VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
HELLAS TENNISKLUBB

Hellas tennisklubb får härmed avlägga verksamhetsberättelse för 2020
Följande personer har ingått i styrelsen:
Ordförande:

Anders Öster

Vice Ordförande:

Adam Herlitz

Kassör:

Stefan Grahn

Sekreterare:

Curt Orbert

Övriga ledamöter:

Johan Eiritz
Erik Karlsson
Jenni Karlsson
Jonas Silberstein
Suppleanter: Håkan Johansson som förste suppleant
Anna Beckman som andre suppleant

Revisorer/suppleanter:

Per Sahleström (revisor)
Lars Westin (revisor)
Lars Holsteinson (revisorssuppleant)
Tobias Wijk (revisorssuppleant)

Valberedningen:

Peter Lindström (sammankallande)
Carl-Johan Belfrage

VERKSAMHETEN I KORTHET
Tennisklubben bestod vid årsskiftet av 477 medlemmar, varav 339 herrar, 138 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 170 st.
Vi har även haft juniorlag i seriespelet i F15, P15 samt ett lag i rookieserien för de yngre
juniorerna.
På veteransidan har Hellas haft bred representation i seriespelet. Mest framgångsrika under
året var Herrar 35, som bärgade ett SM-brons!
Hellas Tennisklubb anordnade 2020 den externa tävlingen Zeta Hellas Open på
Hellasgårdens grusbanor under månadsskiftet juni-juli. Klasser för juniorer och veteraner
genomfördes med rekordstort deltagarantal. Elitklasserna i sommartouren ställdes tyvärr in
pga. pandemin covid-19.
Klubbmästerskap inomhus och utomhus genomfördes. Övriga interna tävlingar under året
tvingades vi ställa in pga. regnoväder och covid-19.
Gruppspel för herrar och damer har bedrivits på tisdagar och söndagar. Antalet deltagare
har varit 90 totalt, varav 36 damer.
Under året har arbetet med detaljplan för en ny tennishall inletts.

ANSTÄLLDA
På tränarsidan har Marko Begovic varit chefstränare med 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.
Vuxenträning i grupp enligt konceptet ”pay’n play” har bedrivits på klubben av Anders Öster.

ADMINISTRATION
Styrelsen har haft ? st protokollförda styrelsemöten.

EKONOMI
Hellas tennisklubb finansierar sin verksamhet med avgifter, aktivitetsstöd, sponsorintäkter
och bidrag. Medlemsavgiften som klubbens medlemmar betalar är följande:
Vuxen:

400 kr/år

Junior

250 kr/år

Träningsavgifterna varierar med antal speltillfällen. Gruppspelsavgiften har varit 1700 kr per
termin.

ANLÄGGNINGAR
Under året har verksamheten bedrivit på anläggningarna på Eriksdal och Hellasgården.
Dessa anläggningar ägs av Hellas Tennis AB som 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.
Coronapandemin har lett till att beläggningen på bägge anläggningarna har varit bättre än
någonsin.

DETALJPLANEPROJEKT NY TENNISHALL
Efter sommaren drog äntligen detaljplaneprojektet igång tillsammans med
stadsbyggnadskontoret för att möjliggöra en ny tennishall på platsen där tennistälten idag
står. I skrivande stund börjar vi närma oss slutet men det har varit en process med mycket
detaljfrågor som de skyddsvärda trädens vara eller inte vara, dagvattenfrågan,
grönytefaktor, hallens höjd och fotavtryck samt placering i norr och söder för att nämna
några.
Projektet som skulle har varit färdigt redan under 2020 drog ut på tiden med anledning av
att klubben försökte få med två padelbanor i projektet men det avisades slutligen av

stadsbyggnadskontoret med hänvisning till att vår markanvisning endast omfattade
tennishallen. Om vi ville få med padel inom ramen för denna detaljplan behövde hela
markanvisningsprocessen tas om med allt vad det innebär.

JUNIORVERKSAMHET
Under 2020 har verksamheten bestått av ca 170 elever.
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.

Vi har haft lag i seriespel för pojkar 15 och flickor 15, samt i rookieserien 11-13 år (mixat lag).

SENIORVERKSAMHETEN
Hellas har haft en bred representation i seriespelet på veteransidan.
Vi har haft ett lag i samtliga ålderskategorier på herrsidan (35-75) samt ett lag i damer 40.
Vi har också haft ett lag i Stockholmsserien för damer 35.
På herrsidan har vi också haft ett a-lag, där det främst är våra äldre juniorer som har spelat.

Herrar 35 har varit vårt mest framgångsrika lag under året, som kvalade in till SM-slutspel
som spelades i Varberg i september. Laget lyckades där vinna en bronsmedalj – Hellas andra
medalj genom tiderna i lagsammanhang.
Spelarna som deltagit i laget under året är: Peter Lantz, David Nylén, Johannes Hellström,
Marko Begovic, David Holme & Anders Håkansson.

Damer 40 vann sin serie i division 3 Mellan (inomhus).

TÄVLINGAR
Under Zeta Hellas Open vann Hellasspelarna Fabian Engkvist (Pojkar 12A) och Othilia
Tobieson (Flickor 12A) sina klasser.
I de interna tävlingarna under året segrade följande spelare:
Medlemstävlingar:

Segrare (finalist)

Inne-KM
Herrsingel A

Kai-Anders Nilsson (Fredrik Lindgren)

Damsingel

Jenny Kialt (Åsa Lidwall)

Herrsingel B

Karl Olsson (André Toivanen)

Herrsingel 65:

Håkan Johansson (Stefan Grahn)

Herrdubbel A:

Dan Anders Carrigan/Kai-Anders Nilsson
(Jonas Edwardsson/Fredrik Lindgren)

Herrdubbel B:

Urban Pettersson Bargo/Gustaf Willers
(Håkan Johansson/Ulf Nyström)

Juniorsingel A:

Teodor Eiritz (Alexander Haglund)

Juniorsingel B:

Alexander Cano (August Bengtsson Lundberg)

Juniordubbel A:

Teodor Eiritz /Nils Preger
(Ebba Lindgren/Alvin Strömberg)

Släkt-/mixeddubbel

Petra Backström/Dan Anders Carrigan
(Adam Herlitz/Elmer Herlitz)

Ute-KM
Herrsingel A:

Erik Karlsson (Ivan Högström)

Herrsingel B:

Alexandra Buttazzoni (Mikael Lundh)

Damsingel:

Annika Blomqvist (Eva Lundberg)

Juniorsingel:

Alexander Haglund (Alvin Strömberg)

A-Dubbel:

Peder Stenson/Tomas Widegren
(Ivan Högström/Cesar Thorselius

B-dubbel:

Annika Blomqvist/Eva Lundberg
Alice Lindberg/Alvin Strömberg

Under året återinfördes också ”Hellas Grand Prix”, ett poängsystem där alla spelare som
deltog i interna tävlingar och gruppspel samlade poäng. Slutspel för de bäst rankade
spelarna avgörs sedan i januari nästkommande år. Flest poäng under året samlade Fredrik
Lindgren.

Stockholm i mars 2021
Tennisstyrelsen

