisförbundet som stöttat klubben i denna 
ambition. Inom ramen för projektet: "Öka 
andel tävlingsspelare & öka matchspel" har vi 
genomfört följande aktiviteter: 
• Temabaserad extraträning med fokus på 

offensivt spel, volley och smash samt taktik och 
variationsspel.

• Sun Tennis Tour, tävling under augusti för att fler 
ska våga spela matcher. 45 barn deltog i denna 
tävling. 

• Klubbutbyten med andra föreningar, för att spela 
matchspel. 

• Inspirationsträning med högrankad spelare från 
USA, Alex Brenner!

• Taktikvecka och tennis under höstlovet med stort 
fokus på teori, mentala delar med Andreas 
Lindgren och Mikael Vilhjálmsson. 

• Tennisläger för matchspel i Filipstad leddes av 
Mikael Vilhjálmsson.

• So Tour minitennistävling i november med 20 
deltagare.

• Inspirationsträning och uppladdningsdag inför 
Salk Open mfl tävlingar ledda av USA-spelare 
Andrée Stevensson.

• Tema-vecka under lov med fokus på matchspel, 
dubbelspel, styrketräning, stretchning.

Andra träningsaktiviteter som genomförts är 
en tävlingsspelardag i augusti, där våra mest 
aktiva tävlingsspelare tränade hårt en heldag 
med kompetenta tränare. 

Sänkta trösklar
För att minska trösklar till idrotten i enlighet 
med Riksidrottsförbundets strategi 2025 och 
att möta människors olika behov så att fler 
känner sig välkomna på sina villkor har 
Karlstads Tennisklubb arrangerat helt 
kostnadsfria prova-på-tennis aktiviteter 
regelbundet. Utan krav på medlemskap, egen 
utrustning eller avgift har vi framgångsrikt 
erbjudit prova-på-tennis och tennisspel vid 
flera tillfällen:
• På påsklovet deltog 50 barn och ungdomar 

under fem dagar.
• På sommaren hade föreningen tennisskola 

under två veckor och hela 115 barn och 
ungdomar deltog. 

• I september erbjöd föreningen prova-på-
tennis på idrottens dag, i Mariebergsskogen 
och hela 400 skolungdomar passade på att 
testa tennis ledda av föreningens ledare.

• Under höstlovet arrangerade föreningen 
tennisskola och hela 60 barn och ungdomar 
deltog under fem dagar. 

• Under jullovet arrangerades prova-på-tennis  
och aktiviteter. 50 barn och ungdomar tog 
chansen att spela tennis under fem dagar. 

Samtliga aktiviteter klubben genomfört beskrivs mer 
detaljerat på vår hemsida: http://karlstadtk.se/nyheter



Spelare och tränare passerar genom en 
förening över tid. Man flyttar för studier 
och byter jobb. Det har även drabbat oss. 
Det gäller för en tennisklubb att ha en 
pågående process för att alltid fylla på 
med nya duktiga tränare. Det skapar 
stabilitet och kontinuitet.

Utbildning
Under året har föreningen satsat hårt på 
utbildning och hela 16 st spelare har gått 
Svenska Tennisförbundets ”Tennis Plattform” 
som är grundkursen för att lära sig jobba med 
barn och tennis. 

Vidare har flera av våra tränare gått 
påbyggnadsutbildning i form av Svenska 
Tennisförbundets TGU1 och TGU3. 
Ytterligare några tränare har påbörjat en 
ny typ av utbildning, Multiskillz som 
öppnar möjligheter med fler roliga 
träningspass för de yngre spelarna.

Föreningen har även haft flera 
workshops för våra tränare. Den roligaste 
var nog när författarna till Svenska 
Tennisförbundets kurslitteratur kom till 
Karlstads Tennisklubb och inspirerade våra 
tränare med en mycket aktiv oktoberdag.  

Tränare
Föreningen har många unga tränare och fler 
på gång under kommande år. Totalt har 
föreningen haft 34 tränare aktiva under året. 
Det främsta tränaransvaret tagits av 
Johannes Abramsson, Henrik Bratt, Sebastian 
Sanjta, Daniel Stensdahl och 
Mikael Vilhjálmsson. 

UTBILDNING 
OCH TRÄNARE

Att satsa på tennisutbildning och 
kurser för våra egna tränare är en 
av föreningens mest framgångsrika 
aktiviteter under året.



SLUTLIGEN…
Styrelsens målsättning vid starten av 
verksamhetsåret 2018 var fortsatt god och 
tydlig kommunikation, ökad andel 
kvinnor i styrelsen och få med fler 
föräldrar i verksamheten. 

Kommunikation
En viktig grundsten för klubben är 
kommunikation och transparens. Ledning och 
administrationsfunktion försöker kontinuerligt 
kommunicera korrekt och viktig information till 
medlemmar via epost, hemsida på 
karlstadtk.se, via Facebook-sida och via vårt 
Instagram-konto. Följ oss gärna i sociala 
medier för snabb och aktuell information. Vår 
uppskattade hemsida, karlstadtk.se har haft 
4600 unika besökare på 9200 tillfällen under 
året. Även vår facebook-sida ger stort 
genomslag och spridning. Ca 250 000 gånger 
har innehåll från vår facebook-sida visats för 
användare under samma period. 

Breddad styrelse
Föreningen har fått med flera duktiga kvinnor i 
styrelsen och generellt haft en bra mix av 
kompetenser som kompletterar varandra 
under året.

Föräldrar
Föreningen har fått fler föräldrar och ideella 
krafter som hjälpt till under verksamhetsåret 
som lagledare, arrangör av tävlingar och 
events, funktionärer, skjuts till aktiviteter mm. 
Det är mycket glädjande utveckling och något 
som föreningen kommer fortsätta att 
uppmuntra. Det är kul att bidra, föreningslivet 
ger mycket tillbaka och tillsammans med 
många händer blir vi en stark förening!

Klubbkläder
Under året introducerade klubben fräscha 
funktionskläder från Adidas för medlemmar. 
Vi-känslan ökar avsevärt med gemensamma 
kläder vid seriespel, 
tävlingar och 
event. Klubbens 
kollektion med 
kläder har varit 
mycket  
uppskattat.

Julavslutning 
Verksamhetsåret och höstterminen 
avslutades på bästa sätt med julavslutning i 
december med 104 barn och ungdomar på 
banan samtidigt. Många föräldrar på läktaren. 
Alla glada och tränarna hade ordnat 
paketskjutning, tennisövningar och fika.

Framåt
Målsättning för styrelsen inför kommande 
verksamhetsår blir främst:

• Vara en attraktiv klubb med duktiga tränare. 
• Fortsatt god föreningsekonomi.
• Omtag för sport- och tränarkommitté.  
• Få 30 medlemmar att prova på externa 

sanktionerade tävlingar. 
• Fortsätta jobbet för fler inomhustennisbanor.
• Jobba för etablering av ett tennisgymnasium 

i Karlstad, inom ramen för Svenska 
Tennisförbundets och Nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). Målsättning att det är 
igång 2020/2021.

• Utbildning - försöka skicka minst 10 spelare/
tränare på tennisutbildning årligen. Alltid 
både killar och tjejer representerade. 

• Fler tävlingar ska genomföras - BSYG, JSM 
race, So Tour i tillägg för Karlstad Open och 
Karlstad Cupen.

• Introducera nya typer av tennispass.



Karlstads Tennisklubbs ekonomiska utveckling och nyckeltal i verksamheten. 

Styrelsens förslag till disposition. Till årsmötets  
förfogande står följande medel (kr).

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs 726 845,98 kr. Karlstads Tennisklubbs 
resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Även budget 2019 är 
specificerad i separat kolumn. 

Balanserat överskott 371 541,36 kr

Årets resultat 355 304,62 kr

Summa 726 845,98 kr

Utfall Utfall Budget
INTÄKTER 2017 2018 2019
Verksamhetsintäkter

3000 Medlemsavgifter 44 650 kr 62 095 kr 71 500 kr
3049 Övriga intäkter 7 565 kr 1 135 kr 0 kr
3101 Träningsavgift VT 235 236 kr 380 637 kr 435 000 kr
3102 Träningsavgifter Sommaren 145 350 kr 5 250 kr 0 kr
3103 Träningsavgifter HT 262 170 kr 420 861 kr 435 000 kr
3104 Övriga kurser 34 030 kr 9 992 kr 10 000 kr
3108 Övriga stöd (Svenska Spel, utbildningsstöd) 1 773 kr 215 698 kr 67 000 kr
3109 Aktivitetsbidrag (LOK, verksamhetsstöd,…) 84 095 kr 113 650 kr 90 000 kr
3110 Hyresbidrag 202 500 kr 0 kr 0 kr
3112 Sun tennis 0 kr 1 850 kr 1 000 kr
3113 Karlstad Cupen 28 650 kr 31 935 kr 30 000 kr
3116 So-Touren 0 kr 1 980 kr 2 000 kr
3300 Sponsorintäkter 0 kr 5 000 kr 5 000 kr

Summa verksamhetsintäkter 1 046 019 kr 1 250 082 kr 1 146 500 kr
Försäljningsintäkter

3502 Bingoalliansen 46 815 kr 32 880 kr 16 440 kr
3510 Restaurangchansen 36 562 kr 38 720 kr 36 000 kr

ÅRSREDOVISNING 2018

RESULTATRÄKNING 2018
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Omsättning Summa tillgångar Resultat
2018 2017 2016 2015

Intäkter 1 442 848 kr 1 152 027 kr 986 568 kr 989 685 kr

Resultat 355 305 kr 21 882 kr  - 78 287 kr 173 697 kr

Eget kapital 726 846 kr 371 541 kr 349 659 kr 427 947 kr

Antal medlemmar 335 st 223 st 257 st 204 st

Antal killar, tjejer 65%, 35% 69%, 31% 63 %, 37 % 64 %, 36 %
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3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial 3 075 kr 63 042 kr 50000 kr
3590 Övriga försäljningsintäkter 0 kr 800 kr 0 kr
3700 Öresutjämning 0 kr 3 kr 0 kr

Summa försäljningsintäkter 86 452 kr 135 445 kr 102 440 kr
Övriga intäkter

3990 Administrativa intäkter (påminnelser) 650 kr 0 kr 0 kr
3991 Anställningsstöd, sjuklönebidrag 18 906 kr 57 315 kr 57 315 kr

Summa övriga intäkter 19 556 kr 57 315 kr 57 315 kr
Summa intäkter 1 152 027 kr 1 442 848 kr 1 306 255 kr
KOSTNADER
Verksamhetskostnader

4000 Årsavgift SvTF/reg. väst −17 863 kr −15 597 kr −20 000 kr
4010 Inköp Material −1 926 kr −79 672 kr −50 000 kr
4030 Kostnader för övriga kurser −234 kr −26591 kr 0 kr
4100 Banhyror VT −140 580 kr −39 330 kr −50 000 kr
4102 Banhyror HT −140 580 kr −85 521 kr −85 000 kr
4103 Banhyror (timbank, samt övriga tennishallar) −10 020 kr −30 690 kr −30000 kr
4110 Restaurangchansen −21 000 kr −19 680 kr −18 000 kr
4120 Bollar −48 894 kr −45 957 kr −50 000 kr
4123 Seriespel −12 555 kr −2 663 kr −3 000 kr
4124 Träningsstöd −2 000 kr 0 kr 0 kr

Summa verksamhetskostnader −395 652 kr −345 700 kr −306 000 kr
Försäljnings-kostnader

4500 Anmälningsavgifter enskilda −2 000 kr −13 270 kr −14 000 kr
4501 Anmälningsavgifter serielag −3 750 kr −13 450 kr −14 000 kr
4502 Tävlingsavgift (sanktionsavgift) −2 500 kr −2 500 kr −2 500 kr

Summa försäljningskostnader −8 250 kr −29 220 kr −30 500 kr
Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra −12 831 kr −13 314 kr −14 000 kr
5410 Förbrukningsinventarier −1 006 kr −2 062 kr −2 000 kr
5420 Programvaror 0 kr −5 759 kr −6 000 kr
5831 Kost och logi i Sverige 0 kr −1 128 kr −1 000 kr
5833 Utlägg läger och tennishallen 0 kr −15 107 kr −10 000 kr
5890 Övriga resekostnader −1 000 kr −918 kr −1 000 kr
5910 Annonsering 0 kr −1 000 kr 0 kr
6070 Representation och uppvaktningar −1 180 kr 0 kr 0 kr
6110 Kontorsmaterial −3 216 kr −276 kr −1 000 kr
6210 Telekommunikation −2 187 kr −3 583 kr −4 000 kr
6230 Datakommunikation −3 550 kr −1 363 kr −2 000 kr
6250 Postbefordran −853 kr 0 kr 0 kr
6310 Försäkringar −1 848 kr −1 720 kr −2 000 kr
6530 Redovisningstjänster −1 800 kr 0 kr −30 000 kr
6570 Bankkostnader −2 663 kr −3 553 kr −3 500 kr
6590 Övriga externa tjänster −1 000 kr 0 kr 0 kr
6810 Intern representation (fika, styrelsemöte) −3 575 kr −3 240 kr −3 500 kr

Summa övriga externa kostnader −36 709 kr −53 023 kr −80 000 kr
Personalkostnader

7110 Löner till idrottsutövare och tränare −540 109 kr −499 559 kr −553 752 kr
7290 Upl sem löner och löner 6 800 kr 0 kr 0 kr
7331 Skattefria bilersättningar −1 296 kr −420 kr −1 000 kr
7410 Pensionsförsäkringspremier 0 kr −200 kr −200 kr
7510 Lagstadgade sociala avgifter −132 326 kr −104 304 kr −115 202 kr
7610 Utbildning −4 189 kr −40 900 kr −20 000 kr

Summa personalkostnader −671 120 kr −651 778 kr −678 754 kr
Övriga kostnader

7990 Övriga föreningskostnader −18 299 kr −7 823 kr −20 000 kr
Summa övriga kostnader −18 299 kr −7 823 kr −20 000 kr

Summa kostnader −1 130 030 kr −1 087 544 kr −1 124 354 kr
Verksamhetens över-/underskott 21 997 kr 355 305 kr 182 001 kr
Finansiella kostnader

8417 Ränta skattekonto −115 kr 0 kr 0 kr
Summa finansiella kostnader −115 kr 0 kr 0 kr
Över-/underskott efter finansiella poster 21 882 kr 355 305 kr 182 001 kr



Ing balans Period Utg balans
TILLGÅNGAR
Inventarier
1220 Inventarier och verktyg 38 054 kr 0 kr 38 054 kr

1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och 
verktyg −38 054 kr 0 kr −38 054 kr

Summa inventarier 0 kr 0 kr 0 kr

Kundfordringar
1510 Kundfordringar 268 325 kr 26 380 kr 294 705 kr
Summa kundfordringar 268 325 kr 26 380 kr 294 705 kr

Övriga fordringar
1630 Avräkning för skatter och avgifter 1 822 kr 4 kr 1 826 kr
1689 Övriga kortfristiga fordringar(leverantörer) 1 400 kr 0 kr 1 400 kr
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 5 733 kr 3 187 kr 8 920 kr
Summa övriga fordringar 8 955 kr 3 191 kr 12 146 kr

Kassa och Bank
1910 Kassa 330 kr 0 kr 330 kr
1930 Checkräkningskonto 510 423 kr 537 542 kr 1 047 964 kr
Summa kassa och bank 510 753 kr 537 542 kr 1 048 294 kr

Summa tillgångar 788 033 kr 567 113 kr 1 355 145 kr

EGET KAPITAL

Balanserat över-/underskott
2060 Eget kapital −371 541 kr 0 kr −371 541 kr
Summa balanserat över-/
underskott −371 541 kr 0 kr −371 541 kr

Årets över-/underskott
2069 Årets resultat 0 kr −355 305 kr −355 305 kr
Summa årets över-/
underskott 0 kr −355 305 kr −355 305 kr

Summa eget kapital −371 541 kr −355 305 kr −726 846 kr

SKULDER
Leverantörsskulder
2440 Leverantörsskulder −8 757 kr −72 350 kr −81 107 kr
Summa leverantörsskulder −8 757 kr −72 350 kr −81 107 kr

Övriga skulder
2710 Personalskatt −7 736 kr 1 934 kr −5 802 kr
2730 Lagstadgade sociala avgifter −8 939 kr 3 800 kr −5 139 kr
2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 0 kr −15 000 kr −15 000 kr
2910 Upplupna löner −32 237 kr −3 588 kr −35 825 kr
2911 Upplupen timbanksskuld −12 760 kr 12 760 kr 0 kr
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter −10 713 kr 8 828 kr −1 885 kr
2990 Förutbetalda träningsavgifter −335 350 kr −47 242 kr −382 592 kr
2991 Förutbetalda medlemsavgifter 0 kr −54 500 kr −54 500 kr
2992 förutbet övriga kurser 0 kr −9 450 kr −9 450 kr
2993 förbet bidrag 0 kr −37 000 kr −37 000 kr
Summa övriga skulder −407 735 kr −139 459 kr −547 193 kr

Summa skulder −416 492 kr −211 808 kr −628 300 kr

Summa eget kapital och 
skulder −788 033 kr −567 113 kr −1 355 145 kr

BERÄKNAT RESULTAT 0 kr 0 kr 0 kr

BALANSRÄKNING 2018



Revisionsberättelse Karlstads Tennisklubb

Vid granskning av räkenskaperna hos Karlstads Tennisklubb, 
org nr 873200-4448, för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31 
har vi funnit dessa i god ordning och att alla intäkter och 
kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan 
och de bokförda värdena på bankkonto och plusgiro har 
kontrollerats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt finns 
enligt oss ingen anledning till anmärkning. Där föreslår vi 
årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som 
revisionen omfattar.

Karlstad 2019-01-31

 



Styrelsens förslag för medlemsavgifter 

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2019 
Medlemsavgift Familj 600 kronor 
Medlemsavgift Senior 350 kronor 
Medlemsavgift Junior 250 kronor 

Stödmedlem 175 kronor – avgift för passivt medlemskap (deltar ej i serielag eller 
träningsgrupp). Alla medlemmar äger rätt att köpa bollar till reducerad avgift på kansliet. 
Medlemskap krävs för att delta i träningsgrupper samt tävlingar.  

Styrelsen betalar ordinarie medlemsavgift och erhåller inga arvoden.  

Karlstads Tennisklubbs ordinarie årsmöte går av stapeln onsdag den 6 mars 2019 
på Karlstads Racketcenter. På årsmötet kommer följande val att hållas: 

• Beslut om antalet ledamöter utöver ordföranden i styrelsen.
• Val av 

o a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
o b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
o c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; 
o d) 2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val 

får inte styrelsens ledamöter delta;
o e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till 

ordförande; samt 
o f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom 

ombud.

Karlstad 2019-02-01 

Styrelsen i Karlstads Tennisklubb 
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