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Hellas tennisklubb får härmed avlägga verksamhetsberättelse för 2019 

Följande personer har ingått i styrelsen: 

 

Ordförande:   Anders Öster 

Vice Ordförande:  Adam Herlitz 

Kassör   Stefan Grahn 

Sekreterare:   Curt Orbert 

Övriga ledamöter:  Anders Håkansson 

   Ulrika Torell 

   Johan Eiritz  

Suppleanter:   Håkan Johansson som förste suppleant 

   Jonas Silberstein som andre suppleant 

 

Revisorer:   Per Sahleström 

   Lars Westin 

  Tobias Wijk som revisorssuppleant  

Lars Holsteinson som revisorssuppleant  

 

Valberedningen:   Carl Johan Belfrage (sammankallande) 

   Jan Edberg 

     

 

 

 



 

 

 

VERKSAMHETEN I KORTHET 

Tennisklubben bestod vid årsskiftet av 532 medlemmar, varav 368 herrar, 164 damer. 

Klubben bedriver bredd och tävlingsverksamhet för både juniorer och seniorer.  

Juniorverksamheten omfattar tennisskola, läger, tränings- och tävlingsgrupper samt 

seriespel. En chefstränare samt en ass. chefstränare är anställda med det övergripande 

ansvaret för juniorverksamheten. Ett antal hjälptränare har medverkat i 

juniorverksamheten. Antalet deltagare i juniorverksamheten har varit ca 160 st. 

Vi har även haft juniorlag i seriesystemet i Pojkar 15. 

Hellas tennisklubb anordnade 2019 den externa tävlingen Zeta Hellas Open, som 

arrangerades i månadsskiftet juni/juli. Tävlingen slogs ihop med Hellasgården Veteran Open 

till 2019. 

Ett antal traditionella interna tävlingar genomfördes under 2019 såsom Klubbmästerskapen 

inomhus och utomhus, Kurres Kanna/Malins Melitta, Annandagsturneringen samt Carrigans 

dubbeltrubbel på Hellasgårdens utebanor. 

Gruppspel för herrar och damer har bedrivits på tisdagar och söndagar. Antalet deltagare 

har varit 90 totalt, varav 36 damer. 

 

ANSTÄLLDA 

På tränarsidan har Marko Begovic varit chefstränare och Diego Dipaz som assisterande 

tränare. 

Ett antal hjälptränare har deltagit på timbasis. 

Kurverksamheten på vuxensidan har klubben uppdragit åt ESTESS där Peter Lindström 

ansvarat för verksamheten. 

Under senhösten startade också vuxenträning i grupp enligt konceptet ”pay’n play” vilket 

innebär att det går att boka ett antal tränarledda träningspass varje vecka, för olika 

spelnivåer. Träningen bedrivs av Anders Öster. 



 

 

 

ADMINISTRATION 

Styrelsen har haft 5 st protokollförda styrelsemöten. 

EKONOMI 

Hellas tennisklubb finansierar sin verksamhet primärt genom avgifter men också via 

aktivitetsstöd, sponsorintäkter och bidrag. Medlemsavgiften som klubbens medlemmar 

betalar är följande: 

Vuxen:   400 kr/år 

Junior/pensionär: 250 kr/år 

Träningsavgifterna för juniorerna varierar pga antal speltillfällen. Gruppspelsavgiften har 

varit 1700 kr per termin. 

Intäkter och kostnader för verksamhetsåret 2019 uppgick till: 

Intäkter: 2 284 731,62 kr, kostnader: 2 349 430,65 kr, vilket medför ett rörelseresultat på 

 -48 249,03 

ANLÄGGNINGAR 

Under året har verksamheten bedrivit på klubbens anläggningar belägna på Södermalm samt 

Hellasgården i Nacka. 

Dessa anläggningar ägs av Hellas Tennis AB som i sin tur ägs till 100 % av Hellas Tennisklubb. 

Banorna på Hellasgården har varit en stor succé och fått mycket beröm från medlemmar och 

besökande spelare och har av många fått betyg som de bästa grusbanorna i Stockholm, 

vilket vi skall vara mycket stolta över. 

Projektet med en ny permanent tennishall som ersätter de gamla tälten har under året 

äntligen påbörjats. I februari tecknades avtal om en så kallad tidig markreservation med 

Exploateringskontoret. Och i slutet av året träffades avtal om ett betydande 

finansieringsavtal för ändamålet. Dessutom anvisade planavdelningen på 



stadsbyggnadskontoret en ansvarig plankonsult för att genomföra detaljplanearbetet med 

en ny permanent tennishall på samma plats som tälten idag är belägna. 

 

 

JUNIORVERKSAMHET 

Under 2019 har verksamheten bestått av ca 160 elever. Klubben arbetar fortfarande 

intensivt med att höja antalet barn i tennisskolan och målet är att ha uppemot 200 barn och 

ungdomar i juniorverksamheten. 

Hellas har under året arrangerat flera If SO-Tour tävlingar och en sanktionerad tävling med 

flera juniorklasser i Zeta Hellas Open. 

Vi har även genomfört träningsläger under skollov både med bredd respektive 

tävlingsperspektiv. 

Sista veckan av sommarlovet genomfördes ett renodlat läger för bara flickor som var mycket 

uppskattat av både barn, föräldrar samt tränare. Totalt deltog ca 12 flickor i åldrarna 10-15 

år. 

En mycket uppskattad klubbresa/klubbutbyte för de yngsta tävlingsjuniorerna gick till Åland 

där Ålands TK stod som värd under en helg. 

Dessutom har en mycket uppskattad caféverksamhet startats på lördagarna som är den 

stora tenniskoledagen. Enligt vissa är surdegsbullarna som säljs de godaste som går att köpa 

på Södermalm      .  

 

SENIORVERKSAMHETEN 

Vi har haft ett A-lag på herrrsidan som spelat i Division 2 både inomhus och utomhus. Vi har 

även haft bred representation i veteranserierna på herrsidan från H35-H75. 

På damsidan har vi haft ett 40-lag i Svenska Tennisserien samt ett 35-lag i Stockhomsserien. 

Vårt populära gruppspel har kört på under året. Herrarna spelar på tisdagar, där 54 spelare 

deltar fördelat på 9 grupper. Damerna spelar på söndagar, där deltar 36 spelare i 6 grupper. 

Ansvariga för gruppspelen har varit Lars Holsteinson (herrgruppspelet), samt Anneli A 

Ragvals och Regina Vilkenas (damgruppspelet). 

 



TÄVLINGAR OCH SERIESPEL 

Förutom de externa tävlingarna Zeta Hellas Open och SO Tour har ett antal interna tävlingar 

genomförts. Förutom vår anställda personal har också ett flertal medlemmar möjliggjort 

tävlingarnas genomförande genom frivilliga insatser som tävlingsledare och cafepersonal. 

 

 

 

Medlemstävlingar:   Segrare i fet stil (finalist inom parantes) 

Inne-KM 

Herrsingel A:  Erik Karlsson (Daniel Thall)  

  

Damsingel:   Ida Liu (Jenny Kialt)   

Herrsingel B:  Lucas Piliotti Johansson (Johan Ekegren Gunnarsson) 

Herrsingel 65:  Håkan Johansson (Stefan Grahn) 

Herrdubbel:  Johnny Wijk/Tobias Wijk (Peder Stensson/Tomas Widegren) 

Juniorsingel A:  Fabian Engkvist (Hugo Belfrage)   

Juniorsingel B:  Alexander Haglund (Ebba Lindgren) 

Juniordubbel  A: Fabian Engkvist/Simon Öster (Ida Liu/Alexander Widman) 

Juniordubbel  B:  Alexander Haglund/Gustav Karlsson (Alfred Lindberg/Alexander 

Vanky)      

Släkt-/mixeddubbel:  Carl-Johan Belfrage/Hugo Belfrage (Anders Öster/Simon Öster) 

    

Ute-KM 

Herrsingel A:   Erik Karlsson (Fredrik Lindgren)   

Herrsingel B:  Karl Olsson (Urban Pettersson Bargo) 

Damsingel:   Regina Vilkenas (Petra Backström)   

Dubbel:  Johnny Wijk/Tobias Wijk (Petter Jacobson/Tommy Lindström) 

 



Carrigans dubbeltrubbel 

Segrare:   Marcus Angelin/Anders Lindberg  

 

Kurres Kanna 

Segrare Kurres Kanna:  Jim Frimodig (Gago Cuk) 

Segrare Malins Melitta:  Ivar Källhed (Joel Hedman)  

 

Annandagsturneringen 

Segrare Annandagsturneringen:  Fredrik Lindgren (Dan Anders Carrigan) 

 

 

Seriespel 

Under året har följande lag vunnit sina serier: 

Herrar 45: Division 3 Inomhus 

 

 

Stockholm i februari 2020 

Tennisstyrelsen 

 


