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Verksamhetsberättelse 2019

1. Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019-20 haft följande sammansättning: 
Robert Samuelsson, ordförande 
Tommy Randhem, kassör 
Catrin Caspersson, ledamot 
Carl Christiansson, ledamot
Lena Dyfverman, ledamot 
Joakim Palmertz, ledamot 
Bengt Westin, ledamot

Marti Kores, suppleant 
Bo Lindgren, suppleant 
Läs mer om styrelsens arbete nedan under punkt 3 (Ordförande har Ordet).  

2. Övriga förtroendeposter 
Valberedningen har under verksamhetsåret 2019-20 haft följande sammansättning: 
Thomas Dahl, ordförande 
Stefan Brocker 
Taus Wolfsberg 
Revisor har under räkenskapsåret 2019 varit Erik Modin, Förenade Revisorer. 

3. Ordförande har Ordet (styrelsen) 
Bäste medlem, 

Styrelsen i PTBK har under verksamhetsåret som gått, efter årsmötet 2019, haft åtta styrelsemöten. Vidare 
har verkställande utskottet (VU) bestående av klubbchef, ordförande och den i styrelsen som haft mandat för 
aktuell fråga träffats ett antal gånger. VU:s frågor har mest handlat om organisation och personalfrågor. 

Inför verksamhetsåret 2020 kommer några av de styrelseledamöter som varit verksamma i PTBK de senaste 
åren lämna sin poster. Ett stort tack för engagerat arbete. 

Styrelsens arbete har under året fokuserat på: 

· att klubbens verksamhet följer den av årsmötet beslutade vision och handlingsplan.
· att klubbens ekonomi utvecklas i positiv riktning och att vi följer den amorteringsplan som är lagd.
· att följa upp verksamhetsplanen och de mål som är uppsatta.
· att planera för och genomföra nödvändiga reparationer och underhållsåtgärder i anläggningen.

Under året har vi haft en del förändringar på personalsidan. Asger Madsen valde efter flera år som 
badmintonansvarig i PTBK att gå vidare i sin yrkeskarriär och avslutade sin anställning hos PTBK i samband 
med nyåret. PTBK, genom styrelse och klubbchef, vill tacka Asger för all tid och allt engagemang som han 
har lagt ned genom åren i klubben. I och med att Asger lämnade klubben så har Gabriel Ulldahl tagit över 
ansvaret för tävlings- och vuxengrupperna och Magnus Sahlberg tagit över ansvaret för badmintonskolan.

Med stor sorg så miste PTBK sin snälle, 
omtänksamme och alltid glade receptionist 
Jimmy Panasco. Jimmy drabbades i augusti av 
ett kraftigt astma- och epilepsianfall och avled 
senare på sjukhuset. Personal och styrelse är 
oerhört ledsna och nedstämda över denna 
tragiska händelse. Jimmy hade jobbat i nästan 
fem år i PTBK. Många medlemmar mötte honom 
i receptionen där han alltid brydde sig om barnen 
och hade ett positivt bemötande mot vuxna. 
Jimmy skulle fyllt 31 år i oktober. PTBK kom att 
hålla en minnesstund för Jimmy i hallen. Både 
barn och vuxna deltog i hedrandet och minnet 
av vår käre Jimmy där även Jimmys familj var 
närvarande.

Sportsligt så gör vårt A-lag i badminton strålande 
ifrån sig och är i SM-slutspel i skrivande stund. Vår käre receptionist Jimmy Panasco som 

tragiskt gick bort i augusti.



Badmintonligaevenemangen har varit väl 
genomförda av Badmintonsektionen med många 
frivilliga insatser från medlemmar. Ett stort tack till 
alla som engagerat sig. Badmintonligan har varit en 
publiksuccé och härliga tillställningar.

Herrlaget i tennis var länge med och konkurrerade 
om förstaplatsen (för avancemang till Elitserien) 
i division 1 (klubbens första säsong i division 1 
någonsin på herrsidan) men fick nöja sig med en 
hedersam delad fjärdeplats i serien. Damernas 
A-lag placerade sig i mitten av division 1. Bra gjort 
och med de fina insatserna ligger vi väl i linje med 
klubbens målsättning att nå Elitserien för herrar 
och damer 2021. Klubben har under året ökat 
antalet lag i tävlingsserier på både tennis- och 
badmintonsidan vilket är kul. Lagen håller bra 
klass och placerar sig i respektive series övre del. 
Måns Dahlberg (född 2003) har haft många framgångar på tennisbanan under året. Han vann junior-SM i 
övertygande stil i augusti och fick även bli stolt mottagare av det prestigefyllda Stefan Edberg-stipendiet.  

Utmaningar sportsligt under kommande år är nu att få fler spelare från tennisskolan att vilja tävla och slå 
sig in i tävlingsgruppen. Jonas Bang & Co gör ett väldigt fint jobb och vi har många spelare i och lång kö till 
tennisskolan. Nu är utmaningen att skola in fler spelare till tävlingsverksamheten. Vår tennisskola med över 
500 barn och ungdomar utgör ett fint underlag för att fostra framtidens tävlingsspelare. Påvelund blev också 
största klubb i Göteborgsområdet på Lilla Klubbtouren igen. Fantastiskt bra gjort! Med Pontus Larsson vid 
tennisrodret ser vi redan hur fler spelare kommer till tävlingsverksamheten. 

Klubbens ansträngda ekonomi har varit ett fokusområde under flera år. Det är därför återigen glädjande att 
meddela att klubbens skuldbörda minskar, och att vi trots förbättringsinsatser i anläggningen även i år gör ett 
positivt resultat.

Samarbetet med övriga klubbar i området om att utveckla Påvelunds idrottsområde går bra. Under 
2018 erhöll klubbarna en markreservation från Göteborgs Stad med uppdrag att liera sig med en 
fastighetsutvecklare och ta fram ett förslag på bostäder, skolor och idrottsanläggningar. Arbetet pågår för 
högtryck och en markanvisning och en planstart är att vänta under 2020. Arbetet pågår under arbetsnamnet 
”Idrotts Center West ”.

 Vill passa på att tacka alla medlemmar, engagerade föräldrar, spelare och personal för detta år som jag haft 
Ert förtroende att vara PTBK:s ordförande. 

Robert Samuelsson - Ordförande PTBK

4. Klubbchefen har Ordet (personalen) 
Som klubbchef anställdes undertecknad 1 augusti, 2016, och efter mer än tre och ett halvt år i klubben 
så fortsätter jag att imponeras över vilken stor och omfattande verksamhet PTBK bedriver. Att ha två 
idrotter inom samma förening är en tillgång. Det finns många saker att dra nytta av för både tennisen och 
badmintonen i samarbetet/utbytet mellan dessa två idrotter. Verksamhetsansvariga inom de båda idrotterna 
har bra inblick i varandras verksamheter där samarbete sker, men med takten som respektive idrott också 
ökar så måste fokus vara i första hand på tennis respektive badminton. 
 
Personalen hade, precis som tidigare år, en tvådagarskonferens i augusti där vi arbetade igenom en 
verksamhetsplan inför 2020. Grunden i verksamhetsplanen bygger på den vision, verksamhetsidé och 
ledstjärnor som vi tillsammans inom styrelse, personal och medlemmar arbetade fram hösten 2016 och som 
klubbades på årsmötet 2017. Det är under kommande höst dags att se över detta igen då bland annat våra 
ledstjärnor sträcker sig till och med i år.  
 
Som Robert ovan har nämnt gick oerhört tragiskt vår underbare receptionist Jimmy Panasco bort i augusti. En 
stor sorg för klubben, dess medlemmar och personal. Asger Madsen valde i slutet av året att gå vidare i sin 
yrkeskarriär och vi tackar Asger för att han under sina år i PTBK verkligen satt vår badmintonverksamhet på 
”kartan” i badminton-Sverige. Även Theodor Ström, ansvarig för vuxentennisen, valde i våras att gå vidare i 
sin yrkeskarriär. Pontus Larsson, sportchef för tennisen, har tagit över ansvaret för vuxentennisen.  
 
Förutom de stora verksamhetsområdena badminton och tennis så har jag och personalen haft förmånen att 
ha bra stöttning från styrelsen kring service, marknad, kommunikation, anläggning, personal och ekonomi.  
Vi har några stora ”kunder” inom klubben som bokar många banor som Älvsborgs Tennisveteraner och Hülya 

Badmintonligalaget inför seriematch.



Soy. Hülya bedriver en stor verksamhet inom eget företag för framförallt vuxna. Från årsskiftet 2019 ändrade 
vi så att ”privatträning” nu antingen sker via Hülya eller via klubben av klubbens egna tränare. 
Under hösten började också PTBK att erbjuda pickleball i badmintonhallen. Detta är en snabbt växande idrott 
bland annat i USA. 
 
Inom anläggning så har vi, efter många års diskuterande, bytt taket över tennishallens banor 3, 4, 
5. Under våren 2020 är det dags att byta taket över badmintonhallen. Ett stort tack till Idrott- och 
Föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad som var med och delfinansierade taket via bidrag. Sammanlagt går 
takbytet på cirka 4 miljoner kronor men med en numera stabil ekonomi fanns det möjlighet att göra detta nu. 

 
Å personalens vägnar tackar vi medlemmarna för detta året och med förhoppning om ett positivt 2020.  
 
Martin Stigh, klubbchef PTBK 

5. Tennisverksamheten

PTBK:s ambition är att vara en välkomnande klubb för tennisspelare i alla åldrar. Tennisverksamheten är 
uppdelad på Tennisskola, Tävlingsgrupp, Vuxentennis, Damsektion och Herrsektion. 

Tennisskola 
Tennisskolan i PTBK fortsätter som tidigare år vara en populär verksamhet för alla barn och ungdomar i 
närområdet. Medlemsantalet i Tennisskolan pendlar mellan 460 – 480 juniorer som tränas av 18 ordinarie 
tränare. Intresset för att spela tennis mer än 1 timma/vecka är väldigt stort, cirka 150 juniorer i Tennisskolan 
tränar mer än 1 timma/vecka och fler står på kö för att träna mer. Intresset för att tävla i tennis fortsätter 
också att öka bland våra medlemmar och det visar sig främst på deltagarlistan i Lilla Klubbtouren där 
PTBK fortsätter att vara den främsta klubben inom Göteborgsregionen med flest deltagare både under 
vår- och höstterminen.  Ett 20-tal spelare (både tjejer och killar) från Tennisskolan representerade PTBK i 
Göteborgsserien inomhus och utomhus. Tennisskolan slussade vid terminsskiftet vår/höst vidare sex spelare 
till Tävlingsgruppen. Tennisskolan fortsätter att ha ett högt tryck på intresseanmälningar med över 100 barn 
och ungdomar som står i kö för att komma med i verksamheten.

Jonas Bang, verksamhetsansvarig tennisskolan 

Tävlingsgrupp tennis 
Under år 2019 fortsatte klubbens ökade satsning 
på representationslagen. Herrarna var länge med 
i den absoluta toppstriden under sin debutsäsong 
i division 1. Efter en spännande avslutning på 
serien så slutade laget på en fin 4:e plats. Även 
damerna slutade på 4:e plats och med tanke på 
flera spelarbortfall under seriens gång var detta 
starkt gjort av tjejerna. Värt att notera i samband 
med hemmamatcherna i seriespelet var också 
den trivsamma atmosfär som blev när bollkallar 
och linjedomare engagerades.  

Bland juniorerna har Måns Dahlberg fortsatt 
att göra mycket fina resultat såväl nationellt 
som internationellt. Måns som är rankad 1:a bland pojkar födda 2003 i Sverige vann till exempel de två SM-
tävlingarna Båstadtennis och J-SM ute. På den internationella arenan avslutade Måns året med att vinna två 
ITF tävlingar i Finland.  

Vad det gäller tävlingsgruppen i stort så uppfylldes målet att öka antalet spelare, i slutet av året var det över 
30 spelare. Många av dessa tävlar väldigt aktivt och hävdar sig bra på regionala och nationella tävlingar. 
Några har även varit med och spelat J-SM på GLTK och världens största inomhustävling för juniorer, SALK 
Open i Stockholm. 
 

Förutom de individuella tävlingarna är också PTBK välrepresenterade i Göteborgs inomhus och utomhusserie. 
Klubben har också anordnat andra aktiviteter såsom matchutbyten med olika klubbar i Göteborg och 
Jönköping, klubbresa till Tabergsdalen osv. Ett uppskattat arrangemang gjordes under påsklovet tillsammans 
Rafa Nadal Tennis Academy då spelare i olika åldrar samt tränare fick chansen att stifta bekantskap med 
tränare från akademin. Engagerade föräldrar hjälper också till att öka möjligheterna till fler aktiviteter. 

PTBK:aren Ivar Wirdefeldt, till vänster, vann Påvelunds-
spelens pojksingel 11A 2019.



Rekryteringen underifrån ser positiv ut då det finns många och duktiga tjejer och killar i 
utvecklingsgrupperna.  

På onsdagar och söndagar har H35- och H45-lagen haft träning tillsammans med några juniorer som fått 
chansen. H35-laget ligger i division 1 och H45-laget ligger i division 2. Stark sammanhållande kraft för våra 
veteranlag är spelande lagledaren Joakim Palmertz. 

Vår egna tävling Påvelundsspelen är fortsatt populär med mycket deltagare och många matcher under en 
veckas tid. 

Pontus Larsson, verksamhetsansvarig tävling tennis

Vuxentennis 

Vuxenkurser

Vuxenkurser på helger och kvällstid är populära och vi har ökat så mycket vi har kunnat under år 2019. I slutet 
av året var det ca 65 spelare aktiva. Vi har också fått in nya tränare som blivit ”varma i kläderna” och skapat 
en bra kvalité och kontinuitet i träningen.  
Intensivkurser på höstlov och innan jul har också arrangerats där några sugna spelare tagit chansen. Rafa 
Nadal Acedemys besök var också populärt bland de vuxna som var med. 
 
Påvelundsstegen 
Vår internserie ändrade form från endast söndagskvällar till att spelarna själva bokar banor under veckorna. 
Påvelundsstegen startade hösten 2019 och har nu 33 aktiva spelare. 
Hawkeyes (Företagstennis) 
Hawkeyes är namnet på vår populära träningsgrupp som spelar på luncher och morgnar. Den ökade till 25 
fasta spelare under 2018 och sedan dess har den legat stadigt på den siffran.

Pontus Larsson verksamhetsansvarig vuxentennis, och Ludvig Kylefors, ansvarig Hawkeyes och 
Påvelundsstegen.  

Damsektionen 
Damsektionen har för närvarande 60 
medlemmar. Vi har 18 speltimmar i veckan, och 
spelar onsdag kväll och lördag eftermiddag. De 
flesta onsdagar har vi spel med tränare. 

Damsektionen har en intern Damdubbelserie. 
Segrare i de olika grupperna höstterminen 
2019 blev:

Grupp 1 Malin Westerlund/Jessica Herou
Grupp 2 Cecilia Wennberg/Kerstin Rydstern
Grupp 3 Petra King/Sara Mellbin
Grupp 4 Pia Nyman/Anna-Lena Roos
 

Damsektionen deltar även i seriespel mot andra klubbar. Vi har för närvarande med 
två lag i Svenska Tennisserierna (D40 och D50) samt två lag i Göteborgs Damdubbelserie.

Aktuell ställning för de olika lagen är:

D40: Vårt lag ligger 5:a av 6 lag i div. 2 väst 
D50: Vårt lag ligger 1:a av 3 lag i div. 2 väst A

Damdubbelserien:

Påvelund lag 2 ligger 4:a av 8 lag i div. 1A 
Påvelund lag 1 ligger 7:a av 8 lag i div. 1A 
 
Marie Myrhage, kontaktperson damsektionen

Mixedkväll med damer och herrar från våra sektioner.



Herrsektionen 
 
Herrsektionen har under året haft cirka 30 ordinarie medlemmar och ett 10-tal reserver. Sektionen har 
sex speltimmar på vardagskvällar och sex timmar på lördag eftermiddag, med singel och dubbel blandat. 
Förutom det schemalagda spelet, så anordnar sektionen sporadiska träffar på fredagskvällar med dubbelspel 
och efterföljande samkväm med mat och dryck. 
De senaste åren har det arrangerats en resa söderut under våren. Våren 2019 valdes ett mer närliggande 
resmål och ett dussintal medlemmar fick några dagars extra träning i Båstad, uppblandat med samvaro och 
en del golf. För arrangemanget stod herrsektionens Bo Ahlbom och Tommy Randhem. 
 
Lars Borlid, kontaktperson herrsektionen

 

6. Badmintonverksamheten

PTBK:s ambition är att vara en välkomnande klubb för badmintonspelare i alla åldrar. 
Badmintonverksamheten är uppdelad på Badmintonskola, Tävlingsgrupp och Vuxenbadminton.  Vi har en 
fördelning på 38 % kvinnor och 62 % män i Badmintonsektionen. RF:s målsättning är 40/60. Vi har under 
2019 utbildat 10 tävlingsspelare till tränare inom Badminton Swedens utbildningsutbud. 

Badmintonskolan (6-15 år)

PTBK har 140 medlemmar i Badmintonskolan. 
Många medlemmar har ökat sin träningsvolym 
från en gång till flera gånger i veckan, vilket gör att 
medlemmarna stannar kvar i verksamheten och 
oftast börjar tävla i nybörjartävlingar. 

Vi har arrangerat en klubbresa till Falköping 
och deras tävling ”Falanslaget” på våren och 
arrangerat våra årliga tävlingar ”Ferm & Persson 
Cup” på våren och ”Grundslaget” på hösten. Vi 
har dessutom deltagit i Västra Götalands lagtävling 
”Rookie Cup” för nybörjare med alla övriga klubbar 
i distriktet. Vi har erbjudit läger på alla lov och 
skapar därmed en helårsverksamhet som en av 
få klubbar i landet. Vi har idag en av Sveriges 
största och mest expanderande verksamheter 
inom Badmintonskolaverksamheten. Detta vill vi 
fortsätta att utveckla.

Vi är en av få klubbar som erbjuder upp till två-
tre timmars träning på veckobasis för nybörjare. 
Deltagarantalet på dessa kurser ligger mellan 18–
24 elever och med tillgång till sex banor har vi full 
beläggning inom vår verksamhet. 

Vi har ett samarbete med skolorna i närområdet 
som fortlöper sedan flera år på ett bra sätt.

Tränare: Gabriel Ulldahl, Magnus Sahlberg, Leo 
Woxberg och flera timanställda tränare  

Asger Madsen, verksamhetsansvarig 
badmintonskolan fram till 2019-12-31 

Tävlingsgrupp badminton (juniorer och seniorer 
från 10 år och äldre) 
PTBK har cirka 50 spelare i tävlingsgruppen. Våra 
unga duktiga spelare har fortsatt att spela många 
tävlingar runtom i Sverige och presterat mycket bra 
och vunnit många titlar. Flera av våra spelare har 

PTBK:s egna produkt Lina Nilsson spelade flera matcher 
i SBL under den gångna säsongen.



därmed igen blivit uttagna till regionsläger och Svenska Cupen som spelas årligen i Uppsala som baseras på 
deras placering på Sverigerankingen.  

I tävlingsgruppen ingår Rickard Nilsson, 20 år, som internationellt deltar i Parabadminton. Rickard är nu igång 
med att kvalificera sig för Para-OS i Tokyo 2020. Det blir spännande och roligt att följa.  

I Senior-SM vann Gabriel Ulldahl ett brons i herrsingeln. Gabriel spelar också första herrsingel i vårt SBL-
lag. Förutom SBL-laget hade vi tre lag med i seriesystemet under hösten, säsongen 2019/20. SBL-laget var 
nykomling i SBL (elitserien i badminton) och tog ett imponerande SM-silver i maj efter en knapp finalförlust 
mot Halmstad. Under hösten 2019 vann SBL-laget grundserien och är vid dags dato framme i SM-semifinal.   

I SBL har vi med flera duktiga danska spelare i vårt lag som Line Christophersen, Mai Surrow, Mette Poulsen, 
Frederik Colberg, David Kim Kristiansen, Joel Eipe, Joshua Eipe samt våra egna spelare Gabriel Ulldahl, 
Magnus Sahlberg, Lina Nilsson, Leo Woxberg, Alva Pyk, Alexander Landberg och Jennie Carlsson. Vi började 
att delta i seriespelet för 5,5 år sedan och vi ser att detta är en mycket viktig del i att ”binda klubben 
samman”. 

Våra övriga lag ligger bra till avancemang för i sina serier. Bra jobbat alla PTBKare!

Tränare: Gabriel Ulldahl och Magnus Sahlberg

Asger Madsen, verksamhetsansvarig tävlingsgrupp badminton fram till 2019-12-31

Vuxenbadminton (35 år och äldre)

PTBK har vuxenträning inom badminton likt tennissektionen. Vi erbjuder träningar på tisdagar klockan 
19–20, torsdagar klockan 19–20 och fredagar klockan 7-8. Det har varit roliga och utvecklande träningar 
med i genomsnitt 10 deltagare på träningarna. Vi jobbar vidare med att utveckla konceptet, då intresset har 
utvecklats mycket positivt.

Tränare: Gabriel Ulldahl och Elias Carlsson 

Asger Madsen, verksamhetsansvarig vuxenbadminton fram till 2019-12-31

7. Verksamheten i siffor 
Årsredovisningen se nedan. 




























