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Verksamhetsberättelse 2021

1. Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021-22 haft följande sammansättning: 
Robert Samuelsson, ordförande 
Tommy Randhem, kassör  
Carl Christiansson, ledamot 
Rebecka Granqvist, ledamot

 Martin Kores, ledamot 
Joakim Palmertz, ledamot 
Bengt Westin, ledamot

 Catrin Caspersson, suppleant 
Alice Von Geijer, suppleant 
Läs mer om styrelsens arbete nedan under punkt 3 (Ordförande har Ordet).  

2. Övriga förtroendeposter 
Valberedningen har under verksamhetsåret 2021-22 haft följande sammansättning: 
Thomas Dahl, ordförande 
Stefan Brocker 
Taus Wolfsberg 
Revisor har under räkenskapsåret 2021 varit Erik Modin, Förenade Revisorer. 

3. Ordförande har Ordet (styrelsen)

 Bäste medlem,
 Styrelsen i PTBK har under verksamhetsåret som gått, efter årsmötet 2021, haft sju 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 möjligheten till att utveckla vår 
verksamhet och anläggning.  

 Inför verksamhetsåret 2022 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 att utveckla anläggningen för att möta medlemmarnas behov.

 Under året har vi haft några tillskott på personalsidan. Aditya Putra har kommit in och assisterar Gabriel Ulldahl 
med klubbens badmintonjuniorer. Putra har stor erfarenhet av att utveckla spelare och kommer närmast 
från Askims Badminton Club. Jakob Arvidsson-Ehn började som tävlingstränare för tennisverksamheten efter 
årsskiftet. Jakob är även en stark spelare som kommer bidra på alla plan i klubben.

 Sportsligt så har vårt A-lag i badminton gjort strålande ifrån sig i badmintonligan och har i skrivande kvalificerat 
sig för semifinal i Svenska Badmintonligan.

 Både herr- och damlaget i tennis lyckades vinna sina respektive Division 1-serier under hösten och därmed 
kvalificera sig för elitserien 2022. 

 
 Utmaningar sportsligt blir att fortsätta rekrytera in nya barn och ungdomar in till vår badmintonverksamhet där 

vi fortfarande har lediga platser.  

 För tennisverksamheten 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 vid tennisrodret ser vi 
redan hur fler spelare kommer till tävlingsverksamheten.

 Klubbens fokus på ekonomin har gett resultat. Det är därför återigen glädjande att meddela att klubbens 
skuldbörda minskar, och att vi trots förbättringsinsatser i anläggningen även i år gör ett fint positivt resultat. 
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 PTBK arbetar nu aktivt med att se vilka möjligheter vi 
har med att utveckla vår anläggning. Vi får anledning att 
återkomma med mer information till våra medlemmar 
inom kort.

  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 är jag nu inne på mitt sjätte år i PTBK. Jag 

fortsätter 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 2022. 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. I höstas bjöds medlemmarna 
in till work shops för att uppdatera våra ledstjärnor som 
sträckte sig fram till 2020. Efter work shopsen så sträcker 
sig nu ledstjärnorna fram till 2024.  
 
Precis som under 2020 så har Covid-19 påverkat 
verksamheten mycket också under 2021. Tävlingar, interna 
aktiviteter, läger på annan ort, seriespel har varit svåra 
att genomföra. Däremot har träningen kunnat ”rulla på” 
som vanligt om ändock med strikta restriktioner som till 
exempel inga föräldrar/åskådare i hallen under våren 2021.   
 
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 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. Från 
höstterminen 2021 så hyr också Påvelundsskolan in sig i badmintonhallen och på två av tennisbanorna då 
deras idrottshall rivs och en ny ska byggas. Detta ger en stor intäkt för PTBK även om det också innebär ett 
större slitage med många skolelever på plats under vardagarna.  
 
Robert har ovan nämnt mycket av våra sportsliga framgångar och våra duktiga tränare. Att under 2022 ha alla 
våra tre representationslag i elitserien är unikt och det var en fantastisk prestation av både tennisens herrar 
och damer att vinna division 1 i höstas. Lika fantastiskt är det att vårt A-lag i badminton i skrivande stund är i 
SM-semifinal och förhoppningen finns om ett SM-guld senare i vår.

 Tyvärr blir inte konceptet Idrottscenter West av i den utsträckning som PTBK, Önnered, Vinga och Älvsborg 
tänkte då finansieringen av nya idrottshallar var tänkt att komma av bostadsbyggande på kullen bakom 
Önneredshallen. Men Stadsbyggnadskontoret ville bevara kullen för naturen och därmed får respektive klubb 
försöka finansiera utbyggnader själva. För PTBK:s del så har kontakten upptagits med Fastighetskontoret då vi 
framförallt är i behov av två inomhusbanor till för tennis där vi har många ungdomar och vuxna på kö för att 
komma in i vår verksamhet. 

 Å personalens vägnar tackar vi medlemmarna för detta året och med förhoppning om ett positivt 2022, nu 
förhoppningsvis utan att behöva tampas med Covid-19.

 
Martin Stigh, klubbchef PTBK

Gabriel Ulldahl är både spelare i badmintonens 
A-lag och sportchef för badmintonverksamheten. 
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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 fortsätter vara en populär verksamhet för 
alla barn och ungdomar i närområdet. Medlemsantalet 
i Tennisskolan har under året pendlat mellan 450 – 480 
juniorer som tränats av 18 ordinarie tränare. Intresset för 
att spela tennis mer än 1 timma/vecka är fortsatt väldigt 
stort och vi har dagsläget svårt att fullt ut tillgodose den 
efterfrågan som finns på att spela mer. Intresset för att tävla 
i tennis är också fortsatt stort bland våra juniorer 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. 13 pojkar och flickor från Tennisskolan representerade PTBK i utomhusserien. 12 spelare gick 
vidare från Tennisskolan in i Tävlingsgruppen. Vid årets slut uppgick kölistan till över 300 barn som står i kö till 
Tennisskoleverksamheten.

Jonas Bang, verksamhetsansvarig tennisskolan 

 Tävlingsgrupp tennis

 År 2021 blev precis som föregående år präglat av pandemin under i synnerhet första delen av året. 
Påvelundsspelen blev inställt i månadsskiftet januari-februari precis som mycket andra tävlingar. Tävlingarna 
kunde dock börja genomföras under sommaren och glädjande var att vi för första gången kunde genomföra 
Påvelunds Sommarspel i början på juli. Det blev en lyckad första upplaga med många matcher på våra 
grusbanor för 13-åringar och yngre. Även första upplagen av KM genomfördes under en vecka mitt i december. 
Vi kan vara nöjda med första upplagan med deltagare i alla åldrar och från alla delar av verksamheten och vi 
hoppas att detta ska bli en tradition som många PTBK-spelare anmäler sig till i framtiden. 

 Vad det gäller seriespel så blev det en riktigt lyckad höst för våra A-lag med avancemang till elitserien för 
både dam och herrlaget. Vi hade satt som mål för herrlaget att gå upp i elitserien vilket glädjande nog 
kunde uppfyllas. PTBK-fostrade Måns Dahlberg blev obesegrad genom hela serien i herrlaget. Damlagets 
prestation var över all förväntan och att i sista matchen ta klivet upp i elitserien imponerade stort. Våra 
hemmaevenemang blev också riktigt lyckade med PTBK-juniorer som bollkallar/linjedomare och stundtals 
riktigt mycket folk i anläggningen. Vi hoppas på bra tillställningar under hösten 2022 också. 

 Vårt B-lag som i första hand består av framtidslöften på pojksidan leder sin serie som fortsätter in på det nya 
året. Även veteranlagen håller sig väl framme i tabellerna. 

 Tennis Göteborgs juniorserie utomhus kunde också genomföras i augusti-september och där hade PTBK 6 lag 
(vilket är max). Två lag lyckades vinna sina respektive pooler. 

 Vad det gäller tävlingsgruppen i stort så uppfylldes flertalet av målen för 2021. För att ta några exempel så är 
det cirka 60 spelare i tävlingsgrupp vilket är fler än uppsatt mål.

 Vi erbjuder fysträningar i klubbens regi för hela tävlingsgruppen och på måndagar har vi bitvis haft gemensam 
fysträning tennis/badminton. Vi har även under året haft mental träning för delar av tävlingsgruppen med 
Nicklas Rodin som läromästare. 

 På onsdagar och söndagar fortsatte B-lagsträningen med blandat veteraner och juniorer. Stark 
sammanhållande kraft för dessa träningar är spelande lagledaren (H 45) Joakim Palmertz. 

 Vi har haft matchövervakning på flertal tävlingar, flera 
matchutbyten med andra klubbar samt genomfört 
läger i mindre skala pga pandemin. Rekryteringen 
till tävlingsgruppen ser positiv ut inför framtiden 
då det finns många och duktiga tjejer och killar i 
utvecklingsgrupperna.  

 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det viktigaste 
i dessa tider har varit att vi fortsatt kunna erbjuda 
organiserad träning för våra barn och ungdomar på ett 
säkert sätt.

 Pontus Larsson, verksamhetsansvarig 
tävlingsgrupp tennis

Herrarnas och damernas A-lag hade en trivselkväll 
med tävlingsgruppen som var bollkallar och linjedo-

mare under höstens division 1-spel för A-lagen. 

Tuva Taari och Mimmie Büchler hade stora 
framgångar under 2021. I Varbergs Höstlovs-
sprint FS11A möttes de i final där Tuva vann.
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 Tennis för vuxna

 Tenniskurser för vuxna

 Trots Covid-19 kan vi glädjande nog konstatera att vi kunnat fortsätta att erbjuda våra spelare träning som 
vanligt i vuxenkurser. Vuxenkurser på helger och kvällstid är populära och deltagare fortsätter att öka. Vi hade i 
slutet av året drygt 90 spelare aktiva. En omfattande kö vittnar också om att det är attraktivt med tennis. Dessa 
spelare i kö har vi kunnat tipsa om våra andra aktiviteter lunchtennis för damer, frukosttennis och cardiotennis 
(beskrivning av dessa aktiviteter längre ner). Utöver de ordinarie kurserna har vi också erbjudit intensivkurser 
på sportlov, påsklov, höstlov och sommaren, där många sugna spelare tagit chansen. Våra tränare fortsätter att 
stå för hög kvalité och kontinuitet i träningen.

 Påvelundsstegen 
Påvelundsstegen är ett tävlingsformat där klubben gör lottningen och spelarna gör internt upp när matchen 
spelas. Under senaste rundan av stegen var det 43 spelare med, 26 i herrklassen och 17 i damklassen. Totalt 95 
matcher spelades där merparten av ströbokningarna gjordes på PTBK. 
 
Hawkeyes (Företagstennis) 
Hawkeyes är namnet på vår grupp som spelar på dagtid under veckorna. Träningen riktar sig till de som håller 
medelgod till avancerad nivå som vill utveckla sin tennis. Nytt för år 2021 är att vi delat in Hawkeyesgänget i 
Hawkeyes och Hawkeyes +. Detta för att få än mer kvalité på träningen. De är totalt 25 spelare som är med på 
upplägget och deras träningsmängd varierar från 1-2 gånger i veckan. Tino Kirst är ansvarig för Hawkeyes.

 Lunchtennis damer 
Lunchtennisen för damer är ett öppet pass där damerna anmäler sig via MatchI. Det betyder att de varierar 
i antal men det brukar vara mellan 5-10 spelare. Träningen bedrivs på tre banor med Jonas Bang och Olof 
Bengtsson som tränare.

 Morgontennis fredagar 
Fokus ligger på poängspel och taktik/strategi. Jonas Bang är tränare och det finns plats för 12 spelare på varje 
träningstillfälle. Aktiviteten vänder sig i första hand till spelare som håller en medel till avancerad spelnivå.  
Fördelen med morgontennis är att den är flexibel då man bokar upp sig på de pass man vill vara med på. Detta 
skapar en ny dimension för vuxna som vill spela tennis.

 Cardio Tennis måndagar 
Cardio-Tennis är en mix av tennis och fysträning. Detta är en perfekt träningsform för dig som vill kombinera 
tennis, kondition, snabbhet och intensitet. Alla nivåer på spelare är välkomna. I detta koncept är det full fart 
med upp till 6 spelare på banan, spelnivån har en underordnad roll. Flera drills varvas med olika övningar med 
högt tempo. Det är snabba byten som gäller, vilket även gör träningen till ett bra fyspass. Detta är en perfekt 
träningsform för dig som vill kombinera tennis, kondition, snabbhet och intensitet. Tränare är Tino Kirst. 

Pontus Larsson, verksamhetsansvarig tennis för vuxna 

 Damsektionen

 Damsektionen har för närvarande 68 medlemmar. Vi har 18 speltimmar i veckan, och spelar onsdag kväll och 
lördag eftermiddag. Flera onsdagar har vi spel med tränare.

 Damsektionen har en intern Damdubbelstege. 

 Segrare i de olika grupperna höstterminen 2021 blev:
 Grupp 1 Malin Westerlund/Jessica Herou
 Grupp 2 Maria Glennsäter/Eva Ygfeldt Smith
 Grupp 3 Petra King/Sara Mellbin

 Linda Cahlin ordnade i augusti tennisläger utomhus i Varberg, vilket var mycket uppskattat.

 Damsektionen är även anmälda för seriespel mot andra klubbar. Vi har för närvarande med två lag i Svenska 
Tennisserierna (D35 och D45) samt två lag i Göteborgs Damdubbelserie.

 På grund av pandemin var seriespelet inställt under våren. Under hösten har seriespelet startat igen och 
ställningen i våra serier är i skrivande stund:

 D35 div 1 - väst A:  4:a av 4 lag
 D45 div 1 - väst:  6:a av 6 lag
 Damdubbelserien div 1:  5:a av 8 lag
 Damdubbelserien div 2: 1:a av 8 lag

Marie Myrhage, kontaktperson damsektionen
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 Herrsektionen 
 
Herrsektionen har under året haft cirka 30 ordinarie medlemmar och ett 10-tal reserver. Sektionen har sex 
speltimmar på vardagskvällar och tre 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.

 Vi förhoppning är nu att pandemin ligger bakom oss och att vi på nytt kan planera för trivselkvällar och 
tennisresor.

 Herrsektionens speciella reseledare, Bo Ahlbom och Tommy Randhem, planerar för en ny tennisresa under 
året.

Lars Borlid, kontaktperson herrsektionen 

6. Badmintonverksamheten

 PTBK är en välkomnande klubb för badmintonspelare i alla åldrar och nivåer. Verksamheten är uppdelad på 
följande sätt: 

 -          Best On Court
 -          Badmintonskola
 -          Juniorgrupp
 -          Utvecklingsgrupp
 -          Tävlingsgrupp
 -          Elitgrupp
 -          Vuxenbadminton

 Vi har en fördelning på 38 % kvinnor och 62 % män i Badmintonsektionen. RF:s målsättning är 40/60. Vi har 
sen 2019 utbildat 10 tävlingsspelare till tränare inom Badminton Swedens utbildningsutbud, vi kommer även 
att vidareutbilda dessa tränare samt att utbilda nya tränare.

 Badmintonskolan

 Best on Court (4-10 år)  
Är vår uppskattade barn/förälder-träning som vi har på söndagar där varje spelare har en förälder med sig på 
passet. På detta sätt får barnen en tränare som bidrar till högre kvalitet och ökad inspiration och motivation för 
barnen. Passen leds av två huvudtränare. Vi är idag 30 barn på Best on Court.

 
Badmintonskolan (6-15 år) 
Vår populära badmintonskola är till för alla i åldrarna 6-15 år. Här erbjuder vi plats för alla nivåer, om vill nå 
toppen eller spela för att ha kul och röra på sig. Detta är en perfekt start och vi erbjuder träning alla vardagar.

 Vi har läger på alla lov och skapar därmed en helårsverksamhet som få klubbar i landet gör. Vi har idag en av 
Sveriges största och mest expanderande verksamheter inom Badmintonskolaverksamheten sett till beläggning. 
Detta vill vi fortsätta att utveckla.

 Vi är även en av få klubbar som erbjuder upp till två-fyra timmars träning på veckobasis för nybörjare. 
Deltagarantalet på dessa kurser ligger mellan 12-24 spelare med tillgång till sex banor. Vi är idag 105 barn i 
Badmintonskolan. 

 Vi har ett samarbete med skolorna i närområdet som fortlöper sedan flera år på ett bra sätt. 
 
Juniorgruppen (14-21 år) 
Är till för lite äldre spelare som har tagit steget från badmintonskolan och vill fortsätta spela och utvecklas 
med kompisar. Detta är en intressant grupp spelare som vi jobbar med en-tre timmar i veckan. Vi jobbar nära 
förbundet med denna målgrupp i projektet ”Every one can play” då målet är att få fler juniorer att stanna kvar 
i verksamheten. Detta gör vi på olika sätt som, att spela i våra serielag, vara med på SBL matcher, och AW-
kvällar/Matchkvällar. Vi är idag 20 ungdomar i Juniorgruppen.

 Utvecklingsgruppen (10-15 år) 
Är nästa stege från badmintonskolan. Denna grupp tränar minimum två timmar i veckan och upp till fem 
timmar. Vi jobbar mycket med vidareutveckling av varje spelares färdigheter då nästa mål är att komma till 
tävlingsgruppen. Spelarna är ute och tävlar. Vi är idag 28 spelare i Utvecklingsgruppen. 

Gabriel Ulldahl, verksamhetsansvarig badmintonskolan
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 Tävlingsgrupp badminton

 Tävlingsgruppen (14 år-) 
Är det näst sista steget vi har för att utveckla våra spelare. Våra duktiga spelare tävlar runtom i Sverige och 
även i Europa. Spelarna presterar och representerar PTBK mycket bra. Flera av våra spelare i tävlingsgruppen 
har varit och är uttagna till ungdom/seniorlandslagen, landslagsläger och regionsläger. Några av spelarna är 
bäst och topp i Sverige för sina åldrar. Khushi Harakamani / Felix Lindeblad / Elin Ryberg / Anvita Harakamani 
är några av dessa. Vi har även spelare som knackar på dörren till detta vilket är roligt och samtidigt visar att vi 
utvecklar våra spelare på ett bra sätt. Tävlingsgruppen är också majoriteten av spelare som ser till att vi ligger 
bra till med våra serielag som vi har i Div 4-Div 1 och SBL, här har de också hjälp av våra motionspelare. Våra 
spelare tränar minimum fyra timmar med upp till nio timmar med ett skräddarsytt schema. Tävlingsgruppen 
består av 60% tjejer och 40% killar vilket är väldigt roligt. Vi är idag 21 spelare i tävlingsgruppen.

 Elit / SBL 
Elitgruppen startade säsongen 2020 och består idag av fem spelare som satsar fullt ut.

 Tanken med vår Elitgrupp är att ge spelarna en chans att satsa på absoluta Sverige/Europa/Världstopp. Detta är 
också nästa steg för våra tävlingsspelare som vill nå längre i sin utveckling.

 SBL – Är ligan att hålla koll på. PTBK spelar i högsta serien i Sverige som består av åtta av de bästa lagen i 
hela Sverige. Ligan håller en hög nivå med Världsspelare och topp-Europa- och Sverigespelare. PTBK:s lag 
representeras av våra egna spelare: Edith Urell / Erik Angervall / Gabriel Ulldahl / Alexander Landberg / Mitch 
Maynard / Elin Ryberg / Khushi Harakamani samt våra danska spelare: Mattias Thyrri / Andreas Söndergaard / 
Christopher Vittoriani / Clara Graversen. PTBK kommer alltid att gå för Guld.

Gabriel Ulldahl, verksamhetsansvarig tävlingsgrupp badminton

 Badminton för Vuxna

	 Motionsgruppen	(16	år-)  
PTBK har motionsträning en-fyra timmar i veckan. Detta är en grupp som växer hela tiden. Vi erbjuder 
träningar på tisdag/onsdag/torsdag/fredag. Det är en rolig och utvecklande träning som är till för nybörjare till 
avancerade spelare. Vi är idag 40 stycken i motionsgruppen.

Gabriel Ulldahl, verksamhetsansvarig badminton för vuxna

7. Verksamheten i siffor 
Årsredovisningen se nedan. 

Aditya Putra, PTBK:s badmintontränare, coachar Elin Ryberg under en SBL-match. 
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