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Det känns oerhört stort och ärofyllt att 
som 23:e ordförande i Sundsvalls 
Tennisklubb få summera 100 år av en 
anrik idrottsverksamhet som genomlevt 
ett världskrig, Berlinmurens fall, Björn 
Borg och ”Hawkeye:s” tillkomst.  Det 
innebär för mig en ödmjuk tillbakablick 
på klubbens och föreningsverksamhetens 
betydelse i samhället samtidigt som jag 
vill ta chansen att göra ett avstamp in i 
nästa århundrade. Som ni ser i jubileums-
tidskriften har dessa 100 år som passerat 
innehållit många starka eldsjälar och 
tennisprofiler som givit klubben många 
framgångar rent sportsligt likväl som 
utvecklingsmässig. 

Alla personer och händelser kan ni ta del 
av i denna jubileumstidskrift där vi byggt 
på ytterligare 25 år på den tidigare  
publicerade 75-års tidskriften från 1996. 
När ni tagit del av innehållet hoppas jag 
att ni fylls med samma förväntan och 
nyfikenhet som mig, nu när STK tar klivet 
in i nästa 100 år av klubbens historia som 
vi medlemmar tillsammans ska vara med 
och skriva.

Precis som världen runt om oss har 
förändrats har tennisen som sport och vår 
tennisklubb utvecklats. Från en vit över-
klassport där varje medlem godkändes av 
styrelsen innan medlemskap, till idag, en 
verksamhet för alla där vi just sjösatt en 
ny vision och en utvecklingstrappa där vi 
vill vara en given del av tennisen i Sverige 
och samhällsbygganden med verksamhet 
som spänner över tennislek (Multiskillz) 
från 4 års ålder, elitsatsningar i kom-
bination med utbildning, parasport och 
veterantennis. Under nya visionen 
”En inkluderande mötesplats för god hälsa 
genom hela livet” anser jag att vi i 
Sundsvalls Tennisklubb idag är ett 
exempel på idrott och föreningsliv när 
det är som bäst. Träningar och tävling-
ar för både bredd och elit, klubbresor, 
utbildningar, soppluncher, grillkvällar, 
parasportdagar och integrationsprojekt. 
Ja, listan kan göras lång och forumen är 
många, och alla har en sak gemensamt. 
Vår klubb är med och bidrar till något 
som är centralt för de allra flesta av oss 
människor för att må bra - social samvaro 
i kombination med rörelse, personlig 
utveckling och motion. 

Förord
Sundsvalls Tennisklubb 1921-2021
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Vi lever i en samtid när ideella  
föreningsverksamheter utmanas av 
tempot och ”livspusslet” i samhället där 
många vuxna inte har tid att engagera 
sig i en förening. Samtidigt visar statistik 
att färre barn och ungdomar hittar sin 
plats i idrotten. Det sker parallellt med att 
ungdomars hälsa och psykiska mående 
visar en negativ utveckling och samhället 
i stort har utmaningar med både integra-
tion och utanförskap. Tillsammans har vi 
i STK, precis som alla andra föreningar, 
ett ansvar att fundera på hur vi kan och 
vill vara med och vända dessa negativa 
trender.  

 

Det är min fulla övertygelse att STK även 
de kommande 100 åren kommer vara en 
viktig del av både Sundsvalls utveckling 
likväl som tennisens utveckling i  
Sverige. Vi ser att det finns två vägar att 
gå, utveckling eller avveckling, att behålla 
är ingen bra strategi. Vi i STK har gjort 
ett aktivt val att vi vill fortsätta utvecklas. 
Det visar vi inte minst när vi, i samband 
att denna bok kommer ut inviger en av 
Sveriges största och mest innovativa 
racket- och idrottshallar där mötesplats, 
samverkan och utveckling är nyckelorden. 
Läs mer om detta längre fram i skriften.

Välkommen in i nästa 100 år  
tillsammans inom Sundsvalls  
Tennisklubb!

BJÖRN WIGGE
Styrelseordförande
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Ett jubileum handlar både om förhopp-
ningar och minnen. Förhopp ningarna 
bygger ofta på speciella minnen och min-
nena förutsätter i sin tur tillbakablickar. 

Tyvärr kan jag inte med aktiva ögon se 
tillbaka på alla Sundsvalls Tennis klubbs 
75 år. Mina första minnesbil der sträcker 
sig bara drygt tio år bak åt i tiden. På den 
tiden, närmare be stämt påsken 1984, 
var min känne dom om klubben ganska 
begränsad. Jag visste att det var en anrik 
före ning och att Larssa Olsson, Tony 
Pettersson och Aina Andersson var gamla 
kända namn. 

Mitt allra första uppdrag i klubben var att 
vara lagledare för herrlaget. Det var en 
fascinerande upplevelse. Vi hade massor 
av duktiga spelare i klubben och av det 
skälet två lag i högsta serien i Norrland. 
Tack vare en mycket god sammanhållning 
och en klubbkänsla utöver det vanliga 
lyckades vi vid flera viktiga tillfällen 
överträffa oss själva. Det mest ange näma 

problemet som lagledare var att välja rätt 
spelare vid rätt tillfälle. 

Åren som lagledare var minnesvär da. 
STK var den helt dominerande klubben 
i Norrland, så gott som varje år under 
80-talet var både herr-och damlaget bäst 
i Norrland både inomhus och utomhus. 
Dessutom närma de vi oss allt eftersom 
svensk topp nivå. 

Redan 1986 var herrlaget nära att gå 
upp i elitserien inomhus och i bör jan av 
90-talet kom de största lag framgångarna. 
Herrarna tog brons i utomhus-SM och 
några år senare kom även damerna trea, 
då i 
för bundsserien inomhus. 

Paradoxalt nog ledde framgångarna till 
en tillbakagång för klubben. Den goda 
spelstandarden gjorde att många duktiga 
spelare lämnade klubben. De prövade 
lyckan inte bara i USA, utan även på den 
storin ternationella scenen. 

Ordförandets förord från 75-årsskriften 1996

Minnen och 
förhoppningar
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Peter Lundgren visade i och med se gern i 
ATP-tävlingen i Köln vad som skulle 
komma. Monica Lundqvist spelade i flera 
år på ”damtouren” och Mikael Stadling 
vann inomhus -SM. Så gott som varje år 
utvandrade STK-are till USA för tennis 
och studi er. Själv blev jag ordförande i 
klub ben. 

Under min aktiva period skrevs ett 
särskilt viktigt kapitel i STK:s histo ria. En 
höstdag 1989 invigdes Bal dershallen, som 
allt 
sedan dess varit klubbens näste och 
säkert kommer att så förbli framöver. 

Mångmiljonbygget blev inte till av sig 
självt. Det krävdes engagemang, svett, 
tårar och samarbete. Tack vare det 
entusiastiska stödet och det fruktsamma 
samarbetet med Sunds valls kommun 
möjliggjordes färdig ställandet av fyra nya 

inomhusbanor i direkt anslutning till de 
sex befintli ga utomhusbanorna. På så vis 
ska pades ett av Norrlands största och 
allra finaste tenniscentrum.

Baldershallens tillkomst har gjort det 
möjligt för ungdomar och äldre på våra 
breddgrader att spela tennis. 
Förhoppningsvis kommer vi alla att ha 
roligt med vår framtida tennis. 
Förhoppningsvis kan vi även locka nya 
spelare till vår underbara idrott. 

Dessutom hoppas jag att klubben under 
de kommande 25 åren får uppleva ännu 
en storhetsperiod med kamratskap, 
klubbkänsla, seriese grar, SM-segrar både 
i lag och indivi duellt och ATP-segrar. Och 
framför allt; nya minnen som ligger till 
grund för nya förhoppningar och framtida 
jubileum.

GÖRAN BYLUND
Ordförande STK 1987-1999

Ordförandets förord från 75-årsskriften 1996
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1921 – 1923:      C G Klerck
1923 – 1926:     Birger Nordgren
1926 – 1938:     Walter Thuresson
1938 – 1942:     Bertil Dahlgren
1942 – 1944:     Lars-Erik Swahn
1944 – 1949:     Lars Wikström
1950:                Börje Berglund
1951:                 Stig Engelfeldt
1952 – 1954:     Olle Bergström
1954 – 1958:     Albin Hedin
1958 – 1959:     Tore Holmin
1959 – 1967:     Gunnar Engström

1967 – 1973:       Sten Norberg
1973 – 1977:       Börje Nordenö
1978 – 1979:      Bengt Öhman
1980 – 1984:      Anders Sällvin
1985 – 1986:      Hans Hallin
1986 - 1987:      Lars-Erik Lundqvist
1987 – 1999:      Göran Bylund
2000 – 2001:    Gerhard Lindmark
2002 – 2004:   Arne Hansson
2005 – 2013:    Eric Svalander
2014 –              Björn Wigge

Ordföranden under  
100 år 
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Tennisens vagga stod i Italien 
Tennissportens vagga stod i Italien, där 
rika adelsmän på 1300-talet bör jade bygga 
bollhus. Bollen spelades med flatsidan 
av handen. Spelet kal lades tenes,  som 
betyder ”Här har du”, det vill säga bollen. 
I England blev det ”tennis”.  Flatsidan av 
handen ersattes snart av ett slagredskap, 
som utvecklades till en racket. 

Spelet fick stor sprid ning. På 1700-talet 
fanns bollhus i alla stora städer i Europa, 
även i Stockholm. Den moderna tennisen 
föddes i Eng land 1874. Majoren W.C.   
Wingfield kom på iden att spela utomhus 
på kortklippt gräsmatta (lawn), därav 
namnet lawntennis. Den första offici ella 
tävlingen hölls i Wimbledon 1877. Samma 
år infördes de regler som i stort gäller i 
dag. Det nya spelet spreds snabbt över 
världen.       

I avsaknad av bra gräsmattor  
utöva des spelet på olika hårda underlag. 
1908 uppfanns i England en-tout-cas 
(under alla förhållanden), med elas tisk 
yta och som släppte igenom vatten. Och 
givetvis ville man vintertid kun na spela  
inomhus. 1885 stod värl dens första  
paviljong klar i Queen’s Club i London. 
Tennisen var åter inne i bollhuset. Cirkeln 
var sluten. 

Internationella Tennisförbundet, som  
bildades 1913, har i dag över 200  
medlemsnationer. Under 1930- och 
40-talen försvann ordet ’’lawn’’ både som 
beteckning för sporten och i de flesta 
organisa tioners namn. Det finns kvar i 
Eng land där förbundet heter The British 
Lawntennis Association.

Mr G. tog med sporten till Sverige
Kronprins Gustaf (sedermera Gustaf V) 
vistades i England 1878-79 och var en av 
de svenskar som ”tog med sig” sporten 
hem. Mr G., som han kallade sig på planen, 
bidrog på många sätt till tennisens 
utveckling i landet. 

Stockholms Lawn-Tennis Klubb stiftades 
1890. Sex år senare uppfördes i Idrotts-
parken i Stockholm Sveriges första tennis-
hall. Den första svenska en-tout-cas-ba-
nan byggdes i Båstad 1925. 

Svenska Tennisförbundet bildades 1906 
och har i dag 770 klubbar med 116.000 
medlemmar. Licensierade spelare 11.000. 
Utövare, enligt en undersökning för två år 
sedan, 700.000. 

Senior-SM inom- respektive utomhus har 
spelats sedan följande år: Singel herrar 
1898, 1902 damer 1913, 1916. Dubbel herrar 
1910 1916, damer 1923, 1923. Mixed 1916, 1916. 

Historik
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1920-talet
Bildandet av STK

Det var Birger ”Bisse” Nordgren som tog initiativet till bildandet av Sunds valls Lawn-
tennisklubb. Hur det gick till, och om de första åren, berättade han i den jubileumsskrift 
som utgavs vid 50-årsfirandet 1971. 1913 vistades ’’Bisse” Nordgren någ ra månader i 
Oxford, England, och deltog i tennisspel - men aldrig un der ledning av någon instruktör. 

Åter i hemstaden introducerade han den vita sporten bland sina vänner. Efter några år 
fick de tillåtelse att spela på en privat bana som ägdes av bankdirektör Ivar Wallmark 
och hans hustru Helga. Banan låg vid Stadsbacken, nordöst om korsning en Balders-
vägen - Tivolivägen, se nare anlades där en curlingbana. En bok om ”handledning i den 
vita spor tens utövande” var enda instruktör. 
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1921: Sundsvalls Lawn-
tennisklubb bildas på 
initiativ av Birger ’’Bisse’’ 
Nordgren

1927: Klubbens första 
utebana i Skolparken vid 
GA-skolan.

1929: Klubben ansluter sig 
till Svenska Lawntennis-
förbundet

Så småningom väcktes tankarna på att 
bilda en klubb. Det skedde sön dagen den 
13 februari 1921.  Gymnastikläraren och 
löjtnanten C G Klerck var sammankallande 
till sammanträdet i Allmänna Lärover kets 
(nu Hedbergska skolans) gym nastiksal, där 
spelet bedrevs vinter tid.

Det fanns inga stolar eller bord. Fem 
damer och fyra herrar slog sig ned på 
gymnastikbänkarna. Sundsvalls Lawn-
tennisklubbs första styrelse bestod av 
C G Klerck, ordfö rande, Alarik Edqvist, vice 
ordföran de, Ellen Gauffin, sekreterare 
samt Birger ’’Bisse” Nordgren, kassör och 
klubbmästare. Övriga deltagare vid 
bildandet var fröknarna Thyra Larsson, 
Karin Lundström, Ebba Schmiedrich 
(se nare gift Sjöqvist) och Elsa Wistrand 
(Wallmark), samt Sven Wallmark. 

Fler och fler blev intresserade, men till en 
början begränsades antalet medlemmar 
till ett 20-tal. Gymnastik salen i läroverket 
fick man använda bara ett par kvällar 
i veckan och några timmar på söndag 
eftermid dag. 

Det var bara cirka 1,5 meter mellan 
planens yttre linjer och ribbstolarna. ”En 
hård serve eller crossboll var omöjlig att 
försöka returnera för så vitt man ej ville 
riskera slå sönder berättar ’’Bisse’’ Nord-
gren i jubileumsskriften 1971. 

Sommartid fick klubben tillgång till en 
mindre utomhusbana väster om  
gymnastikhuset. Ibland fick man också 
nyttja banan på borgmästare familjen Axel 
G Anderssons som marställe i Petersvik. 
Cykelturerna dit och hem gav extra 
motion.

Birger ’’Bisse’’ Nordgren tog initiativet till bildandet av Sundsvalls Tennisklubb
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1927 fick klubben en egen utebana
Genom klubbens försorg tillkom 1927 en 
utebana i Skolparken, mel lan GA-skolan 
och Bergsgatan. Det skedde genom  
andelsteckning och bildandet av Sunds-
valls Lawn tennisklubbs Byggnadsförening 
u.p.a. Sådana fristående byggnads-
föreningar var vanliga på den tiden när 
städer och kommuner inte hade råd att 
bygga idrottsplatser.

Det var företag och enskilda som ge nom 
att teckna andelar gjorde det möjligt att 
bygga en anläggning som även kunde 
få nyttjas av icke klubb medlemmar. 
Byggnadsföreningens ekonomi var skild 
från klubbens verksamhet för övrigt, men 
klubben hade represen tanter i byggnads-
föreningens styrel se. Klubbens medlem-
mar fick också spela på banan till lägre 
avgift än all mänheten. 

Skolparken var den enda lämpliga plats 
som då var tillgänglig för den nya utom-
husbanan. Inte helt lyckat, då planen låg i 
riktningen väst -öst. De som på eftermid-
dagarna spelade på ”ostkanten” hade den 
dalande västersolen 1 ögonen.

Tävlingsverksamheten under de för sta 
åren var interna klubbtävlingar. De som 
kämpade om rangordningen inom klubben 
var i bokstavsordning: Ellen Gauffin, 
Harry Hall, Inge Malm ström (bror till Sune 
Malmström, SALK, elitspelare som i olika 
discipli ner hemförde tio SM åren 1919 - 29), 
Alfhild och Anders Philip, Gösta Tigerman, 
Elsa och Sven Wallmark. 

Verksamhetsåret omfattade tiden 1 
oktober -30 september. 1924 -25 omsatte 
klubben 1.043 kronor och 2 öre och det 
årets vinst var 299 kro nor och 14 öre. 
1928 -29 var omsättningen 1.159 kronor 
och 16 öre, vinsten 982 kro nor och 6 öre. 
Tillgångarna 2.310 kronor och 59 öre, bland 
annat an delsbevis i byggnadsföreningen 
för 1. 750 kronor.

I juni 1928 anslöt sig SLTK till Riks-
idrottsförbundet och deltog samma år i 
DM i Sollefteå. 1929 gick klub ben med i 
Svenska Lawntennisför bundet, och hade 
då 60 aktiva plus 30 icke röstberättigade 
medlemmar.
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Ett historiskt dokument
§ 1.  Sundsvalls Lawntennisklubb, som 
bildades den 13 Febr. 1921, har till uppgift 
att verka för lawntennis spelets utveckling 
i Sundsvall.

§ 2.  Inträde i Sundsvalls Lawntennis klubb 
kan, så långt speltimmarna medgiva, vin-
nas av varje välfrejdad person, som visar 
sitt intresse för klubbens syfte. 
Ansökan om med lemskap, tillstyrkt av en 
medlem i klubben, ställes till klubbens 
styrel se, som äger besluta om bifall eller 
avslag till ansökningen.

Så lyder de första paragraferna i ett gulnat 
dokumet. Stadsgar för Sundsvalls 
Lawntennisklubb. Ett historiskt dokument, 
det enda kända bevarade som bekräftar 
födelsedagen.

Dokumentet har vi spårat upp hos Ellen 
Johansen i Stockholm, syster dotter till 
Ellen Gauffin, som var klub bens  
sekreterare under de 18 första åren.  
Ellen Johansen har välvilligt skänkt  
dokumentet till STK. 

I stadgarna nämns val av vice sekre terare, 
en funktion som infördes vid årsmötet i 
november 1930. Därför torde dokumentet 
vara skrivet efter årsmötet den 15 decem-
ber 1934, då stadgarna för första gången 
revide rades.

I en paragraf står att vid inträde skall 
medlem erlägga en avgift av 5 kronor. 
Årsavgiften var 10 kronor.

En bild från tennisklubbens 30-årsjubileum 1951. ’’Päls-Olle’’ Bergström till vänster, ombudsman för 
tennis i Medelpad, gratulerar Ellen Gaufflin och Birger ’’Bisse’’ Nordengren, två av klubbens stiftare 
som här får mottaga Svenska Tennisförbundets förtjänstmedalj.
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1930-talet
Propagera för tennissporten

Under 1930-talet lade styrelsen ned mycket arbete på att få en tennishall - den stod  
äntligen klar i april 1937 - och utebanor intill denna. Men mycken tid ägnades också åt 
att propagera för tennissporten i stan, och utveckla klubbens aktiva. Man visade  
instruktionsfilmer, ordna de uppvisningar med landets bästa spelare, och anställde 
tränare under kortare eller längre tid.

För allmänheten anordnades propa gandatävlingar och korptävlingar. För klubbens  
medlemmar de populä ra handicaptävlingarna, samt för den yngre generationen  
instruktion och juniortävlingar. SLTK arrangerade också Skol-DM. 
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Uppvisningar i tennis och konståkning
Uppvisningar med skridskoprinses san 
Vivi-Ann Hulten, och Tretton dagsbaler i 
Stadshussalongen, gav värdefulla tillskott 
i klubbkassan. An talet aktiva ökade under 
detta de cennium från ett 60-tal till  
omkring 90 spelare. 

En veckohelg i juni 1932 kom elit spelarna 
Bernhard Pettersson och Erik Eriksson på 
besök för uppvis ningsmatcher på banan 
i Skolpar ken. De möttes såväl inbördes 
som i matcher mot tennisklubbens bästa 
spelare. Uppvisningarna var välbe sökta. 
Erik Eriksson, Gefle, var också den första 
tränare som klubben anlitade. För hur lång 
tid framgår inte av pro tokoll eller andra 
handlingar. Men kanske han borde ha 
anlänt tidigare. Eriksson började instruk-
tionen en söndag förmiddag i juni 1933, 
under den veckohelg då SLTK mötte  
Ös tersund i en stadsmatch. Jämtarna 
vann med 4-0 sedan sista matchen 
inställts på grund av regn. 

Den 30 juni 1938 spelades Kalle Schröder 
och Sven Nyström uppvis ningsmatcher i 
tennishallen. Schrö der var landets bästa 
spelare under senare hälften av 30-talet 
och början av 40-talet, med såväl flera 
SM-teck en som segrar i öppna mäster-
skap utomlands. 

Vintern 1931 beslöt klubben att i ldrottspar-
ken ordnade en uppvisning med skrid-
skoprinsessan Vivi-Ann Hultén.  
Avsikten var att få in pengar till en  
grundplåt till tennishallen. Men till  
Stockholms Allmänna Skridsko klubb skrev 
man att avsikten var att starta en  
skridskoklubb. En vit lögn i vällovligt syfte. 
Och uppvisningen blev av i början av mars. 
Trots att dyraste läktarbiljetten bara 
kostade 1 :50 och utgifter för resor och 
uppehälle gick på närmare 200 kronor, 
fick tennisklubben ett netto på nära 900 
kronor. Även vintern 1933 gav Vivi-Ann  
Hul tén en uppskattat och välbesökt  
upp visning i Idrottsparken.

1932: Elitspelarna Bernard 
Pettersson och Erik Eriksson 
kom på besök för uppsvings-
matcher på banan i Skol-
parken

1937: Klubbens nya  
tennishall (en bana) 
stod klar på  
Fabriksgatan

1938: Uppvisningmatcher 
med Kalle Schröder och 
Sven Nyström

1931: Skridsko-
prinsessan  Vivi-Anne 
Hultén bjöds in att 
hålla i en uppvisning i 
idrottsparken
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DM, stadsmatcher och allsvensk serie
Tillkomsten av banan i Skolparken innebar 
att tenniskluben på hemma plan kunde 
arrangera distriktsmäs terskap och spela 
klubbmatcher, stadsmatcher som det 
hette på den tiden, mot andra klubbar i 
Mellan norrland. 

Utöver SLTK fanns bara två klubbar med 
seniorverksamhet i länet, Här nösands 
Lawntennisklubb och Sol lefteå Gymnas-
tik-och Idrottsföre ning. Klubbarna arrang-
erade DM vart tredje år. I september 1930 
gick DM för första gången i Sundsvall. 

Tidigare år hade de tre klubbarna fått  
anmäla obegränsat antal delta gare. Nu 
hade Västernorrlands Idrottsförbund 
beslutat om begräns ning, vilket framgår 
av förbundets brev till tennisklubben: 

”Eder förfrågan huru Ni skola tyda  
begränsningen av deltagareantalet i D.M. 
bör givetvis tolkas så, att de föreningar, 
som idka tennis ordna med klubbmäster-
skap och uttag ningstävlingar före D.M., så 
att till denna tävling endast kvalificerade 
deltagare anmäls. Detta för att und vika att 
som skett föregående år att tävlingarna 
utdragas till flera sönda gar och omöjliggör 
för en del att del taga i finalerna, dels på 
grund av bristande tid och dels på grund 
av kostnadsskäl.”

Klubbens första DM-tecken hemför-
des 1933, på hemmaplan. Karin Jansson 
vann singel och tillsam mans med Elsa 
Hainer dubbel. 28 deltagare var anmälda. 
Lottning en hade utfallit så att bara ett 

fåtal matcher i första omgången kunde 
spelas inom respektive klubb, före DM-hel-
gen. Tack vare fint väder och tillgång till 
två privata banor kunde hela turneringen 
slutföras under de två dagarna i Sundsvall. 

1937 blev Medelpad ett eget idrotts distrikt. 
I det årets DM deltog bara SLTK, liksom 
vid det första inomhus  DM:et i hallen vid 
Fabriksgatan 1938. I ute-DM samma år 
deltog även Ånge och Östrand, som lade 
beslag på alla fyra mästerskapen; herrar 
singel och dubbel i klass I och Il. 

Stadsmatcher spelades mot Öster sund, 
Härnösand och Hudiksvall. Östersund vann 
ofta. Inför matchen i jämtmetropolen 1932 
försökte tennis klubben förstärka med 
en före detta Sundsvallsbo, och skrev 
till folkskol läraren F. Norlén i Stockholm. 
Denne var tyvärr förhindrad, och svarade 
löjtnant W. Thuresson, SLTK:s ordförande, 
med dessa väl formulerade ord:

 ”Har härmed den smärtsamma plikten 
att spoliera Eder förhoppning om mitt 
deltagan de i den beramade tennismatchen 
den 19 juni.” 

Det var viktigt med titlar och det skrivna 
språket låg på en hög nivå. 1938 deltog 
tennisklubben i den ny startade allsvenska 
serien. SLTK blev tvåa i sin grupp, efter 
Östersund men före Storvik och Sollefteå.
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Den långa matchen för tennishallen

I protokollet från styrelsemötet den 20 
november 1930 nämns för första gången 
planerna på en tennishall. Det torde ha 
runnit mycket svett, blod och tårar innan 
den drömmen blev verklighet sex och ett 
halvt år senare, i april 1937. Den första 
iden var att lotta ut en bil för att få pengar 
till en grundplåt. I maj 1931 meddelade 
Kungl Maj:t be träffande lotteriet att man 
”icke funnit skäl till bifall föreligga”. 

Tennisklubben gav inte upp så lätt! 
Provteckningar för 70 timmar i veckan 
gav besked om behovet. Anbud på ett 
hallbygge togs in. Ansökningar om bidrag 
ställdes till Svenska Lawntennisförbundet, 
Riks idrottsförbundet, samt till Kungl Maj:t 
för bidrag från Tipstjänst - tre av slag. 

Vid ett offentligt möte i maj -35 be slöts att 
bilda ett bolag i vilket intres serade kunde 
få teckna aktier. Sty relsen skulle ”uppsöka 
visa perso ner’’. 

I november hade aktier teck nats för 
58.400 kronor och AB Sundsvalls  
Tennishall bildades. Där med avfördes 
redovisningen av akti er från styrelsens 
protokoll. När hal len stod klar lär bygget 
kostat 110.000 kronor. Tennisklubben stod 
för 15.000. 

Stadens styrande, drätselkammaren, som 
föreslagit många olika tomter, upplät till 
sist mark vid Fabriksgatan. Utöver de tider 
som medlemmarna själva bokade och  
betalade abonne rade klubben på tre 
timmar varje söndag. Då kunde  
medlemmarna spela ”för ringa avgift”. 
1940 uppläts hallen till handboll och  
senare även till andra idrotter. Sedan 
den nya Baldershallen byggts 1989 revs 
Tennishallen.
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1940-talet
I skuggan av kriget

När tennisklubben gick in i sitt tredje decennium var det krig ute i 
världen, vilket även märktes här hemma, med dåliga tider och  
ransonering för de flesta varor. 
 
Ur protokollet från årsmötet den 7 december 1940 citerar vi: 

”Under kvällens lopp utlottades genom s. k. amerikanskt lotteri ett 
halvt kg. kaffe och samma kvantitet såpa. De båda vinnarna voro 
husmödrar och uttalade sin förtjusning över beskaffenheten av 
vinsterna.”
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Några år senare beslöt styrelsen att sälja 
det nät av juteväv som införskaffats till 
utebanan vid Skolparken, men som inte 
använts på många år. Juteväv var också 
en bristvara och priset var mycket högt. 
Nätet torde dock inte ha blivit sålt, i  
kassaboken finns ingen inkomst bokförd. 
Kriget kastade också sin skugga över 
tävlingsverksamheten här hemma. På 
hösten 1940 tvingades Hudiksvalls 
Tennisklubb lämna återbud till en planerad 
klubbmatch, då flera av deras spelare låg 
inne i militärtjänst.

På våren -45, då kriget var över, kom 
ett brev från Björneborgs Tennisklubb, i 
Sundsvalls finska vänort. De bollar som 
kunde användas var privatägda, inköpta 
före 1939 och till stor del utslitna.  
Finländarna var tacksamma om STK  
kunde skänka dem begagna bollar.  
Men export av begagnade tennisbollar, en 
gåva till broderfolket, kunde de svenska 
myndigheterna inte gå med på, vilket 
tennisklubben beklagade i sitt svarsbrev.

Trettondagsbalerna i Stadshussalongen 
gav inte längre samma intäkter som  
tidigare. Konkurrensen med andra 
arrangörer hade ökat. I oktober 1941 hade 
tennisklubben ont om likvida medel. För 
200 kronor såldes alla statsobligationer 
för att betala en skuld på 100 kronor.  
Ekonomin blev snart bättre. 1945  
redovisades årets vinst till 657:70 på en 
omsättning av 2.425:20.

1946 engagerades Kalle Schröder för att 
träna klubbens juniorer. Under krigsåren 
var den sociala verksamheten stor inom 
klubben, det gällde att hålla ihop  
medlemmarna. Man arrangerade  
skidutflykter, slädpartier och bridgeaftnar. 
Under många år var vaktmästaren i  
tennishallen också klubbens tränare.  
Till 1941 österrikaren Otto Schwartz, till -45 
Hjalmar An, till -49 Fritz Lagerqvist, och till 
början av 60-talet Hugo Pukk, som före 
kriget var estländsk mästare.

1942: Namnbyte till 
Sundsvalls Tennis-
klubb (även SvTF tog 
bort ”Lawn”)

1946: Utebanorna (två 
banor) vid Västhagen 
togs i bruk

1945: Exportförbud
för tennisbollar
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Gräset togs bort ur klubbens namn
Vid årsmötet den 11 december 1942 beslöts 
enhälligt att klubben skulle stryka gräs-
namnet ”lawn” ur sitt namn, och kalla sig 
för Sundsvalls Tennisklubb. Tidigare  
samma år hade Svenska (Lawn)
Tennisförbun det gjort samma sak. 

Under kriget var utbytet med andra  
klubbar något geografiskt begränsat.  
Men klubben deltog i allsvenskt seri espel i 
div Il under vinterhalvåret och i en  
handicapserie under sommaren. För-
bundet satte handicap för varje enskild 
spelare och matcherna var med på  
stryktipskupongen. STK var ofta tvåa i 
serierna, men lyckades aldrig vinna och 
gå till kval. 

1940 var det livlig verksamhet i dis triktet. 
Utöver STK deltog Ånge och Bergeforsen 
i senior-DM. Tennis klubben startade 

lokalserier för både seniorer och juniorer. 
Sex klub bar deltog. 1948 ändrades namnet 
till propagandaserien. Då hade nio klubbar 
i Medelpad tennis på pro grammet.  

DM arrangerades nu även för både  
juniorer och oldboys. De som vann 
dam- och herrklassen i junior-DM fick på 
förbundets bekostnad åka till Stockholm 
på en veckas träningslä ger under ledning 
av en instruktör. Första paret ut var Karin 
Philips och Hasse Andersson, året 1941. 
Hasse var klubbens första stora spe lare. 
1949 blev han ”Stor grabb” nummer 33 
inom alla idrotter I di striktet, den förste i 
tennis. 

1946 startade Familjegruffet. En dubbel 
där paret skulle tillhöra sam ma familj.

Ett pikant intermezzo

Ett pikant intermezzo utspelade sig på 
banan i Skolparken under en turnering 
sommaren 1940. 

Dam A och dam B spelade match. Dam A 
hade en herrbekant som följde med in och 
stod nära spel planen och gav råd. Dam B 
ber mannen lämna planen. Han stan nar 
kvar som rådgivare. Dam B blir irriterad 
och ger upp matchen. Senare möts dam B 
och rådgiva ren i en mixedmatch.  Dam B 
vägrar att tacka mannen för god kamp.  

Händelserna nådde förbundet som i ett 
brev till tenniskluben på pekade att  
domaren borde ha bru tit dammatchen till 
dess herrn i fråga lämnat planen. Det är 
inte tillåtet att ge spelare råd. Dam B som 
inte följde den oskrivna lagen och tackade 
för mixedmatchen var ohövlig. Någon 
påföljd fick hon ej. Reglerna har ju inget 
att säga i ett sådant läge.



21

Två nya banor vid Västhagen

                                  En bild från 1946, av de nybyggda banorna vid Västhagen.

Sedan tillkomsten av tennishallen i 
slutet av 30-talet hade klubben för sökt 
få stadens styrande att bygga två nya 
tennisbanor, helst intill hal len. Efter kriget 
kom banorna till, ös ter om Västhagens 
sjukhus, där det nu är parkeringsplats 
intill Tonhallen och Folkets Park. Stan 
byggde banorna. Klubben fick bekosta  
ytbeläggning (det blev grus) och utrust-
ning, samt arrendera an läggningen för 
250 kronor per år. 

Riksidrottsförbundet lämnade ett bi drag 
på 1.500 kronor av tipsmedel - sedan 
klubben redovisat medlemmar nas yrken. 
Det skulle bevisas att ten nis inte var en 
”klassport”. 

Förteckningen som skickades till RF 
visade att av de 160 medlemmarna var 21 
procent husmödrar, 18 procent tjänste-
män, och lika stor andel kontorister. 

Styrelsen gjorde en kalkyl . Om båda 
banorna hyrdes ut för två kronor tim-
men under fem timmar per dag i tre 
månader skulle det bli pengar över till 
underhåll, sedan kostnader för ar rende 
och vaktmästare betalts. Banorna togs 
i bruk på sommaren 1946. Där spelades 
Norrlandsmäs terskapen, som startat året 
innan, och där spelarna representerade 
sina distrikt. 

Inga Welborn tog på hemmaplan klubbens 
första NM-me dalj, hon blev tvåa i singel. 
Tennisklubben övertog också banan i 
Skolparken, den lades ned efter nå got år, 
och fick byggnadsföreningens behållning 
på 1 .200 kronor.
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1950-talet
Avstånden krympte

Gamla vägar förbättrades. Nya vä gar byggdes. Bilarna blev också  
bättre, och fler. Avstånden krympte på 50-talet. 

För Tennisklubben även bildligt talat i förhållande till andra tennis-
klubbar. STK spelade klubb matcher mot många föreningar från Holm-
sund i norr till Sandviken i sö der. Från 1958 spelade också junio rerna 
klubbmatcher, den första mot Östersund. 
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En kvartett STK-
are på trappan 
till Tennishallen 
en vårdag på 
50-talet.
Uppifrån  
Reinhold Rutsk, 
Larssa Olsson, 
Hasse Anders-
son och Gös ta 
Börjesson.

STK-arna var ofta stommen, för att inte 
säga hela laget, i såväl Norr ländska  
Mästerskapen (med stora framgångar) 
som i landskapsmat cherna mot  
Ångermanland (ofta vinst) och Hälsingland 
(svårare att slå). 

Med en målmedveten ungdoms- och 
juniorverksamhet fick klubben fram 
många duktiga spelare. Bra tillskott var 
också Ingemar Eriksson som kom från 
Matfors, samt makarna Gösta och Rut 
Welander, som i slu tet av 40-talet flyttat in 
från Kram fors. 

Uppvisningsmatcher av såväl svensk elit 
som världsstjärnor bidrog till att stimulera 
intresset för tennis och utveckla klubbens 
aktiva. Vid uppvisningarna medverkade de 
bäs ta av hemmaspelarna i dubbelmat cher. 

Gäster var bland annat Kalle Schröder, 
Fred Perry från England, Torsten Johans-
son, Uffe Schmidt, Lennart Bergelin och 
Percy Ros berg. 

Anmälningsavgifter och andra kost nader i 
samband med tävlingar tärde på klubb-
kassan. Därför fick de som så att säga 
tärde mest betala högre medlemsavgift. 
Vid årsmötet i mars 1950 beslöts att års-
avgiften för aktiva skulle vara 15 kronor, 
för juniorer och stödjande medlemmar 5 
kronor.  
 
För juniorverksamheten fick klubben, 
efter ansökningar, bidrag från bland annat 
Sundsvalls stad och Svenska Tennis- 
förbundet.
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Utebanornas beläggning var ett evigt bekymmer
1951 tog Sundsvalls stad över Ten nishallen. 
Klubben sålde sina 22 ak tier i AB Sunds-
valls Tennishall, vilket inbringade 4.136 
kronor. 1952 arrangerade STK Norrländska 
Mästerskapen med sportsliga fram gångar; 
Larssa Olsson och Karla Magnusson vann 
mixed. Ekonomiskt blev det en förlust på 
257:52. Den lindrades av staden, klubben 
behöv de inte betala räkningen på 48:40 
för resning av flaggstänger. 

Beläggningen på de nya utebanorna vid 
Västhagen var ett evigt bekym mer. Efter 
invigningen 1946 lades yt beläggningen 
om tre gånger under de följande sex åren. 
Det kostade klubben sammanlagt 8.200 
kronor. Som plåster på såren efterskänkte 
Sundsvalls stad de årliga arrendeavgifter-
na på 250 kronor för åren 1955 och -56. 

1958 vann STK den allsvenska div I -serien 
utomhus efter fyra segrar över Sollefteå, 
Östersund, Skellefteå och Boden. I Norr-
landsfinalen mot Sandviken på bortaplan 
blev det för lust med liten marginal: 2-2 i 
mat cher och 35 -37 i games. I juniorer-
nas NM 1958 blev Bo och Erik Welander 
tvåa i dubbel, Bo trea i singel. 1955 hade 

tennisklubben 119 med lemmar; 70 aktiva, 
15 juniorer och 34 stödjande. Dessutom 
sektioner i Hammarforsen kraft, Mellersta 
Norr lands kraftverk och Televerket med 
tillsammans 25 medlemmar. 

Många handicaptävlingar och blixt-
turneringar spelades inom klubben. 
1954 föddes den populära Julkor ven, en 
inomhusturnering som av gjordes under en 
kväll. Det var dub belmatcher som avbröts 
efter exakt tio minuter. Var ställningen 
jämn fick pågående boll slutspelas. 
Förlorarna i första omgången gick till spel 
om Lilla korven. Priserna för segrande par 
i båda grupperna var en julkorv. 

Ingemar Eriksson och Gunnar Ei dem tog 
hem Stora korven -54, Al bin Hedin och 
Thomas Felländer vann tröstturneringen. 
Under kvällen serverades också 
förfriskningar och smörgåsar till facila 
priser. I anslutning till årsmötena, och 
ibland även vid några andra tillfällen under 
året, ordnades klubbfester, su peer. Den 
mesta fixaren av dessa var Inga Welborn, 
som också var en baddare att sälja lotter.

1950: Årsavgift 15 
kr för aktiva 5 kr 
för juniorer

1951: Sundsvalls 
stad tar över 
tennishallen

1952. Uppsvingsmatcher 
med Fred Perry, Kalle 
Schröder, Larssa Olsson, 
Eje Hansson

1954: Julkorvens 
födelse

Fred Perry
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’’Frippe’’ diskad som proffs
Från senhösten 1950 till juni 1952 var Fritz 
”Frippe” Lagerqvist diskad som proffs och 
avstängd från spel. ”Frippe”, som kommit 
från Umeå, var åren 1945 - 1949 vaktmäs-
tare i ten nishallen och tränare i klubben. 
Det var hans gamla klubb Umeå TK som 
efter en förlustmatch mot STK an mälde 
”Frippe” som proffs. 

STK hävdade att ”Frippe” tjänade mindre 
än en amatörtränare. Han tog tre kronor 
per timme, vilket under en säsong (ett 
halvår) kunde ge högst 500 kronor. Det 
kan jämföras med att Fritz Lagerqvist 
som vakt mästare i tennishallen hade en 
må nadslön på 300 kronor. 

Och att ama törspelare som gav uppvis-
ningar tog 300 kronor var. Men Svenska 
Tennisförbundet var obevekligt. ”Frippe” 
blev avstängd. I juni 1952 återfick han sin 
amatör status.

... men inte Larssa och Eje
Två månader efter att Fritz Lagerq vist 
återfått sin amatörstatus med verkade 
Larssa Olsson och Eje Hansson i vad 
Tennisförbundet an såg vara ”professionellt 
uppvisnings spel”, när förre världsmästaren 
Fred Perry England, numera proffs, och 
Kalle Schröder gästade stan. Men Larssa 
och Eje blev inte stämp lade som proffs. 
Kanske förbundet inofficiellt hade en mer 
liberal syn än vad som framgår av brevet 
där man gav sanktion: 

”I detta sammanhang vill vi påpeka, att 
inga amatörspelare få deltaga i dessa 
uppvisningar.” 

Uppvisningen ägde rum I fullsatta 
Tennishallen, två dagar efter att NM 
avgjorts på utebanorna vid Västha gen. 

Fred Perry besegrade Kalle Schröder i 
singel. Sedan vann Perry och Larssa Olson 
en dubbel mot Schröder och Eje 
Hansson. Matcherna refererades utförligt 
av lokalpressen, och artiklarna torde ha 
nått herrarna på förbundet. Men STK:arna 
blev inte proffsförklarade.
 - Det här visste jag inte, säger Lars sa 44 
år senare. Förbundets brev kände jag inte 
till. Men jag minns att jag slog en smash 
så hårt att racke ten gick av ...
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Lars-Erik ”Larssa” Olsson, 
född 1922, är en av Sunds-
valls och Medelpads största 
bolltalanger genom tiderna. 
När han vid fyllda 25 på 
allvar satsade på tennis hade 
han nått stora framgångar 
i basket (15 landskamper), 
fotboll, handboll och slalom. I 
fem idrotter, de fyra nämnda 
och tennis, har Larssa 144 
DM-medaljer.

I fyra av sporterna 87 NM-
medaljer (mästerskapet 
finns inte i slalom). De flesta 
NM-tecknen har han förstås 
hemfört i tennis, i alla 
discipliner och i alla 
åldersklasser från senior 
och uppåt. När Larssa fyllt 
67 tvingade en höftskada 
honom att lägga racketen på 
hyllan. Då hade han spelat 

närmare 2.000 tävlings-
matcher.
Larssa var ambitiös och 
tränade hårt och flitigt. 
I Medelpad stod han i 
särklass under hela 50-
talet och var länge ankaret i 
STK:s herrlag där även Gösta 
Welander, Ingemar Eriks-
son och Christer Ottander 
svarade för starka insaser. 
Första NM-tecknet i singel 
tog Larssa 1954. I större 
sammanhang klarade han 
sig bäst som veteran.

Tillsammans med den 
gamle DC-spelaren Torsten 
Johansson hemförde han 
som oldboys sju SM-tecken 
i dubbel och i par med Åke 
Eliaesson blev Larssa Olsson 
också Europamästare 1970.
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1960-talet
STK en av de bästa klubbarna

Under första halvan av 60-talet etablerade sig STK som en av de bästa 
klubbarna i Norrland, på herrsidan en av de främsta i hela landet. Det var 
flera faktorer som bidrog till detta. Tony Pettersson, som på 50- talet spelat 
i SALK och juniorlandslaget, blev en fin förstärkning i herrarnas serielag 
när han kom till stan i mitten av 60-talet. Från Umeå kom Aina Andersson 
och tog positionen som klubbens främsta dam. Tyvärr ganska ensam i 
toppen, damerna hade på den tiden inte något serielag. Stor betydelse för 
utvecklingen hade också tillkomsten av Sporthallen, det Idrottens Hus som 
STK:arna redan på 40-talet hade förhoppningar om.
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Ett av landets främsta herrlag
Nu fanns det tre inomhusbanor, en i 
Tennishallen och två i Sporthallen. En stor 
tillgång, även om både A-och B-hallen 
i Sporthallen också nyttjades av andra 
idrotter. När Sporthallen kom till försökte 
STK få ensamrätt i Tennishallen. Det gick 
inte Fritidsnämnden med på. Men det blev 
en klubblokal i Tennishallen, en dröm som 
STK:arna haft ända sedan hallen byggdes i 
slutet av 30-talet.

1965 bjöd på spännande matcher i 
herrarnas allsvenska utomhusserie. 
Tennisklubben vann sin grupp och mötte 
på hemmaplan Boden i kvalmatch och 
Norrlandsfinal. STK vann med minsta 
möjliga marginal; 2-2 i matcher och 6-5 i 
set. Den mest dramatiska matchen spe-
lades mellan Tony Pettersson och Bodens 
Arne Pettersson. Tony låg under med 0-5 i 
avgörande set, vände till 5-5 -och vann till 
slut med 9-7. 

I semifinalen mot Kristianstad, även den 
på hemmaplan, blev det dock förlust med 
1-3 för Tony, Larssa Olsson och Christer 
Ottander. Enda segern togs i dubbel. 
Samma år, 1965, blev Ann-Beathe Eriksson 
tvåa i flicksingel i Båstads- turneringen.

1966 var herrlaget var herrlaget åter uppe i 
semifinal i allsvenska serien. Hemma-
match igen. Nu var det Ullevi TK från 
Göteborg som stod för motståndet och 
vann med 4-0. Under slutet av 60-och 
början av 70-talet hade STK några motiga 
år, då Aina Andersson, Ingemar Eriksson 
och Tony Pettersson representerade 
Matfors TK.

1964: Uppvisningsmatcher 
med Janne Lundqvist

1965: Herrlaget i 
Semifinal i allsvenska 
serien med Larssa Olsson, Tony 
Pettersson, Christer Ottander.

SM-brons
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Många juniorer och stort intresse

Tennisklubben växte. 1965 upptog 
medlemsförteckningen 182 namn; 16 
damer, 103 herrar, 10 damjunio rer och 
53 herrjuniorer. STK:arna delog flitigt i 
de kurser som Svenska Tennisförbundet 
arran gerade för instruktörer, domare och 
andra funktionärer. Och kursdelta garna 
ledde i sin tur utbildning på hemmaplan. 

Redan 1961 var juniorernas intresse så 
stort att alla inte kunde få vara med i 
klubbens gruppspel. Trots att antalet 
platser hade ökats till 42 från 30 året 
innan måste 25 juniorer avvi sas.

Däremot tycks juniorerna inte ha haft så 
stort intresse för klubbens fester. 
Vid 40-årsjubileet -61 var bara ett fåtal 
juniorer närvarande. Styrelsen uttalande 
sin besvikelse vid ett sam manträde där 
det föreslogs att om så ringa antal 
anmäler sig kommande år skulle inga 
juniorer alls får delta i festerna. 

På tal om fester så var det på vintern -68 
även så dåligt intresse alla ge nerationer 
att en planerad klubbfest inställdes. Men 
för den skull var det var inte tal om att i 
framtiden inställa fester för vuxna.

Svenska Tennisförbundets rikstränare Bill Luffler gästade Sundsvall vintern 1961 och
instruerade STK:s ungdomar. Från vänster Åsa Åkermark, Erik Welander, Göran Gilberg 
och Svante Tjemblom.
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Uppvisning med Janne Lundqvist
En vecka före julen -64 gav Janne 
Lundqvist, högst rankad i landet och 
påläggskalven Kenneth Andersson en 
beljublad uppvisning inför 500 åskådare 
i Sporthallen. Elitspelarna inledde med 
en singel. Sedan följde en dubbelmatch 
där GIF Sundsvalls nyblivna allsvenska 
fotbollsspelare Kjell Eriksson och Pecka 
Nordin spelade på var sin sida om nätet. 
Som avslutning en mixed med gästerna 
samt Aina An dersson och Rut Welander.
 
Under en tid hade styrelsen haft för avsikt 
att uppvakta Fritidsnämnden och 
diskutera tennisbanornas stan dard och 
belysning. I december --64 avskrev man 
de planerna, då Ten nisförbundet avise-
rat att göra en landsomfattande drive i 
samma ärende. Det dröjde till sommaren 

1968 innan förbundets generalsekreterare 
Sten Heyman kom på besök. Tillsammans 
med representanter för STK och Sköns TK 
samt fritidsnämnden be siktades banorna, 
som delvis fick kri tik, och diskuterades 
tennissportens framtid i Sundsvall. 

Damerna hade inget serielag, men nådde 
framgångar inviduellt. 1963 gick både Aina 
Andersson och Rut Welander till kvartsfinal 
i singel i Bå stadsturneringen. I damdubbel, 
där de inte spelade med varandra, nåd de 
båda semifinal. Det året hade Rut 
Welander samlat tillräckligt med po äng för 
att få Medelpads Idrottsför bunds elit-
märke, det så kallade Sto ra Grabbars 
märke.

Inte ens en djurgårdare...

15 - 0, 40 - 30 och deuce - vem eller vilka 
uppfann den raffinerade räkningen i 
tennis? Enligt oraklet Björn Hellberg är 
den vanligaste förklaringen att det var 
brittiska officerare i Indien på 1800-talet. 
De räknade vunna bol lar efter kanon-
kulornas vikt i skål pund på de brittiska 
örlogsfarty gens batteridäck. 

Visst kan räkningen vara förvirran de för 
en utomstående. På 1950- talet hade 
Djurgårdens IF en duk tig fotbollsspelare 

vid namn Hasse Jeppsson, sedermera 
proffs i Itali en. Han var också en duktig 
ten nisspelare. En fotbollssupporter ville se 
hur det spelet gick till. Han kom in på 
Cirkus just när matchen börjat och såg 
Hasse Jeppsson slå ut bollen.
 -- 0-15, sa domar’n. 
Då vände supportern i dörren.
-- Ska’ru inte se matchen, fråga dörr-
vakten.
-- Ä väl inget att se. 0 - 15 kan inte ens en 
djurgårdare hämta in, sva ra supportern ...
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Aina Andersson  

Tony Pettersson

Ellen Gauffin, Inga Welborn, Karla Magnus-
son och Rut Welander var duktiga på sin 
tid och försvarade klubbens färger med 
den äran. Sedan kom Aina Andersson, 
född 1928, en dam som STK har haft stor 
nytta och glädje av under årens lopp. 

1960 kom Aina från Umeå, redan 
etablerad i Norrlandseliten. En täv-
lingsmänniska, slet som ett djur och gav 
sig inte förrän sista bollen var spelad - 
och ofta vunnen. Efter ett 70-tal DM-teck-
en och 45 Norrlandsmästerskap i olika 
klas ser har Aina spelat hem 13 SM -guld, 

det senaste för några år  se dan, och har 
deltagit i veteran-VM. 

Hon har elitmärket (Stora Grabb) för 
Västerbotten, Medelpad och Jämtland, där 
familjen bodde åtta år på 70-talet.

Några år in på 60-talet kom Tony 
Pettersson, född 1939, som en frisk fläkt 
till Sundsvall och STK. Han hade då, som 
han själv säger, sina bästa år bakom sig. 
På grund av jobbet som sportjournalist 
hade han tvingats trappa ned på 
trä ningen.

Men i Sundsvall och Norr land lyckades 
han hävda sig bra. Tony hade en märklig 
förmåga att resa sig ur till synes hopplösa 
un derlägen i många viktiga matcher. Som 
då han vände 0-2 i set mot Tore Persson i 

NM-finalen i Skelleftehamn 1964, eller från 
0-5 i avgörande set i Norrlandsfinalen 
mot Bodens Arne Pettersson på följande 
år. Sedan tävlande han ”till och från” som 
senior, men fick en nytändning som 
veteran. Fyra lag-SM-guld förgyller det 
välfyllda prisskåpet.
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1970-talet
Björn Borg-feber och jubileum

Under 70-talet rådde det tennisfeber i Sverige, mycket på 
tack vare tennisspelaren Björn Borg. Detta märktes även i 
klubben då intresset i alla åldrar ökade. Under 70-talet firade 
klubben även sitt 50-års jubileum.
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Björn Borg-febern fick tempen att stiga
På 70-talet fick Björn Borg-febern  
temperaturen att stiga och intresset att 
sjuda. Nybörjare i alla åldrar sök te sig till 
hallarna och utebanorna. Tennisklubben 
tackade och tog emot, och gjorde vad 
man kunde för att ge alla ungdomar 
och vuxna in struktion och bereda dem 
tränings tillfällen. Man formligen dammsög 
stan på skolornas gymnastiksalar och 
utebanor. Nybörjarkurser och gruppspel 
ge nomfördes. Och det fanns möjlighet 
till individuell träning. Men alla ung domar 
kunde tyvärr inte beredas plats i den 
rationella träningsverksamhet som
juniortränaren Lars-Erik Karlsson svarade 
för.  Som ett eko från forna dar hördes 
ropen om fler banor både inom- och 
utomhus. 

Delvis bönhörda, vid Bal dershovs 
idrottsplats tillkom ett ten nisstadion med 
sex utebanor. Nu var det väl inte enbart 
bristen på spelplaner som gjorde att 
en del ungdomar tappade intresset och 
slu tade. Nymodighetens behag hade väl 
gått över. Även för en del herrar, förhop-
ningsfulla pappor till en ny Björn Borg eller 
”ständigt unga poj kar’’. 
1976 noterades rekordsiffran 301 medlem-

mar; 42 damer, 144 herrar, 27 damjuniorer/
flickor och 88 herr-ju niorer/pojkar. 1979 
hade antalet medlemmar min skat till 223; 
43 damer, 121 herrar, 16 damjuniorer/flick-
or och 43 herr juniorer/pojkar. 

Det året konstaterade styrelsen i verk-
samhetsberättelsen att planfrå gan var 
orsaken till den ständiga val frågan; bredd 
eller elit? Hur man än valde hördes miss-
nöje från båda grupperna. Klubben klarade 
balansgången. Eli ten fick bättre resurser 
än tidigare. Och ur den stora ungdom-
skullen ut kristalliserades talanger som på 
80- talet skulle föra upp Sundsvalls 
Ten nisklubb ·till en position bland de 
främsta klubbarna i landet. 

1975 fick de bästa spelarna rätt till tre 
timmars gratis träning per vecka, såväl 
inom- som utomhus, samt åtta bollar per 
vecka. I gengäld skyldig het att ställa upp i 
tävlingar som STK tog ut dem till. I denna 
representationsgrupp ingick Ann-Beathe 
Eriksson, Hans Eber stein, Arne Hansson, 
Lars Nordin och Bertil Olsson. Reserver 
var Ur ban Lundqvist och Per Wennerlund.

Instruktion i Tennishallen försommaren 1974. 
Lars-Erik Karlsson visar rätta greppet för 
nybörjare i alla åldrar.
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12-åriga Monica vann junior-SM
1979 hemförde 12-åriga Monica Lundqvist 
klubbens första JSM-guld. Vid Junior-SM 
utomhus i Västerås vann hon flick-
singel för flickor födda 1967 och senare, 
och i samma ål dersklass tog Monica 
tillsammans med en Stockholmsflicka 
silver i dub bel. Många års målmedveten 
juniorverk samhet resulterade under slutet 
av 70-talet också i seriesegrar för både 
flickorna och pojkarna i div Il.

STK:s yngre flickjuniorer vann sin serie 1978. 
Från vänster Catarina Gjellan, Lena Öhman, 
Monica Lundqvist och Irina Olsson

1970: Tennisgala med 
Manuel Santana och 
Janne Lundqvist. 1971

1971: 50 års-jubileum 
i Stadshussalongen.

1974: Veteran-SM 
inomhus arrangerades

1974

1975: Herrlaget i SM-
slutspel med Tony 
Petterson, Hans 
Eberstein, Lennart 
Löf.
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Herrlaget nådde SM-slutspel
1971 vann herrlaget div II serien utomhus 
och avancerade till ettan.  I laget spelade 
Larssa Olsson, Shaheer Mikhaiel, Lennart 
Löf och Hans Wennerlund.

Tyvärr gick det inte så bra i den hö gre 
serien nästa år, det blev sjätte och sista 
plats och återförvisning till tvåan. 

Med nyförvärvet Hans Eberstein och Tony 
Pettersson åter i STK-stallet blev det div 
I-spel och SM-slutspel år 1975. Dessvärre 
var lagen från Stockholm, Göteborg och 
Malmö för bra, STK blev fyra. 

I seriespelet det året deltog även Bertil 
Olsson, P O Stoltz, Lars Nor din, Arne Hans-
son och Håkan Sjö din. 

Under fem februaridagar 1974 spe lades 
Veteran-SM inomhus i Sunds vall. Arrangö-
rer var Medelpads Ten nisförbund, STK och 
SKöns TK. 

1978 vann herrarna åter utomhusse rien 
och nådde även SM-slutspel. Andralaget 
vann div Il.

Ann-Beathe Eriksson hade jobbat upp en 
stor damsektion, ett 40-tal spelare som 
startade ett utbyte med Uppland. 

Bredden i distriktet speglas av att det 
fanns sju klubbar som turades om att ar-
rangera DM; STK, Matfors, Skön, Njurunda, 
Timrå, Fränsta och Ånge.

1979 hade Tenniskluben en omsätt ning på 
närmare 123.000 kronor, va rav en vinst på 
drygt 8.000. Bingo och lotterier inbringade 
över 24.000, medlemsavgifter närmare 
12.000 kronor. Kings Cup, en landskamp 
mellan Sverige och Tjeckoslovakien gav 
5.000 kronor i vinst.

STK:s juniorer i farmarklubben Skandia TK 
vann inomhusserien 1978. Övre raden fr v: 
Peter Olsson, Lars Nordin, Anders Östlund, 
Peter Öhman, Thomas Törnros.
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Stor tennisgala i Sporthallen. Manuel Santana - Janne Lundqvist

Lördagen den 20 mars 1970 arran gerade 
STK en stor tennisgala i Sporthallen inför 
en publik på när mare 1.000 personer; 
spanjoren Ma nuel Santana, Wimbledon-
mästare 1966, mot svenska stjärnan 
Jan-Erik Lundqvist. Det var tredje match-
en av nio i en riksturné och -turnering. 
Första pris 50.000 kronor plus en bil för 
cirka 20.000. I dagens penningvärde sex 
gånger större belopp. För Manuel Santana 
var inte pris summan viktigast, han ville 
göra pro paganda för sporten.

Santana, som själv inte rökte, tjäna de 
motsvarande 400.000 kronor som direktör 
i Spanien för ett multinatio nellt tobaks-
bolag. Janne Lundqvist hade vunnit de 
två första mötena och tog nu tredje raka 
med siffrorna 8-6, 6-3. Han vann även 
hela turneringen. I en förmatch vann 
Stefan Bergs tröm, Sköns TK, och STK:s 
Stefan Hansson var sitt set, 6-3, 5-7. Den 
avslutande dubbeln vann Janne Lundqvist 
och Tony Pettersson, Mat fors, mot Manuel 
Santana och Lars sa Olsson, STK, med 6-4, 
6-4.

Från vänster Manuel Santana, Larssa Olsson, Tony Pettersson och Janne Lundqvist.
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Hans Eberstein
Som tonåring deltog Hans Eber stein, född 
1943, i Wimbledons ju niorturnering. Nu är 
han fram gångsrik veteran och har som 
så dan representerat Sverige i flera VM. 

Till STK kom han i början av 70-ta let och 
tog hand om förstasingeln i serielaget.

Hans Eberstein slog länge vakt om sin 
ställning som etta i STK och var en av 
Norrlands allra bästa seniorer - ända tills 
den nya och glädjande starka 
generationen med Anders Wennberg, 

Urban Lundqvist, bröderna Peter och 
Anders Öhman med flera ungtuppar 
började sticka upp i början av 80-talet.

Margareta Ljunggren
Margareta Ljunggren, född 1946, tillhörde 
som junior i Malmö TK landets tio bästa 
spelare.

1967 flyttade ”Maggan” till Sunds vall, 
representerade några år Mat fors innan 
hon kom till STK och avlöste Aina 
Andersson som num mer ett på spinnsi-
dan. 

På meritlistan har hon som senior flera 
NM-titlar samt singel-och dubbelseger i 
Båstadsturnering ens klass 2. 

Som veteran har Maggan tagit hem ett 
SM-tecken i singel, 17 i dubbel och sex i 
mixed. Sex gånger har hon representerat 
blågult i Veteran-VM. Hennes styrka är 
fighterinstinkten.
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Larssa Olsson och Aina Andersson. Monica Lundqvist och Peter Lundgren.

Mattias Pettersson och Linn Rönnberg. Två av tennisklubbens unga talanger och framtidshopp.

1976: Tennisstadion 
med sex utebanor 
färdig på Baldershov

1979: Kings Cup 
arrangerades mellan 
Sverige och Tjeckoslovakien

1979. Klubbens första 
JSM-guld i FS12 till 
Monica Lundqvist
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28

50-årsjubiléet i Stadshussalongen

Förbundstränare Evert Olsson från Uppsala på besök i Sundsvall vid en kurs för tränare vintern 1977. 
STK:arna i bakgrunden är från vänster Bengt Olsson, Peter Öhman och Lars-Erik Karlsson. 
På hitsidan om näten Harry Jonsson, Sköns TK.

Sundsvalls Tennisklubbs 50-års-jubi leum 
firades den 16 oktober 1971 i Stadshus-
salongen, med middag, un derhållning och 
dans. 

Bland de omkring 120 deltagarna var två 
av stiftarna, hedersmedlem marna Ellen 
Gauffin och Birger ”Bis se” Nordgren. 
Förbund och klubbar uppvaktade ju bilaren.

Till nya hedersmedlemmar utnämn des 
Olle Bergström, Ingvar Jansson, Karla 
Magnusson och Lars-Erik ”Larssa” Olsson. 
Klubbens förtjänstmärke i guld utde lades 
till Tore Hedin, Karla Magnus son, Sten 
Norberg och ”Larssa” Ols son. De fyra 
sistnämnda samt Gösta We lander erhöll 
också Svenska Tennis förbundets 
förtjänstmärke.



40

1980-talet
Det bästa decenniet

1980-talet blev tävlingsmässigt det dittills bästa decenniet 
för tennis klubben. Ja, egentligen började det redan 1979 med 
Monica Lundqvists Juni or SM-guld och sträckte sig via Pe ter 
Lundgren som topp till Mikael Stadlings Senior SM-guld 1991. 
Alla tre prövade också lyckan som proffs. Många unga 
talanger drogs med i svallvågorna efter den här trion. 
Så lovande talanger att det blev rena folkvandringen till 
collegestudier i det stora landet i väster. Där nådde de flesta 
toppen på sin karriär.
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Det bästa decenniet 
Det var främst juniorerna som hävdade 
klubbens färger under 8O-talet, men 
även seniorer och veteraner nådde 
stora framgångar. Bakom fanns en stark 
organisation som gjorde att STK på många 
sätt räknades som en av landets bästa 
tennisklubbar. 1980 var den efterlängtade 
föräldra föreningen bildad. Praktiskt taget 
alla ungdomar fick plats i juniorträ ningen. 

Det hölls nybörjar- och fortsättnings-
kurser, och ett 60-tal seniorer deltog 
i gruppspel. Åtta medlemmar deltog 
i tränings kurs steg 1, ett välbehövligt 
tillskott. Damerna hade ett uppskattat 
träningsläger i Vemdalen, och utbytet 
mellan Medelpad och Uppland fort satte. 

Tennisklubben hade 223 medlem mar. 
Omsättningen var närmare 87.000 kronor 
och verksamheten gav ett överskott på 
19.500 kronor. 

På tävlingsbanorna stod Monica Lundqvist 
i särklass, rankad etta i landet bland 

13-åringarna. Hon vann två Junior-SM i 
dubbel, och segrade i singel i både Skol-
SM och Båstad sturneringen. Monica deltog 
också i två juniorlands-
kamper, mot Holland och England. 

15-årige Peter Lundgren blev femma i 
riksfinalen i Kalle Anka Cup. Herrarnas 
seniorlag kvalade till elit serien, och 
förlorade knappt efter två jämna 
matcher mot Vetlanda. STK var bästa 
klubb i Norrlandsmäs terskapen inomhus. 
Hans Eberstein nådde finalen i 
ju niorveteranernas turnering i Båstad. 

Året därpå arrangerade STK tillsam mans 
med Sköns TK och Medelpads Tennis-
förbund både Sundsvalls Open, med 150 
deltagare från hela landet, och en junior-
landskamp. I landskampen deltog både 
Monica Lundqvist och Peter Lundgren. 
Damerna inledde nu ett utbyte även med 
Gävle. 

1983: JSM-silver för 
P18-laget med Peter 
Lundgren, Richard 
Hansson och Thomas 
Adler  

1984: Aina Andersson 
nordisk veteran-
mästare 

1984: Tennisgala med 
Mats Wilander och 
Jocke Nyström

1984: EM-guld i 
svenska F18-laget för 
Monica Lundqvist

EM-guld

SM-silver Tennisgala
Mats & Jocke



42

På senvintern ordnades en trivsel träff 
med pulkåkning och glögg med mera. 
Höst- och jubileumsfesten (nu fyllde 
Tennisklubben 60) i Skandias lunchrum 
lockade ett 60-tal som un derhölls med 
både lekar och dans. Klubbens Kalle 
Anka-turnering. STK hade sju pojk- och 
tre flicklag i serie spel. Två tränare gick 
steg 3-kursen. Monica Lundqvist och Peter 
Lund gren växte snabbt i spelskicklighet. 
1983 var båda rankade ettor i landet i 
respektive åldersklass. Duon deltog i 
juniorlandslagets turne i Europa. Monica 
vann i Bari, Italien, och Peter i Berlin, 
Västtyskland. Blott 15 respektive 17 år blev 
Moni ca och Peter också Norrlandsmästa re 

i singel för seniorer utomhus. Och Monica 
vann två SM i dubbel i klassen upp till 16 
år, både utom- och in omhus. 

Hans Eberstein blev svensk mästare i 
dubbel utomhus i klassen HD35. 
Herrjuniorernas lag tog andraplatsen i 
SM-slutspelet. I laget ingick Peter 
Lundgren, Richard Hansson och Thomas 
Adler. Herr- och damjuniorer deltog i 
all svenskan både inom- och utomhus. 
Farmarlagen Skandia och Ortviken deltog 
också i seriespel. Medelpads damer vann 
matchen Uppsala, STK förlorade i Gävle.

Ett glatt gäng i vinterkylan, några av klubbens bästa juniorer 1981. Från vänster To-
mas Wennberg, Lena Öhman, Monica Lundqvist, Peter Lundgren och Håkan Örlefors.
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Många beredda att ta över efter Peter Lundgren
Den 1 februari 1983 lämnade Peter 
Lundgren STK och gick över till SALK i 
Stockholm. Ynglingen hade utvecklats 
snabbt under de tre år han tävlat för 
Sundsvalls Tennis klubb - och den fortsatta 
karriären gick brant uppför, som en saga 
ur 40- och 50-talets Rekordmagasinet.
Men det var många STK:are som var  
beredda att ta över, såväl inom klubben 
som i Norrland. Anders Wennberg steg 
fram det här året och vann Norrländska 
Mästerskapen för seniorer inomhus - han 
besegrade klubbkamraten Peter Öhman i 
fina len. 

Urban Eriksson, som från och med hösten 
tävlade för STK, deltog till sammans med 
Monica Lundqvist i en juniorlandskamp i 
Europa. Moni ca representerade också  
blå-gult i USA. STK:s herrseniorlag spelade 
i norra regionens elitserie utomhus och 
be lade en hedersam femte plats. 
Se niorlaget blev också Norrlandsmäs tare 
inomhus. Elitjuniorernas träning  
tillsammans med de äldre gav utslag.  
Pojkjunior-laget Skandia vann div Il både 
inom och utomhus och slog dessutom 

in omhus Luleå TK med 3-0 i Norr-
landsfinalen. Pojklaget Ortviken vann 
inomhus i div 1. Damlaget se grade  
utomhus i div I. 

I motionsverksamheten deltog ett 60-tal 
spelare, varav 15 damer. GP-motionärer 
vanns av J-O Jonsson. I Lilla KM inomhus 
segrade Åke Sö derlind, utomhus Lennart 
Höglund. Den traditionella Julkorven 
samlade ett 50-tal spelare. Anders Sällvin 
och Lennart Sund vann huvudtävlingen, 
medan far och son Roslander kapa de åt 
sig korven i tröstturneringen.

Under sommaren arrangerade klub ben 
Sundsvall Open som samlat nä mare 200 
anmälningar. 267 matcher spelades i 
24 klasser. Trots tillgång till inte bara 
Sporthal len och Tennishallen var det svårt 
för medlemmarna att vintertid få speltid. 
Styrelsen skrev till kommunen och  
framförde önskemål om ekonomiskt stöd 
till en ny stor tennishall. Ett markområde 
intill Katrinelundsskolan ansågs lämpligt.

1985: Peter Lundgrens 
första ATP-seger i Köln

1988: Herrlag SM-brons 
ute med Mikael Stadling, 
Johan Dysholm, Thomas 
Nilsson

1989: Invigning Baldershallen
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Pe
te

r L
un

dg
re

nPeter Lundgren är självfallet 
Sundsvall Tennisklubbs störste 
och mest framgångsrike spelare 
genom åren. 

1995 drog sig Peter, född 1965, 
slutgiltigen tillbaka från  
proffscirkusen efter att ha vunnit 
tre ATP-turneringar och spelat 
ihop över sju miljoner svenska 
kronor i prispengar. 

Peter fick sitt stora inter-
nationella genombrott redan i 
unga år. Han slog igenom med 
dunder och brak i Stockholm 
Open 1985.

Till och från var Peter med i 
Sveriges ramstarka Davis Cup-lag 
och under sin lysande karrirär 

besegrade han de flesta av 
världens topplirare med Ivan 
Lendl och Mats Willander i 
spetsen. 

Ingen gick säker för sluggern 
Lundgren från Sundsvall när han 
hade en lyckad dag. Peter var 
utrustad med en sjusärdeles 
kampvilja och spelade en tennis 
som verkligen gick hem hos 
publiken. Stockholm Open var 
hans speciella favoritturnering. 
Där gick han till final en gång 
(slagen av Boris Becker 1988). Det 
var för också det år Peter hade 
sina avgjort största framgångar 
på ’’touren’’.
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Nyström-Wilander 1984 års höjdpunkt
1984 års höjdpunkt på hemmaplan var 
tennisgalan mellan Jocke Ny ström och 
Mats Wilander, där den förstnämnde vann 
matchen i två raka set. 

Klubben arrangrade också JSM ut omhus. 
Monica Lundqvist tog brons i singel flickor 
18. Den största triumfen svarade Monica 
för. Hon ingick i det svenska 18-år slaget 
som vann EM-guld. Aina An dersson blev 
nordisk mästare för damveteraner och tog 
två veteran  SM-guld i dubbel. 

Det här året gjorde sig Mikael Stad ling 
känd i en större krets. 18-åring en vann 
inomhus singeln i Norr landsmästerskapen 
för seniorer. STK:s herrlag vann div I både 
inne och ute men lyckades inte i kvalen till 
elitserien. Skandias herrar tog steget upp 
till ettan efter seriesegrar både inne och 
ute. Damlaget vann div I inomhus. 

Styrelsen skrev till kommunen och undra-
de varför det varit helt tyst un der det år 
som gått sedan STK skickat brevet med 
önskemål om stöd till en stor tennishall. 

Herrarnas representationslag var väldigt 
nära att 1985 ta steget upp till elitserien 
inomhus. Ett enda futtigt game skiljde 
i kvalmatchen mot Hel singborg. I laget 
spelade Mikael Stadling, Peter Öhman, 
Urban Eriks son, Johan Dysholm och Hans 
Eber stein. 

Micke Stadling tog två NM-guld. Pe ter 
Öhman vann herrsingel utomhus i jour-
nalist-VM. Och i Köln vann STK-fostrade 
Peter Lundgren sin första ATP-turnering. 
Monica Lundqvist hade flyttat från stan, till 
tennisgymnasiet i Båstad, och tävlade för 
SALK. För den klub ben spelade hon sedan 
hem tre se nior-SM-guld i lag. Monica bod-
de några år i Österrike och prövade också 
lyckan som proffs. Som bäst var hon 
rankad 124:a i världen, in nan hon varvade 
ned och satsade på studierna, men ändå 
var tongi vande i STK:s damlag. 

1986 sjösattes en ny organisation inom 
Tennisklubben, ett flertal kom mitteer 
med ansvar för respektive verksamhets-
område. 

Ordföranden Hans Hallin måste på grund 
av tids brist avgå under pågående  
mandat period, och ersattes av vice  
ordfö randen Lars-Erik Lundqvist. 

Året därpå blev herrlaget trea i norra 
elitserien utomhus. En mycket bra  
prestation, i serien spelade lag från  
Stockholm och norrut. Det här året  
beslutade också Sunds valls kommun att 
ge stöd till en ny tennishall intill  
utebanorna vid Bal dershov. Och Svenska  
Tennisförbundet be römde i ett 
officiellt brev STK för ”ett utomordentligt 
välarrangerat Vete ran-SM med 
kringarrangemang.
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istPå spinnsidan har 
Monica Lundqvist, född 1967, 
framstått som klubbens 
ojämförligt stör sta spelare 
och affischnamn. 

Redan när Monica var 11-12 år 
förstod man att hon skulle bli 
någonting alldeles extra i  
ten nisväg på dessa bredd-
grader. Hon hade en okuvlig 
vilja och tränade redan i 
tonåren betyd ligt hårdare än 
andra jämnåriga tjejer i STK.  
Resultaten uteblev inte.  
Monica vann JSM och skol-
SM vart och vartannat år och 
hade också en självskriven 
plats i landslaget under hela 
sin juniortid. 

Europamästarinna i lag blev 
Monica 1984, vid 17 års ålder, 
och när hon sedan tog steget 
upp i seniorklassen var  
Monica en av Sveriges 4-5 
bästa tennis damer. 

Monica var mycket nära att 
slå sig in bland de 100 bästa 
tjejer na på världsrankingen 
innan hon tröttnade på 
tennisflackan det jorden runt 
och satsade på studi erna 
i stället. I Sundsvalls TK:s 
stronga tjejlag som hade 
stora framgångar i Elit-
divisionen i början på 
1990-talet, har Monica 
Lundqvist dragit det tyngsta 
lasset i alla år.
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SM-brons utomhus
1988 nådde Tennisklubben sin hittills 
största framgång i lag. Herrtrion Mi kael 
Stadling, Johan Dysholm och Thomas 
Nilsson tog SM-brons utom hus. 

Framgångarna under 80-talet resul terade 
också i att många av klub bens bästa 
spelare fick möjligheter att studera vid 
college i USA och spela med i skolornas 
tennislag. Urban Lundqvist och Anders 
Wenn berg var de första som utvandrade, 
under mitten av 80-talet. 

De följdes av, i bokstavsordning och i 
hopp om att alla här nämns: Tomas Adler, 
Erik Andersson, Lisa Anders son, Johan 
Dysholm, Richard Hans son, Stefan Nilsson, 
Thomas Nils son, Mikael Stadling, 
Anna-Lena Tapper och Fredrik Wikström.

Strax före jul 1989 invig des Baldershallen. 
En kort tid senare revs gamla tennishallen. 
Baldershallen har fyra ba nor, plus en bana 
som främst utnyttjas av skolor och fri-
idrottare, omkläd ningsrum, kanslilokaler, 
café och en shop. 

Bygget gick på 20,7 miljo ner kronor. 
Kommunen gav 5,5 miljoner i bidrag, 
Sundsvalls Friidrottsföre ning 200.000 och 
närings livet 300.000. Kommunen borgade 
för ett banklån på 12,7 miljoner och 
klubben tog ett utlandslån på två miljoner. 

Under slutet av 80-talet fick de två 
utebanorna vid Västhagen ge plats för en 
parkeringsplats. Som er sättning anlade 
kommu nen två banor på andra sidan 
Fabriksgatan, intill Sporthallsbadet.

Vilka höjdare! Grabbarna som tog SM-brons utomhus. Från vänster: Thomas Nilsson,  
Johan Dysholm och Mikael Stadling.
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Längst upp på domarstolen 
Tennisklubbens ordförande 
Göran Bylund med fyra av de 
som senare utvandrade till 
USA. Överst Johan Dys holm, 
till vänster Mikael Stadling, 
till höger To mas Adler och 
längst ned Thomas Nilsson.
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1990-talet
Ny hall ger uppsving

Tillkomsten av Baldershallen gav Tennisklubben ett rejält 
uppsving. Skötseln av hallen var lika glädjande som 
krävande. Aktiviteterna mång dubblades på flera fronter. 
Sunds valls Tennisklubb växte från en liten till en stor 
förening. Antalet medlem mar ökade från 425 året innan 
till 641. 
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Baldershallen blev ett rejält uppsving
Den sociala samvaron var viktig. Dam-
sektionen, som ökade från 40 till 60 
aktiva, var ledande med många träffar av 
olika slag. I motionsverksamheten deltog 
över 60 spelare. Med Shoot out, en 
turne ring med tiebreak, fick tävlings-
spe larna sin motsvarighet till Julkorven. 
Stefan Nilsson vann premiären. 
Monica Lundqvist kom hem. 1illsam mans 
med Anna-Lena Tapper och Margareta 
Ljunggren förde hon upp damlaget i 
elitserien inomhus. Utom hus vann  
Anna-Lena, Margareta och Nina Jonsson 
sin serie. Slitstarka Maggan ingick också i 
veteranlaget tillsammans med Aina  
Andersson och Babro Jonsson. Trion  
nådde riksfinalen där dock Kungliga  
Klub ben från Stockholm blev för svår. 

Juniorerna ökade från 40 till 170 spelare 
och hade flera egna tränare. Veteranerna 
hemförde hela nio SM -guld. Aina 
Andersson var värst med fyra. Maggan 
Ljunggren tog tre.  Hans Eberstein, ett, 
ingick också i H 46-laget där de övriga 
guldmedaljö rerna var Curt Ejerås, Tony 

Petters son och Mats Thunman. Herranas 
A-lag höll sig kvar i elitseri en utomhus, 
men nådde inte ända fram i kvalet inom-
hus. B-laget gick upp till div I utomhus 
och var även inomhus nära att vinna div 
Il-serien. Thomas Nilsson blev Norrlands-
mästare i dubbel. 1991 var både tävlings- 
och arran görsmässigt ett framgångsrikt 
år. Mikael Stadling, åter från Göteborgs 
LTK, vann singeln och tog silver i dubbeln i 
SM inomhus. Det var STK:s första 
senior-SM-titel genom tiderna. 

Både dam- och herrlaget kom med i 
Tennisförbundets nya satsning 
För bundsserien. Monica Lundqvist och 
nyförvärven Liselott Sandberg (Umeå) och 
Helena Karlsson (Öster sund) blev fyra i 
elitdivisionen. Herr laget förnyade 
kontraktet i Div I Nor ra. Tennisklubben 
arrangerade Sunds vall Open och 
sammandrag i förbundsserierna. Urban 
Lundqvist blev heltidsanställd som 
kanslist och tränare, Rune Carlsson 
anställd på halvtid i hallen.

1991: Klubbens första 
senior SM-guld till 
Mikael Stadling

1993: Damlaget SM-brons 
med Monica Lundqvist, 
Susanne Andersson, 
Helena Karlsson

1995: H35-laget SM-guld 
utomhus med Peter 
Öhman, Urban Lundqvist 
och Arne Hansson

SM-brons
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g Mikael Stadling, född 1966, 
kom från Njurunda till STK 
tillsammans med barndoms-
kamraten Peter Lundgren. 

Mikael blev också en topp-
spelare, om än inte i Peters 
höga klass. I många år till-
hörde ”Micke” lan dets 20-30 
bästa tennisspelare och var 
framför allt svårslagen på 
snabba underlag. 

Hans största merit är segern 
i in omhus-SM 1991 - klubbens 
hittills enda på seniorsidan. 
Efter collegeåren i USA valde 
Mi kael att söka lyckan som 
proffs .

Bäst lyckades han i ligaspelet 
i Tyskland och Österrike 
där han fäste ett flertal fina 
skalper vid sitt segerbälte. 
Annars gick det ”upp och ner’’  
i karriären. Mikael Stadling 
var talangfull och ambitiös 
men fick tyvärr aldrig den 
där riktigt stora fullträffen 
som han såg fram emot och 
var ute efter i många år. 
Som bäst låg han bland de 
250 topp lirarna på ATP-ran-
kingen. I sina bästa stunder 
kunde han matcha nästan 
vem som helst med sin tunga 
serve och sitt tuffa attack-
spel.
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Generationsväxling efter spelarflykten till USA
1992 inleddes den generationsväxling som 
fortfarande pågår. Spelarflykten till USA 
blev kännbar för Tennisklubben, främst på 
herrsidan. Den här hösten var det Stefan 
Nilsson, Erik Andersson och Anna-Lena 
Tapper som anslöt sig till emigranternas 
skara. 

I tävlingsspelet var det damerna som höll 
fanan högst. Tjejerna nådde en 
hedrande femte plats i förbundsseri ens 
elitdivision. Där hade matcherna utökats 
till fyra singlar och två dubblar. Monica 
Lundqvist vann alla sina singelmatcher. 
Liselott Sandberg, Helena Karlsson, samt 
årets nyför värv Susanne Andersson från 
Katri neholm, svarade också för starka 
insatser. 13-åriga lovande Linn Rönnberg 
fick känna på hetluften i seriematcherna 
på hemmaplan. Saknaden efter 
Anna-Lena Tapper, duktig i dubbel, var 
stor. Med ett starkare dubbelpar hade 
det kunnat bli en eller ett par placeringar 
bättre för damerna. 

Individuellt fortsatte Monica Lund qvist att 
övertyga. Hon vann flera turneringar och 
var rankad som nummer elva i Sverige. 
Herrarna hade det tyngre. Det var först 
efter kvalspel hemma i Balders hallen mot 
Norrköping och Umeå som laget säkrade 
fortsatt spel i div I Norra. 

Micke Stadling var ankare och vann alla 
singlar och dubblar. I laget ingick för 
övrigt Peter Sällvin, Fredrik Wikström, 
Jacob Henriksson, Urban Lundqvist, Ricky 
Hansson, Christer Gradin och Christian 
Eberstein. 

I proffsspelet gick bra för Mikael Stadling 
som hade avancerat till om kring 250:e 
plats. Utöver de två lagen i  
förbundsserier na deltog STK med 18 lag 
i allsven ska serier. 170 juniorer deltog 
i träning som nu indelades i tre block: 
Tennisskolan, Fortsättningsskolan och 
Tävlings juniorer, allt efter ålder, nivå, 
intres se, ambitioner och förutsättningar. 
De främsta talangerna var Linn Rönnberg, 
Andreas Lygdman och Mattias Pettersson. 

Margareta Ljunggren tog SM-guld i både 
dubbel och mixed i veteran klassen. 
Damernas veteranlag vann serien och blev 
trea i sluspelet. Herrarnas H 45-lag blev 
svenska ve teranmästare både inom- och 
utom hus. Individuellt vann Hans 
Eber stein flera turneringar och deltog 
också i Veteran-VM.  

Utbildningsverksamheten var livlig, många 
deltog i tränarutbildning och andra kurser.
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Upp och ner i idrottsvärlden
Susanne Anderssons SM-silver i singel 
inomhus och SM-guld i junior cupen för 
flickor 18 och damlaget var de elitmässigt 
starkaste insatser na år 1993.  
I elitdivisionen nådde damlaget nu sin 
bästa placering - trea. Christer Ottander 
tog SM-guld i dub bel i veteranklassen och 
blev singel mästare i läkar-VM som 
avgjordes i England. 

Det går upp och ner inom idrottsvärl den, 
där inga träd tillåts att växa till himlen. 
För STK har det elitmässigt varit ner de 
senaste åren. 1994 åkte både dam- och 
herrlaget ur för bundsserierna. Bland 
framgångarna kan nämnas att flickor 15 
år det året tog SM-brons och pojkar 15 var 
nära gå till SM slutspel. 

1995 vann H35-laget Veteran-SM utomhus, 
som avgjordes på Balders. I laget ingick 

Peter Öhman, Urban Lundqvist och Arne 
Hansson. Micke Stadling gick över till 
TSK Malmen i Stockholm, som spelar i 
elitdivisionen. 

1996 gick flickor 18 till slutspel i 
Ju niorcupen och blev fyra. Men talangerna 
växer på sig. Om några år kommer nog 
framgångarna för ungdomar som Linn 
Rönnberg, Annika Westberg, Fredrik  
Häggman, Lars Jonasson, Mattias  
Pettersson, Andreas Skarin, Daniel  
Waluzevski och Niklas Östlund. Vid  
senaste årsskiftet hade Sunds valls 
Tennisklubb 416 medlemmar. 

Omsättningen år 1995 var 2.259.434 kronor 
och balansomslutningen drygt 19 miljoner. 
Klubben äger Balders hallen, som efter 
avskrivning har ett bokfört värde på  
omkring 17 miljoner.

Sundsvalls Tennisklubb har en bred ungdomsverksamhet att bygga på inför framtiden. 
Bilden är från 1993.
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Anställda sedan 1990

1990: Urban Lundqvist, Arne Hansson 

1991 – 92: Urban Lundqvist, Rune Carlsson, 
Lillemor Sundvall 

1993 – 95: Urban Lundqvist, Richard  
Hansson, Lillemor Sundvall  

1996: Urban Lundqvist/Peter Lundin, 
Richard Hansson, Lillemor Sundvall 

1997 – 2001: Richard Hansson, Peter  
Lundin, Lillemor Sundvall 

2002 – 2005: Richard Hansson, Peter  
Lundin, Richie Koria, Lillemor Sundvall/
Eva Brinkemar
 
2006 – 2008: Richard Hansson, Peter 
Lundin, Lillemor Sundvall/Eva Brinkemar, 
Patrik Backman (08) 

2009: Richard Hansson/Arne Hansson, 
Peter Lundin/Manuel Rodriguez, Eva 
Brinkemar

2010 – 2011: Arne Hansson, Manuel  
Rodriguez, Eva Brinkemar 
2012: Arne Hansson/Urban Lundqvist, 

Manuel Rodriguez, Eva Brinkemar, 
Andreas Niemelä 

2013: Urban Lundqvist, Manuel Rodriguez/
Patrik Backman, Eva Brinkemar, Erik 
Linde, Andreas Niemelä 

2014 – 2015: Urban Lundqvist, Patrik  
Backman, Eva Brinkemar, Erik Linde,  
Andreas Niemelä 

2016: Urban Lundqvist, Patrik Backman, 
Eva Brinkemar, Albin Gustafsson, Andreas 
Niemelä 
 
2017: Urban Lundqvist, Patrik Backman,  
Robin Lindh, Eva Brinkemar, Albin  
Gustafsson, Andreas Niemelä 

2018 – 2019: Urban Lundqvist, Patrik 
Backman, Robin Lindh, David Vessberg, 
Eva Brinkemar, Albin Gustafsson, Andreas 
Niemelä, Mattias Niemelä 

2020 –  Urban Lundqvist, Patrik Backman, 
Robin Lindh, David Vessberg, Albin 
Gustafsson, Andreas Niemelä, Mattias 
Niemelä
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Styrelsen 2020. Från vänster: Björn Wigge, Monica Lundqvist, Michael Edström, Patrik Backman, 
Peter Rummel, Urban Lundqvist, Magnus Monsell, Anna Lundbäck, Anders Rådberg
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Elit Junior Dam 

1990 Peter Öhman Hans Eberstein Maggan Ljunggren

1991-
1992

Arne Hansson Ralph Lundgren Maggan Ljunggren

1993 Arne Hansson Bo Andersson Maggan Ljunggren

1994 Arne Hansson Margareta Kaiser Maggan Ljunggren

1995 Peter Sällvin Lars Eriksson Elisabeth Wiström

1996 Peter Sällvin Anders Erbring Elisabeth Wiström

1997-1998 Richard Hansson Torbjörn Pettersson Elisabeth Wiström

1999-2001 Richard Hansson Jan Kibe Gun Britt Grundström

2002 Richard Hansson (Tränarna) Gun Britt Grundström

2003 Richard Hansson (Tränarna) Eyvor Englund

2004 Richard Hansson Åsa Farhadian & Åke Svensson Eyvor Englund

2005-2006 Richard Hansson Henrik Bergman Eyvor Englund

2007 Johan Thunberg Henrik Bergman Doris Lindmark

2008 Johan Thunberg Peter Lundin Doris Lindmark

2009-2010 Henrik Persson Arne Hansson Doris Lindmark

2011-2012 Urban Lundqvist & 
Mattias Pettersson

(Tränarna) Toni Ohlson

2013-2014 Mattias Pettersson Åsa Alvarsson Toni Ohlson

2015 Peter Sällvin Åsa Alvarsson Toni Ohlson

2016-2018 Peter Sällvin Magnus Monsell Charlotte Barta

2019 Peter Sällvin Magnus Monsell Kerstin Stickler

2020-2021 David Vessberg Magnus Monsell Kerstin Stickler

Kommittéordförande  
Sammankallade sedan hallen byggdes 1990
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Veteran Gruppspel Hall/fastighet

1990 Curt Ejerås Einar Jacobsson Lars-Erik Lundqvist 

1991 Curt Ejerås Bengt Ivnäs

1992 Christer Ottander Bengt Ivnäs Arne Hansson 

1993 Alf-Göran Nilsson Bengt Ivnäs  
Magnus Felländer

Arne Hansson 

1994 Alf-Göran Nilsson Magnus Felländer Arne Hansson 

1995 Curt Ejerås Diederik Melinik Urban Lundqvist

1996 Curt Ejerås Diederik Melinik Urban Lundqvist 
& Peter Lundin

1997 Curt Ejerås Diederik Melinik Richard Hansson 
& Peter Lundin

1998-1999 Curt Ejerås Diederik Melinik Richard Hansson

2000-2001 Curt Ejerås

2002-2003 Alf-Göran Nilsson

2004-2005 Alf-Göran Nilsson (Tränarna) Sten Norberg

2006-2008 Alf-Göran Nilsson (Tränarna)

2009-2010 Alf-Göran Nilsson (Tränarna) Bo Long

2011-2012 (Tränarna) Bo Long

2013 Carolina Blomberg Kjell Bergström

2014 Eric Svalander Carolina Blomberg Anders Rådberg 
& Urban Lundqvist

2015-2016 Eric Svalander Carolina Blomberg  
& Stefan Sjöbom

Anders Rådberg 
& Urban Lundqvist

2017-2021 Kjell Bergström Stefan Sjöbom Anders Rådberg  
& Urban Lundqvist
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1996-2009

En höjdpunkt under dessa år var SM-silver 
i Vetlanda utomhus 2000 för herrlaget 
med i första hand Mikael Stadling, 
Mattias Pettersson, Daniel Waluszewski 
och Fredric Häggman.

Micke Stadling var på ”gamla” dagar 
piggare än någonsin då han 2000 vann 
Sommartouren och därmed fick titulera 
sig Svensk Mästare utomhus. Han hade 
inte förlorat en enda 1a singel på 6 år!

Tennisskolan hade under dessa år 120-150  
juniorer i regelbunden träning under 
ledning av i första hand Peter Lundin och 
Richard Hansson samt under något år av 
Richie Koria som ersättare under Peters 
föräldraledighet och Manuel Rodriguez 
från 2009. 

Hösten 2001 startades Hagaskolans 
tennisidrottsprofil med 13 elever från 
högstadiet och senare år var det mellan 
30-50 st skolungdomar i ämnet tennis på 
skoltid i Baldershallen. Juniorkommittén 
leddes under dessa år av Anders Erbring, 
Torbjörn Pettersson, Jan Kibe, Åsa 
Farahdian/Åke Svensson och Henrik 
Bergman.

Damkommittén med 30-50 aktiva 
medlemmar arrangerade uppskattade 
sociala aktiviteter förutom söndags-
dubblarna med ett 25-tal damer. 
Dessutom var det regelbundna klubb-
utbyten med många olika tennisklubbar. 
En tävlingsmässig höjdpunkt var SM-guld
2001 för D50-laget.

Herrveteranerna var flitiga i seriespelet 
med flertalet serielag i H35, H45 och 
H55, samt från 2004 även H65. Veckans 
höjdpunkt var torsdagarnas socialtennis 
där 15-20 spelade dubblar, såväl herrar 
som damer. Herrarna hade regelbundna 
klubbutbyten med Upsala Studenters IF 
och under 2003-2005 Gustavsbergs TK.

Under 2009 var det stort intresset för  
tenniskurser för vuxna, under ledning av 
Manuel Rodriguez, och antalet deltagare 
hade utökats från 40 på våren till 70 på 
hösten. Kurserna blev en del av 
verksamheten med regelbundna träningar 
under hela terminen.
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1996:  Klubbens 75-års-
dag firades med öppet 
hus i Baldershallen 
samt bankett

1997: Utlands-
lånen för hallen 
omsattes till 
svensk valuta 
(ränteskillnaden 
sjönk markant)

1998: JSM-brons 
F15-lag Anna 
Skarin och Arijana 
Matic, Ida Sillman

1999: D40-lag 
2a i SM-slutspel  
med Margareta 
Ljunggren, Doris 
Lindmark och
Lisbeth Andersson

SM-silver

SM-brons
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Juniorerna 1996-2009

Tävlingar
Klubbresor genomfördes 1997 till bland 
annat Näsbypark, Bollnäs, Övik, Uppsala 
samt inne-SM i Göteborg och ute-SM i 
Båstad. Till Kalle Anka Cup slutspel i 
Båstad tog sig 1997 Thom Petterson (P11), 
Daniel Kibe (P13), Anna Skarin (F13) och 
Daniel Waluzewski (P15). Daniel Kibe, Lars 
Jonasson och Anna Skarin blev 1997 ut-
tagna till DC-läger i Båstad. P15-laget var 
1997 i SM-slutspel i Göteborg med spelarna 
Daniel Waluzewski, Fredrik Häggman och 
Alen Matic. Samma år spelade Anna Skarin 
och Arijana Matic i F15-laget SM-slutspel i 
Sundsvall.

1998 blev det 3:e plats i SM-slutspelet för 
F15-laget där även Ida Sillman ingick i la-
get förutom Anna och Arijana. Daniel 
Waluszewski tog flera tävlingsvinster och 
blev segrare i Norrlands Junior Masters. 
Arijana Matic flyttade till Upsala Studenter 
och Mattias Pettersson kom åter till STK 
efter två år på tennisgymnasium i Lin-
köping. 

Till Kalle Anka Cup slutspel i Båstad tog sig 
1999 Henrik Persson (P11), Maria Svensson 
(F11), Anna Skarin (F15), Pontus Hansson 
(P13), Daniel Kibe (P15), Catalina Rodriguez 
(F13) och. Se bilden ovan.

Under dessa år arrangerades tävlingar 
som Sundsvall Open i mars, Sundsvalls 
Cupen i juni (senare Sommarspelen) och 
från 2001 Sundsvall Junior Cup. Dessa 
riktades till juniorer mellan 12 och 18 år 
och klasserna uppdelades i spelstyrka 
(rankingpoäng) istället för ålders-
indelning. 

2009 arrangerades de första regions-
mästerskapen för Tennis Norr i Sundsvall.  
Musse Pigg Cup för de yngsta genom-
fördes 2-3 gånger per år med ett 50-tal 
deltagare. Familjedubblar var ett annat 
uppskattat arrangemang liksom klubb-
matcher mot t ex Sköns TK, Kalle Anka 
Cup distriktsfinaler samt Junior-DM för 
Medelpad. Klubbresor för tävlings-
spelare gjordes till Uppsala, Bollnäs, 
Umeå, Östersund, Eskilstuna och Övik.
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2006 genomfördes ett uppskattat upp-
startsläger för grussäsongen i Smålands-
stenar.

2001 hade STK 25 st klassegrar i 16 
tävlingar med vinster för bl a Mirza Beci-
ragic, Anna Skarin, Marcus Reise, Helena 
Ericsson, Emma Samuelsson och Maria 
Svensson. Mirza Beciragic gick till kvarts-
final PS14 i SALK Open och på Davis Cup 
skolan i Båstad deltog Mirza Beciragic 
och Marcus Reise. 

Till Kalle Anka Cup i Båstad 2002 
kvalificerade sig Maria Svensson, Emma 
Samuelsson, Marcus Reise och Fredrika 
Ek. Tävlingsmässigt var det under 2003 
avsaknad av konkurrens i distriktet, men 
i tävlingsmiljöer utanför hade juniorerna 
svårigheter att hävda sig.

Glädjande var att klubbens spelare 2004 
började vinna tävlingar igen, 9 st tävlings-
segrare och 5 st STK:are togs sig till Kalle 
Anka Cup-finalerna i Båstad. 

Under 2005 vann juniorerna 29 tävlingar 
och STK hade ”full pott” i representation 
i Grand Slam-pokalen, Pirres Pokal-laget 
Kalle Anka Cup final och Julia Cup-laget. 
Spelare i tävlingsgruppen var under 2005 
Andreas Olofsson, Henrik Ek, Camilla 
Bergman, Marco Aguirre Nylén, Tim 
Kerschbaumer, Andreas Kibe, Lisa Flodén, 
Erik Linde, Linn Flodén, Anna Stjernberg, 
Gabriella Ivnäs, Victoria Svensson, 
Sebastian Lundin, Maria Svensson, Lita 
Söderqvist, Ramajana Halilovic, Fredrika 
Ek och Helena Hägglund.

Under 2006 var det fortsatt många fina
juniorframgångar med 22 st turnerings-
segrar. Till Kalle Anka Cup riksfinaler 
2006 kvalificerade sig Fredrika Ek, Lita 
Söderqvist, Andreas Kibe och Henrik Ek 
i Pirres Pokal var alla STK:are (Sebastian 
Lundin, Andreas Kibe, Marco Aguirre Nylen 
och Andreas Olofsson). Investor Cup-laget 
med Victoria Svensson och Lita Söder-
qvist gick till semifinal slutspelet.

Under 2007 var tävlingsgruppen 18 
juniorer och 8 st kvalade in till slutspel i 
Norrlands Junior Master i Sundsvall. Året 
blev slutet på en framgångsrik tävlings-
grupp födda 91-92, som presterat väl 
under 5-6 år då några flyttat till tennis-
gymnasium och andra blivit klubbledare 
eller tränare. 

Till Kalle Anka Cup-finalerna i Båstad 
2008 togs sig Alexander Wigge (P11), Anna 
Rummel (F11), Ronja Brinkemar (F13) och 
Victoria Svensson (F15). 

I årsberättelsen 2008 skrevs: ”Framtiden 
ser bra ut då bland annat tävlingsgrup-
perna är fulla och framförallt den yngre 
gruppen födda 1996-1998, har kommit 
igång bra med sitt tävlingsspel. Täv-
lingsframgångar blev genom segrar för 
Victoria Svensson (FS14 Kramfors 2ggr), 
Sebastian Lundin (PS16 Söderhamn) och 
Camilla Bergman (FS16 i NM i Umeå).

Under 2009 var det 10-15 st i tävlings-
gruppen och till Kalle Anka Cup-finalen i 
Båstad var samtliga 6 spelare från STK.



Tävlingsgruppen 2005. Bakre raden: Peter Lundin, Linn Flodén, Viktoria Svensson, Lita 
Söderqvist, Marco Aguirre Nylén, Andreas Olofsson, Henrik Ek
Främre raden: Marcus Reise, Gabriella Ivnäs, Anna Stjernberg, Ramajana Halilovic, 
Andreas Kibe, Lisa Flodén, Fredrika Ek
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Seriespel
STK:s juniorserielag spelade de flesta 
åren och det blev SM-slutspel 2000 för 
P18-laget, 2002 för F15-laget och 2004 
för F18-laget där spelarna båda åren var 
Maria Svensson, Nathalie Diveby, Helena 
Ericsson och Anna Lindgren. 2008 tog sig 
F15-laget också till SM-slutspel, då med 
spelarna Linn Flodén, Victoria Svensson 
och Lita Söderqvist.

Kid’s Day med ”Gusten”, Halloween-
party, Tennismaraton, Drop-in
Tennis Future/Kid’s Day med förre 
tennisproffset Magnus Gustafsson 
kom på besök 2002 och 2003 där även 
lokala idrottsstjärnor från andra sporter 
medverkade på denna uppskattade och 
populära landsomfattande rundresa 
riktad till yngre barn.

Halloween-party med musik, dans och 
lek hölls både 2002 och 2003 i Balders-
hallen under ledning av Richie Koria med 
ett 50-tal “scary kids” i åldrarna 5-16 år. 
Tennismaraton genomfördes 2003 med 
övernattning i hallen och tennisspel utan 
uppehåll i ett dygn.

Under 2006 anordnades Drop-in på 
lördagar i Baldershallen där det var fritt 
för klubbens medlemmar att ta med 
familj och vänner för att under fria och 
lättsamma former aktivera sig på banor-
na. Förutom tennis och minitennis fanns 
möjlighet att spela bordtennis, innebandy 
och fotboll. I kaféet erbjöds ett ”hälsoin-
riktat” sortiment med frukt, juice, nyttig 
dipptallrik och fantastiska ”smoothies”.



Magnus ’’Gusten’’ Gustafsson på Kid’s Day 
2002
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Träningsorganisation och utvecklings-
arbete
Det genomfördes flertalet klubb-
tävlingar och trivselaktiviteter som t ex 
Kalle Anka-tävling mot Skön, Junior-KM, 
Familjedubbel samt Juniorserie med 
matchspel på helgerna. Föräldrar var 
med som ledare på klubbresor, hjälpte till 
med aktiviteter och arrangemang samt 
kaféskötsel. Verksamheten leddes av en 
aktiv juniorkommitté tillsammans med 
cheftränare Peter Lundin. I junior-
kommitténs policydokument som togs 
fram 1999 formulerades följande syfte:

STK:s juniorverksamhet syftar till att ge 
tennisintresserade ungdomar möjlighet 
att utveckla sig efter egen förmåga till att 
bli kunniga tennisspelare. Juniorverksam-
heten syftar också till att skapa intresse 
för klubbens hela verksamhet. 

Målet är att ungdomar efter junioråldern 
ska fortsätta att vara aktiva inom klub-
ben, komma med i de olika seniorlagen 
och hjälpa till med träning och sparring 
av yngre juniorer. Dessutom vill vi genom 
juniorverksamheten erbjuda en social 
gemenskap och bidra till ungdomarnas 
sociala fostran.

Under 2000 var det övergripande målet 
för juniorverksamheten att fortsätta 
arbetet med organisationsutvecklingen, 
verka för att öka antalet aktiva föräldrar i 
arbetet med juniorverksamheten samt att 
få fler juniorer att delta i tävlings-
aktiviteter. Juniorkommittén utökades 
från tre till fem medlemmar och fler 
föräldrar deltog i planering och genom-
förande av olika arrangemang, t ex trivsel, 
klubbresor, tävlingsarrangemang. 

Mathias Hansson och Alexander Wigge i 
klubbtävling 2007

Magnus ’’Gusten’’ Gustafsson på Kid’s day 
2002 
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Träningen leddes under 2001 av Peter 
Lundin och Richard Hansson med hjälp av 
Manuel Rodriguez och Mattias Pettersson 
samt Linda Sundin, Fredric Häggman och 
Richie Koria. På julavslutningen 2001 i 
Baldershallen var det ca 100 närvarande.

Under 2002 bildades arbetsgrupper 
avseende Trivsel/avslutning, Musse Pigg 
Cup, Klubbresor, Juniortavlan, Nationella 
tävlingar och klubbtävlingar. Det starta-
des upp med fysträning, genomfördes 
konditionstest för tävlingsspelare, mental 
träning samt utvecklingssamtal med 
spelarna. 

Under våren 2003 var Richie Koria 
ansvarig chefstränare under Peter 
Lundins föräldraledighet. Hösten 2003 
påbörjades en speciell satsning med fokus 
på tävlingsjuniorer med ca 20 juniorer i 
åldrarna 9-15 som erbjöds mer om-
fattande träning inriktad på tävlingsspel. 

Under 2004 gick juniorkommittébildning 
trögt så planering sköttes från kansliet 
med Peter Lundin som ansvarig med stöd 
från Richard Hansson samt Richie Koria. 
Övriga tränare var Maria Svensson, Helena 
Ericsson, Anna Smirnova, Nathalie Diveby, 
Marcus Reise och Kristian Ek. Det bildades 
en ”Tävlingsgrupp” för att hantera 
funktionärssysslor och kafétjänst, 
Juniortavlan och samkörning till tävlingar, 
allt med stor hjälp av Åke Svensson och 
Lars Flodén. 

2005 startades juniorkommittén igen 
utifrån den redan existerande ”Tävlings-
resegruppen”. Ekonomiskt bidrag erhölls 
2005 från Riksidrottsförbundets satsning 
Handslaget för Sommartennis, Hagatennis 
och Tennispasset.

2000: Mikael 
Stadling vann 
svenska sommar-
touren

2000: Herrlag 2:a i SM 
utomhus med Mikael 
Stadling, Mattias 
Pettersson, Daniel  
Waluszewski, Fredric 
Häggman

2001: D-60 SM-guld 
med Margareta  
Ljunggren, Doris  
Lindmark, Barbro 
Jonsson

2001: Mikael Stadling 
inte förlorat en enda 
match på 1a singel 
under 6 år 

SM-guld

SM-silver
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En ny ”Tävlingsresegrupp” bildades 2006 
för de yngre juniorerna som ett 
komplement till den befintliga. Träningen 
fortsatte enligt tennisförbundets satsning 
”Tennispasset” vilket bland annat innebar 
att fysträning integrerats i tennis-
träningen och med fortsatt satsning på 
”Tävlingsresegruppen”.  Chefstränare 
Peter sammanfattade 2006 bl a med 
orden ”Dominans” (många STK-titlar), 
”Intresse och Spontant” (juniorkortsspel i 
230 tim), ”Flitig” (Antonia Ericsson spelat 
37 gånger juniorkort), ”Toppen” (flest 
inkvalade spelare i Mastersslutspelet),
”Ung bredd” (75 barn 10 år och yngre), 
”Titlar” (22 turneringstitlar). Förutom Peter 
och Ricky var det bra tränarstöd från 
Maria Svensson och Helena Ericsson samt 
på helgerna Arne Hansson och Monica 
Lundqvist. Handslagsaktiviteter under 
2006 var ”Hagatennisen”, ”Sommar-
tennisen” och ”Vägen till Fed Cup” som 
senaste projekt för att kunna 

behålla flickor längre kvar i klubbens 
tennisverksamhet. 

Flickprojektet ”Expedition Båstad” genom-
fördes under våren 2007 med tematräffar 
och avslutning i maj i Båstad. DVD-skiva 
gjordes av ledarna Maria Svensson och 
Helena Ericsson. Hösten 2007 började 
Richard Hansson på Tennisgymnasiet i 
Kramfors, men fortsatte jobba administra-
tivt åt STK under några år.

Under 2008 var förutom Peter Lundin 
tränarna Andreas Niemelä, Rickard 
Dahlin och Patrik Rehnstrand samt Hanna 
Jonsson, Axel Olsson, Alice Lidén, Antonia 
Ericsson och Lisa Flodén. 

Juniorverksamheten leddes 2009 av 
Manuel Rodriguez och det startades upp 
med juniorträningar på lördagar och 
tennislekis på fredagar. 

2004: Kommunen 
säger upp driftbidrag 
och hyresavtal

2006: D50-laget SM-
brons med Margareta 
Ljunggren, Doris 
Lindmark och Barbro 
Jonsson

2006: 22 turnerings-
segrar till STK-juniorerna 
under året

2006: Svenska Tennis-
förbundet firar 100 år 
på Stora torget

SM-brons

2004
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Damerna 1996-2009
Under åren 1996-2009 var damkommittén 
mycket aktiv med 30-50 deltagare, många 
olika sociala aktiviteter förutom tennis 
med söndagsdubblarna där ett 25-tal 
damer spelat. Träningskvällar genom-
fördes med tränarna Urban Lundqvist, 
Linda Sundin, Arne Hansson, Åke och Maria 
Svensson.

Det var klubbutbyte med Östersund och 
Uppsala (fram till 1999), Skön (1999) Alfta 
(från 2000), Hudiksvall (2005-2006), SALK 
(från 2004), Gefle (2008-2009) i 
kombination med sociala aktiviteter 
som mat, dryck och lekar. Regelbundet 
genomfördes dubbeltävlingen Midnatts-
blixten tillsammans med herrarna med ett 
30-tal deltagare, Luciablixt i julklädsel och 
julklappsutdelning, samt bowlingkvällar, 
cykeltur med picknic, minigolf, biokvällar 
och casinobesök. På årsmötet i november 
serveras det traditionsenligt ärtsoppa och 
punsch ofta med något klädtema.

Under åren var det framgångsrikt 
seriespel med flertalet SM-slutspel för 
damlaget (D40, D50 och D60). SM-
silver 1999 för D40-laget med Margareta 
Ljunggren, Doris Lindmark och Lisbeth 
Andersson och SM-guld 2001 för D50-laget 
med Margareta Ljunggren, Doris Lind-
mark, Barbro Jonsson. Maggan Ljunggren 
representerade landslaget i både VM och 
Nordiska mästerskapen på flertalet 
platser i Europa och ibland runt om i 
världen, samt tog ett flertal SM-medaljer i 
olika veteranklasser.

Ordförande i damkommittén var Elisabeth 
Wiström (1996-1998), GunBritt Grundström 
(1999-2002), Eyvor Englund (2003-2006), 
Doris Lindmark (2007-2011) och damerna 
hade även representant i Medelpads 
Tennisförbund samt ledamot i STK:s 
styrelse.

Städdag. Från vänster: Alf-Göran, Gerhard, 
Eva, Doris, Gabriella, Jan-Olov, Maggan

Damerna i Gefle 2010
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Damkommitténs årsmöte 2005 med ”hatt-tema”

Midnattsblixten 2009
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Herrveteranerna 1996-2009

Dessa verksamhetsår var händelserika 
med bland annat mycket seriespel som 
dock inte var resultatmässigt lika 
uppseendeväckande med stora 
framgångar som under åren 1989-1992. 

Flertalet serielag i H35, H45 och H55, samt 
från 2004 även H65, spelade med blandad 
framgång och vid några tillfällen 
kvalificerade sig till SM-slutspel. 

Spelare i de äldre herrlagen var bland 
annat Christer Ottander, Gerhard Lind-
mark, Tony Pettersson, Curt Ejerås, 
Alf-Göran Nilsson, Rune Carlsson, Bengt 
Hamrin, Per Lundberg, Kurt Åsberg, Gün-
ter Schmalfuss, Eric Svalander och Heinz 
Falbe. Spelare i de yngre lagen var Åke 
Söderlind, Pelle Allberg, Stefan Hansson, 
Arne Hansson, Urban Lundqvist, Peter 
Öhman, Peter Olsson, Håkan Dahlbo, 
Christer Gradin, Åke Svensson, Janne 
Härén, Krister Jonsen, Richard Hansson 
och Peter Sällvin. 

Mot slutet av perioden minskade antal 
övriga klubblag i serierna och 
svårigheterna ökade att få ihop spelare 
till STK-lagen (ofta pga. skador). Det inne-
bar att det under 2009 inte fanns några 
serielag från STK.

En höjdpunkt förutom de trevliga och 
utmanande seriematcher var 
torsdagarnas socialtennis. En 
kanonsuccé där 15-20 spelade dubblar, 
damer blandat med herrar. Tack vare 
Rune Carlsson, som under många år var 
eldsjälen och den enväldige 
tävlingsledaren blev enligt många 
spelare torsdagarna en riktig tennisfest. 
En devis var:  ”Vi spelar inte för att bli 
yngre utan för att bli äldre. Alla tycker det 
är veckans höjdpunkt”. Förutom Rune var 
det under dessa år bland andra Bosse 
Long och Lillemor Sundvall som höll ihop 
arrangemanget kring torsdagsdubblarna.

Sedan 1989 hade veteranerna varje år 
tennisutbyte med Upsala Studenters 
IF, en utbytestradition med värme och 
vänskap samt en kamp om den Lund-
bergska Bucklan, skapad av Per Lund-
berg. Klubbutbyte genomfördes även med 
Gustavsbergs TK under 2003-2005. Dessa 
båda klubbutbyten vidgade vyerna och 
innebar en härlig stimulans för klubbens 
oldboys.



Tennisresa till Alcudia (Mallorca) 2000
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1999 var 7 st STK:are med på tennisresa 
till Marbella tillsammans med Sveriges 
Tennisveteraner (totalt 40 spelare). Fler 
uppskattade klubbresor har senare 
genomförts.

Under åren har bland annat Rune 
Carlsson, Yngve Qvist och Alf-Göran 

Nilsson representerat veteranerna i STK:s 
styrelse.

Veterankommittén har fram till 2001 
hållits ihop av Curt Ejerås och från 2002 
av Alf-Göran Nilsson.
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Elit/serielag 1996-2009 
1995 spelade herrlaget div 2 inomhus 
efter att 1994 åkt ur Förbundsseriens div 
1. Damlaget spelade 1995 Förbundsseriens 
div 1 efter att också 1994 flyttats ner från 
Elitserien där laget 1993 tog SM-brons. I 
laget 1995 spelade Monica Lundqvist, Linn 
Rönnberg, Annika Westberg, Helena Dam-
berg och Anna Eberstein. Även 1996 och 
1997 spelade damlaget i Förbundsseriens 
div 1. 1998 flyttar Linn Rönnberg till USA 
för tenniscollage i Salt Lake City.

Efter några år i div 2 så spelade STK:s 
herrlag under 2000-2001 i Förbunds-
seriens div 1 (nivån under Elitserien). 1999 
vann STK kvalserien mot Norrköping och 
TK Hobby (Eskilstuna) som innebar spel 
i div 1 fr.o.m hösten 2000, där det första 
året blev en meriterad 3:e plats efter 
segrar mot Örebro, Upsala TK och Upsala 
Studenter. Laget valde 2002 att dra sig ur 
serien p.g.a brist på spelare. Bland annat 
hade ”ankaret” Mikael Stadling slutat 
hösten 2002 som tränare på Kramfors 
tennisgymnasium för att flytta till 
Stockholm och representera SALK. 

Andra spelare i laget under 1999-2001 var 
Mattias Pettersson, Daniel Waluszewski, 
Johan Nilsson, Martin Pawlowski, Fredric 
Häggman, Niklas Östlund, Ricky Hansson, 
Fredrik Jonsson, Magnus Hansson, Viktor 
Erbring och Andreas Skarin. Utomhus 
2000 blev herrlaget 2:a i SM-slutspel i 
Vetlanda. Spelare i laget var Mikael 

Stadling, Mattias Pettersson, Daniel 
Waluszewski, Fredric Häggman, Niklas 
Östlund, Fredrik Jonsson, Kristofer 
Olofsson, Viktor Erbring.

STK hade damlag utomhus 1998 med 
Margareta Ljunggren, Anna-Lena Tapper, 
Anna Skarin men sedan inget damlag 
förrän inomhus 2004, då med spelarna 
Maria Svensson, Nathalie Diveby, Helena 
Ericson och Maggan Ljunggren.

Mattias Pettersson spelade 1999-2000 i 
tyska ligan i staden Saarbrücken och 
representerade klubbarna RCS 
Saarbrücken och TC Rotenbühl. Även 2013 
spelade han i tyska ligan för TC 
Rotenbühl.

Under åren 2001-2004 blev det för herr-
laget efter serieseger i div 2A kvalförlust 
mot Luleå, Skellefteå eller Piteå om plats 
till SM-slutspel utomhus. 2006 kom dock 
kvalrevanschen mot Piteå och STK fick 
spela SM-slutspel i Mölndal där det dock 
blev förlust mot Fair Play och Mölndal. 
Herrlaget gick även till SM-slutspel 
utomhus 2007-2009 där det blev 4:e plats 
i tufft motstånd. Laget bestod under år 
2006-2009 av Johan Nilsson, Andreas 
Backlund, Mattias Pettersson, Henrik 
Persson, Joakim Nordmar, Magnus 
Skoglund, Andreas Kibe, Sebastian Lundin, 
Erik Linde, Ricky Hansson, Per Nordlund 
och Arne Hansson.



Herrlaget 2006: Andreas Backlund, Johan Nilsson, Mattias Pettersson, Per Nordlund
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Ytterligare spelare i herrlaget under  
perioden 1999-2009 var förutom ovan 
nämnda spelare: Magnus Hansson,  
Viktor Erbring, Kristofer Olofsson,  
Marcus Reise, Pontus Hansson, Björn 
Olofsson, Richie Koria, Christer Gradin, 
Peter Sällvin, Stefan Hansson och Heinz 

Falbe. Lagledare under dessa år var i  
huvudsak Ricky Hansson, med inhopp 
några år av Peter Sällvin, Johan Thunberg, 
Arne Hansson och Henrik Persson.

2007: Flickprojekt
’’Expedition Båstad’’ 
med tematräffar

2008: Nytt Plexipave-
golv i Baldershallen

2009: Första regions-
mästerskapen för Tennis 
Norr arrangerades av STK 
i Baldershallen

2007: SvTFs 
regionalisering beslutas 
(Tennis Norr bildas)
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Anrik tennisstad firade 
SvTF 100 år

Tennisen i Sundsvall har en lång  
tradition och från Medelpads pärla  
kommer bland andra Peter Lundgren, 
Monica Lundqvist och Mikael Stadling. 
Det finns också duktiga veteraner och 
Sundsvalls TK:s A-lag är i SM-slutspel. Vi 
besökte ”The Next Generation Tour” orten 
för att locka nya talanger till tennisen. 

Sköns TK och Sundsvalls TK fanns 
representerade på Stora torget under 
eftermiddagen. Lokal media uppmärk-
sammade eventet med både förhands-
reportage och efterhandsrapporter i 
såväl Sundsvalls Tidning som Dagbladet. 
På morgonen fanns också P4:s reporter 
på plats för att bolla mot Björn Borgs 
klassiska gargeport.

Monica Lundqvist nådde nästan topp 100 
i världen innan skador satte stopp för 
karriären. Sundsvallstjejen vann 
Junior-EM i lag och var en av efter-
middagens gäster på scen.    

Hans Eberstein berättade om tävlings-
tennis på äldre dagar. Hans har flera SM-
guld och har representerat blågult i VM. 
Äldsta intervjuoffret var ”Larssa” Olsson 
som gav publiken en skön odyssé genom 
ett 50-årigt tennisliv. Det är inte många 
svenskar som spelat mot Manuel Santana, 
Fred Perry och Kalle Schröder!

Sundsvalls TK fyller 85 år 2006 och Tony 
Pettersson, journalist på orten, summera-
de klubbens största ögonblick. På lördag 
håller klubben öppet hus i Baldershallen 
och hoppas få draghjälp av veckans 
tennisaktivitet. Tennisdagen avslutades 
med att illusionisten Love Melander 
trollade och skojade med Timrå IK:s 
tränare, Kenta Johansson och GIF  
Sundsvalls tränare Mika Sankala. 
 
Elittränarna möttes också i en tennis-
match och Kenta med Veteran SM-
meriter drog längsta strået.

Text i samband med Svenska Tennis-
förbundet 100 år, onsdag 16 augusti 2006
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2010-2021
Under dessa år ökade tennisintresset 
bland både yngre och äldre och flera åt-
gärder gjordes för att anpassa verksam-
heten. Medlemsantalet ökade från 372 st 
år 2010 till som mest 539 st år 2017 för att 
därefter legat kring 500 st. 

Bokningssystemet Bokatennis infördes 
2013 för att underlättaför tennisspelarna 
att boka tennistider samt förenkla 
administration och kontanthantering 
för kansliet. Vid slutet av 2013 var det 
över 540 st. registrerade tennisspelare i 
systemet.

Tack vare en aktiv tävlingskommitté så
arrangerades fler tävlingar som glädjande 
fick höga betyg av spelare och tränare 
från andra orter. Alltid proffsigt arrange-
rat där alla känner sig välkomna.

Klubben etablerade en närvaro under 
2013 i sociala medier samt jobbade aktivt 
med information via hemsidan. Som 
sekreterare och kommunikations-
ansvariga jobbade Carolina Blomberg 
med detta och hon ingick även i styrelsen 
för Tennis Norr.

2015 ökade klubbens kontakter med
näringslivet vilket t ex resulterade i olika 
företagsarrangemang i hallen samt att 
sponsringsintäkterna ökade. 

Det var dock fortfarande en bit kvar till 
det långsiktiga målet – att kunna driva 
både en idrottsverksamhet och en egen 
idrottshall på ekonomisk stabil grund. En 
förutsättning för att kunna fortsätta att 
utvecklas och växa var ekonomisk kon-
troll vilket klubben hade förbättrat med 
bra och kompetenta medarbetare.

I samarbete med Skandia/Catella så
arrangerade STK den 29 januari 2015 en
uppskattad företagsaktivitet i Balders-
hallen. En företagsclinic med en av 
Sveriges populäraste tennisakademier 
”Good To Great” där det under dagen 
var bland annat uppvisningsspel av f.d. 
världsspelarna Niklas Kulti och Mikael 
Tillström och tennisträning för före-
tagare. På kvällen var det föredrag av 
Catella med mat, dryck och samvaro där 
ca 100 personer deltog på denna mycket 
uppskattade aktivitet. 

Efter en tillfällig minskning av antalet 
medlemmar under 2016, ökade antalet 
betydligt 2017 och STK befäste sin 
position som den ledande klubben i 
Tennis Norr. Det satsades på ökad kvalitet 
på träningarna för de allra minsta, och 
det resulterade i en ökning av riktigt unga 
spelare som ville spela mer tennis och 
börja tävla. 
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Elitjuniorer gjorde fantastiska prestatio-
ner på högsta Sverigenivå och vissa blev 
till och med uttagna på landslagsnivå. 
Svenska Tennisförbundet (SvTF) fick upp 
ögonen för vad som hände i Sundsvall 
2017 och gjorde även reportage samt 
informerade om STK i olika sammanhang.

Tävlingsjuniorgruppen utvecklades mycket
starkt både beträffande tillväxt av antal
spelare samt resultat, vilket var ett tydligt
kvitto på den fina insats som vår chefs-
tränare Patrik Backman tillsammans med 
övriga tränare hade gjort. 

Patrik tillsammans med Urban Lundqvist 
hade även tagit en given plats inom 
Tennis Norr, samt även börjat knyta 
viktiga kontakter både inom övriga 
Sverige och utomlands. Detta är extra 
viktigt eftersom det i STK:s framtida vision 
ska satsas på att utveckla tävlingsjuniorer 
mot Sverigetoppen, och då viktigt att 
blicka utanför Sundsvall och Norrland.

Kring denna grupp av juniorer fanns det
dessutom en stor skara engagerade 
föräldrar samt en aktiv juniorkommitté 
som leddes av Åsa Alvarsson som var 
junioransvarig i styrelsen. Bredd-
verksamheten för juniorerna växte även 
den, även om vi tyvärr kunde konstatera 
att vi just då inte hade möjlighet att ta 
emot så många fler juniorer i träning, på 
grund av kapacitetsbrist.

2020 blev Sundsvalls Tennisklubb, precis
som för de allra flesta andra idrotts-
föreningar, rejält påverkad av Covid-19. 
Pandemins år ställde till det ordentligt på 
många plan, men trots detta fylldes 2020 
ändå av träningar, tävlingar och andra 
organiserade aktiviteter. 

Tennisklubben fick dra ner på antal 
anställda under en tid, men det 
hände en hel del i de olika kommittéerna 
ändå. Bland annat startades det upp en 
juniorverksamhet i padel, STK åkte på ett 
antal klubbresor med tävlingsjuniorerna 
samt att extraträningar för alla grupper av 
spelare erbjöds. Antalet juniorer i träning 
under 2020 låg på en något lägre nivå då 
Baldershallen stängde i juni för hallut-
byggnaden och p.g.a Corona.

Sundsvall är Sveriges 21:a största stad 
sett till invånarantal och Norrlands tredje 
största tätort. När andra klubbar i landet 
för ändlösa samtal och möte efter möte 
med sina kommuner angående hallbyggen 
så hade Sundsvall gått en egen väg och 
snart sin nya racket- och idrottshall på 
plats. STK ville verkligen sätta Sundsvall 
på tenniskartan ordentligt!
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HALLÅ DÄR!

Tilde Strömquist 
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Tre tips från Tilde Strömquist

1. Glöm inte bort att banan är lika stor i 
Sundsvall som den är i resten av 

världen.

2. Det kanske är tufft ibland men 
viktigt att komma ihåg är att du inte 

når några  
framgångar utan motgångar, det krävs 

bara  stenhårt jobb och målmedve-
tenhet. Jag kan lova att det är värt det 

sedan. 

3. Och sista tipset kanske låter lite 
klyschigt men ha kul. Om man inte 

har roligt och älskar vad man gör så 
kommer man ändå ingenstans så, njut 

varje gång du går ut på banan!

Tilde Strömquist, från Sundsvall, har 
tränat med STK sedan hon var sex år. 
Hon har hittills hunnit med att vinna SM 
utomhus samt Lag-SM 2019 
tillsammans med Emelie Westin. Sedan 
några år tillbaka är Strömquist med i 
MSTA (Mid Sweden Tennis Academy). 
När vi träffar Tilde har hon flyttat ned 
till Stockholm och ingår i en satsning 
av SALK. 

Trots att det varit tufft att flytta hemifrån 
med allt vad det innebär och att 
samtidigt spendera många timmar på 
banan kombinerat med studier samman-
fattar Tilde den första tiden i Stockholm 
som bra och full av inspiration. Hon 
känner att flytten innebär en stor 
utveckling, såväl som person och som 
tennisspelare. 

Hon får ofta frågan ”är det inte jobbigt att 
bo helt själv?” och hennes svar då är att: 
“Det kan vara jobbigt ibland när man 
ska ställa sig och laga mat efter en lång 
dag, men jag tror mycket beror på vilken 
inställning man har till det hela. Jag visste 
ju innan vad som skulle krävas om jag 
skulle flytta till Stockholm  och helt ärligt 
så tycker jag inte att det har varit några 
problem alls, hittills”. 

Ett bra team är viktigt för Tilde, en normal  
träningsvecka innehåller upp till 20 
timmar tennis och runt sex timmar  
fysträning. Därför beskriver Tilde sin 
tacksamhet över den  relation hon fått till 

såväl spelare som tränare. De sistnämnda 
ser till att Tilde får både utmaning men 
påminner också henne om att ha lite kul 
på sidan av. När Tilde inte tränar eller 
spelar match studerar hon på distans, ett 
val som hon inte ångrar. Hon säger själv 
att det har givit henne en frihet som hon 
uppskattar och gör henne mindre 
stressad. Det innebär såklart en hel del 
eget ansvar, något som kanske inte passar 
för alla, men för Tilde fungerar det bra. 

Hon säger att hon saknar Sundsvall och 
hennes tränare där, hon ser STK som en 
trygg punkt där hon från dag ett upplever 
att hon haft ett stort stöd. Men Sundsvall 
finns alltid kvar,  hon beskriver sig själv 
som en STK:are var hon än befinner sig. 
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Juniorverksamheten började bli stabil där
antalet aktiva juniorer pendlade mellan 
170 till över 200 och många stod upp-
skrivna på kölistan. STK var på väg att nå 
ambitionen att vara ledande i Tennis Norr, 
samt närma sig de största och bästa 
klubbarna i övriga Sverige. Juniorerna i 
tävlingsgruppen fortsatte att med en fin 
spridning prestera mycket goda resultat
både på regions- och Sverigenivå. 2017 
togs Tilde Strömquist och Emelie Westin 
ut till det nysatsande Good To Great-
teamet i Stockholm, även kallat Team 
EY. Mer tid och tränare lades på de allra 
yngsta grupperna, vilket bland annat
ledde till många nya yngre spelare som 
utövade mer tennis och som även blivit 
intresserade av att tävla.

Antalet bokningar på helger ökade i och 
med att fler skaffade Juniorkort och 
hallens tre banor räckte oftast inte till. 
Extra matchträning erbjöds på helgerna, 
där även andra klubbar bjöds in till
klubbmatcher. Tävlingsgruppen visade på 
fin utveckling där det blev många 
turneringsvinster. Några spelade även 
JSM, SALK, Båstad och övriga stora 
tävlingar runt om i Sverige. Tävlings-
gruppen utökades med att även en
yngre utvecklingsgrupp startades upp för
motiverade och tennisintresserade barn.

Det anordnades en stor junioravslutnings-
fest flera år i rad som lockade nära 100 
deltagare per gång, där det var både  
spelare, syskon ochföräldrar med. En 
fin och traditionsenlig aktivitet som fick 
avsluta ett bra tennisår.

Under 2011 hade STK 42 finalister med 26
klassegrare i olika tävlingar. Speciellt
framgångsrika detta år var Erik Linde, 
Anna Rummel och Elvira Edström.

I seriespelet 2018 för 15-åringar tog 
sig klubben vidare till slutspel på både 
pojk- och flicksidan, där STK arrangerade 
slutspelet i Baldershallen. Under 2019 
startade SvTF det nya konceptet med
JSM-race, olika deltävlingar i landet 
där spelarna kunde kvalificera sig för 
JSM-slutspel i Båstad. STK åkte till 
Eskilstuna där det samtidigt tränades 
med Strängnäs Tennis. I Borlänge hade 
STK fyra juniorer med i startfältet: Lovisa 
och Josef Bystedt, Emelie Westin och 
Ossian Hansson där alla spelare gjorde 
bra ifrån sig. Tilde Strömquist vann 
JSM-race i Linköping och var därmed 
kvalificerad till slutspelet i september där 
hon kom på en fin fjärdeplats. 

Juniorerna 2010-2021
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Tilde, Emelie, Theodor och Ossian började 
även spela ITF-tävlingar, både i Sverige 
och utomlands och Tilde, Emelie och Anna 
Klasson spelade Vintertour-tävling inom-
hus. 2019 spelades RM i Umeå och STK tog 
hem hela 6 klassvinster på 12 spelare.

För fjärde gången åkte STK till SALK under
novemberlovet för klubbutbyte. Denna 
gång med 13 spelare som ville spela 
många matcher, känna gemenskap och 
utveckla sin tennis.

En tävling värd att nämnas är den som 
gick i Borlänge i mitten av november 2019, 
med flera bra resultat för våra STK-
spelare. Frej Söderqvist vann PS10 och 
Sofia Klasson vann FS12 A/B. Hon vann 
även FD12 tillsammans med Svea Monsell 
där de mötte sina klubbkompisar Selma 
Frölander och Klara Helldahl. 
Elsa Rahm vann FS14 mot Hedda 
Frölander, och den sistnämnda placerade 
sig på en tredjeplats i FS16. 

Mycket, mycket bra och fina prestationer 
av alla inblandade. 

2019 avslutades med JSM-guld på 
hemmaplan för F15-laget med Tilde 
Strömquist och Emelie Westin!

Under 2020 startade tennisklubben upp 
en ny juniorgrupp för de tävlings-
intresserade i åldern 8-13 år, ett Rookie-
team med cirka 20 deltagare.

Under höstlovet 2020 åkte STK 
tillsammans med Övik till Helsingborg för 
tävling och träning tillsammans.

Det har under åren varit bra samarbete 
med i första hand närliggande skolor som 
Mimer, Haga och Skvadern samt på senare 
år även t ex Engelska skolan och Österro, 
där upp mot 500 elever under ett läsår 
provat på tennis.

2011: Klubbresa till Skummeslöv/
Båstad i juni för juniorerna.

2013: Seefeld
”STK on tour”
(även 2015)

2013: Hallprojektkommitté bildas
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Klubbutbyten för juniorerna
Under dessa år gjorde klubben både 
många och långa klubbresor tillsammans 
med juniorerna. Under året 2013 kan 
nämnas bland annat RM inne Umeå i mars, 
ITF Kramfors i mars, Vårcupen i Östersund 
under april, Öviks Cupen i september och 
Lucia Cupen i december. Höjdpunkten 
under 2013 måste nog bli resan ner till 
Österrike med 20-talet juniorer samt 
medföljande ledare, syskon och föräldrar. 
Det slogs värmerekord när vi väl var på 
plats och resan bjöd på allt ifrån bad i 
kall alpsjö, cykelutflykt, bergsbestigning, 
och utbyte med duktiga lokala tennis-
klubbar nere i Seefeld. Vidare under 
2013 avgjordes F15 seriespel där de vann 
Region Norrs slutspel och for till Växjö och 
spelade SM där STK-tjejerna blev 4:a. 

Klubben åkte på följande klubbresor under 
2014: RM inne Luleå i mars, SEB-uttagning 
i Umeå i maj, Öviks Cupen i september, 
Gefle Open i december där vi hade ett 
samarbete med Region Norr. Under no-
vemberlovet så bjöds 2 klubbar in till 
klubbutbyte, Kramfors och VåRö TK - ett 
mycket lyckat träningsupplägg 
kombinerat med matchträning. 
Arrangemang i form av matchhelger 
för dem som velat träna lite extra på 
poängspel genomfördes. Under året åkte 
juniorerna på 3 resor till IF SO Tour i 
Kramfors, Örnsköldsvik och Härnösand.

Under februari månad 2016 anordnades 
ett regionsläger i Sundsvall, där många 
spelare från STK var uttagna. 

Ett samarbete med Örnsköldsviks TK och  
Hudiksvalls TK tog fart under maj, där den 
förstnämnda deltog på midispel och den 
sistnämnda kom och lirade maxi/hårdboll. 
Två mycket lyckade utbyten där det  
spelades fin tennis och visade på fin  
samvaro mellan spelarna. 

Juniorerna gjorde en kombinerad resa 
till  Västerås där man hade både läger 
och klubbmatch, men även spelade en 
grustävling. Till denna resa bjöd klubben 
även in 2 st. spelare från Kramfors, 2 
st. från Östersund och 2 st. från Sköns 
TK. Mycket bra sommarväder blandades 
med hård träning och fina matcher, alla 
gjorde också ett besök på äventyrsbadet 
Kokpunkten. Vecka 44 på höstlovet var 
vi på plats i SALK-hallen där vi hade vår 
traditionsenliga klubbmatch. 12 st. spelare 
följde med Patrik Backman ner till 
Stockholm. I november anordnades även 
en annan klubbmatch i Hudiksvall, och 
detta slutade bra med många segrar och 
trevligt socialt umgänge.

Otaliga roliga händelser utspelades under 
2017 där många tyckte att höjdpunkten 
var träningslägret i Strängnäs, där man 
tränade mycket hårt i 3 dagar, samt 
spelade klubbmatcher mot Strängnäs  och 
TK Hobby från Eskilstuna. Tävlingsgruppen 
hade i januari gemensam aktivitet med 
bowling och mat i Birsta, uppskattat av 
alla. På varje skollov erbjöds läger och 
extraträningar för alla grupper av spelare.



Uppvärmning vid klubbresan till Skummeslöv 2011

SALK klubbresa 2018 (Elias, Mikael och Rafael Ymer är med på bilden)
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Timråprojektet
Det startades upp verksamhet i Timrå 
Tenniscenter där 50 procent av tränar-
tjänsterna lades, för att kunna bredda 
intresset i både Sundsvall och Timrå-
regionen. Det kom även in ungdomar till 
vår klubb från Timrå TK och ett samarbete 
startades upp. Det var en positiv utveck-
ling som kostat enormt mycket arbete, 
engagemang och framför allt tid – men 
det var det enda sättet att kunna nå målet 
att ha en stor och fungerande förening. 
Nu när allt började falla på plats gällde det 
att jobba ändå mer för att kunna bevara 
den. 

Timråprojektet fortsatte med ett ökande 
antal aktiva och flera skolbesök runt om i 
Timrå kommun genomfördes. 

Timantalet ökades på banan och även 
aktiviteterna i hallen både tränings- och 
tävlingsmässigt. Det var ungefär 35 barn 
som spelade allt mellan 1–3 gånger i veck-
an, och många provade på att genomföra 
sin allra första tennisturnering (Grand 
Slam Cup), med fina resultat och vinster. 

Timrå Tennisklubb hade också vid 
flertalet tillfällen haft samarbete med 
SISU Västernorrland där det anordnades 
olika tennisaktiviteter för nyanlända och 
familjer med utländsk bakgrund. Både
juniorgrupper och vuxna tränade på i 
Timrå med gott resultat.

IF SO Tour 
Med tanke på det stora intresset för tennis 
så blev IF SO Tour en riktig ”snackis” för 
de lite yngre spelarna, då antalet anmälda 
från STK låg på ungefär 45–50 stycken vid 
varje deltävling under denna period, där 
man fick känna på hur det var att spela 
matcher i klasserna Mini, Midi samt Maxi. 
Framtiden såg alltså mycket ljus ut och 
detta var ett populärt arrangemang som 
även lockade spelare från andra klubbar.

Gruppspel 
Alla medlemmar i STK kunde delta i det 
populära gruppspelet som var mycket 
uppskattat och bestod för det mesta av 
tre divisioner per gång, 10 spelare i varje 

grupp där alla mötte alla. Speltiden var 1 
timme varav inbollning i högst 10 minuter 
– det var väldigt sällan någon gick 
poänglös. Spelschema anslogs i Balders-
hallen samt på hemsidan. 

Tennislekis
Något som pågick under flera år var 
”tennislekis” på fredagarna, en populär 
aktivitet med glada barn och nöjda ledare. 
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Hjälptränare 
Det slussades in fler hjälptränare till 
alla grupper då antalet juniorer stadigt 
ökade. Det arrangerades regelbundna 
tränarträffar där det arbetades fram en 
röd tråd genom verksamheten, ordnades 
med vidareutbildningar och utbytter 
erfarenheter. Måna av tränarna åkte även 
till Stockholm Open vid några tillfällen för 
att se världstennis på nära håll – vilket var 
mycket uppskattat. 

Antalet hjälptränare varierade mycket. Det 
löstes bra ändå, tack vare bland annat Erik 
Linde som hade ca. 20 timmar träning 
i veckan i mitten av 2000-talet. Övriga 
tränare skötte sig också mycket bra, 
vilket kunde ses på den höga närvaron i 
träningsgrupperna – spelarna trivdes bra i 
verksamheten.

MID Sweden Tennis Academy bildas
2019 grundades Mid Sweden Tennis 
Academy, ett koncept som erbjöd ett 
heltäckande program för tennisspelare 
som ville satsa på sin tennis och uppnå 
sina mål. Dessa fick hjälp med både 
tävlings- och träningsplanering, fys-
träning, rehab, mental träning både på 
och utanför banan.  Ansvariga tränare var 
Robin Lindh och David  Vessberg (an-
ställdes 2018 och som närmast kom från 
arbete i Tyskland), som tränade  Emelie 
Westin -04, Tilde Strömquist -04, Ossian 
Hansson -04 och Theodor Frölander –03. 

Sammanfattningsvis lyckades akademin 
väldigt bra under uppstartsåret med bland 
annat SM-guld i F15-serien, vinst i dubbel 
i Nordens största inomhusturnering för 
juniorer (SALK), semifinal i singel i samma 
turnering, final i G4 ITF i Malmö och vinst i 
singel G4 ITF i Köpenhamn.

Gärdeskoj
Gärdeskoj var ett populärt kommunalt 
arrangemang i Nordichallen, en inom-
huspicknick med över 4 000 besökare på 
en enda dag, där Sundsvalls Tennisklubb 
visade upp tennis med många sugna 
utövare. Flera av juniorerna ställde upp 
och matchade Sundsvallsborna (inte minst 
poliserna fick jobba hårt), på minitennis-
banor. 

Vuxenkurser 
Främst under 2018 var det ett enormt 
tryck på vuxenkurserna – det slogs rekord 
i antalet deltagare med närmare 90 st. 
Fler och fler ville spela tennis och det var 
en positiv utveckling av antalet spelare. 
Klubben erbjöd vuxenkurser alla dagar i 
veckan där det fanns utrymme och 
intresse. Målsättningen var att alla som 
ville skulle kunna erbjudas plats. Samman-
lagt var det cirka 15 tränare och hjälp-
tränare som höll igång träningsverksam-
heten i grupperna. 
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Summer Tennis Samarbete med skolor

Det satsades mycket på att marknadsföra 
tennis med bland annat ”Öppet hus” för  
Mittuniversitetet, och man bjöd in dem på  
”prova-på-tennis” vid några tillfällen. 
Det var  populärt och det kom ca 30 st 
studenter. Flera andra skolor hade sin 
specialidrott i Baldershallen och Patrik 
Backman körde cirka 2 ggr i veckan med 
elever från Prolympia, Mimer, Hagaskolan, 
Österro skola, Granloholms skola samt 
Engelska skolan. Ett mycket bra 
samarbete med dessa genomfördes, och 
sammanfattningsvis var det nästan 500 
elever som har kunnat välja tennis som 
skolämne och fått prova på denna sport. 

Tennisens dag 
I slutet av sommaren brukade tennis-
klubben anordna Tennisens dag på 
Leo´s Lekland där barn, ungdomar och 
vuxna fick testa både vanlig tennis samt 
rullstolstennis, mycket uppskattat av alla 
deltagare.

Den populära sommartennisen  
anordnades oftast under 5–6 veckor, 
där cirka 60–125 spelsugna ungdomar 
i klubben mellan 5–18 år kunde anmäla 
sig. En del nya hjälptränare fick prova 
på och se hur det är att arbeta som 
tennistränare under denna tid. 
Avslutningen varje vecka var alltid 
mycket efterlängtad bland främst 
juniorerna, då det var både vattenkrig 
och godisregn. Detta upp-
märksammades av ST som gjorde 
ett stort reportage i tidningen vid ett 
tillfälle.  
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För att verksamheten skulle fungera och 
utvecklas krävdes också att man utbildade 
ledarna som tillbringade så pass många 
timmar både på och utanför tennisplanen. 
Bland annat anordnades det flera Play & 
Stayutbildningar, domarutbildningar, ett 
tränarsymposium med Mats Wilander, 
Bobb Brett mfl i Stockholm samt flertalet 
tränarkonferenser tillsammans med 
Region Norr. 

När klubben själva anordnade tävlingar så 
var det viktigt att ha utbildade tävlings-
ledare och funktionärer och kunna bredda 
dessa, därför såg man till att hålla kurser 
inför bland annat Sundsvall Junior Cup. 
TGU 1 gick av stapeln i Örnsköldsvik samt i 
Ljusdal, och från Sundsvall har Hugo Save, 
Klas Holmberg, Markus Rådberg och Anna 
Klasson varit med. Patrik Backman och 
Robin Lindh var på flera tränar-
konferenser för Region Norr, och Patrik 
var i Stockholm under ”Kings of Tennis” 
där han deltog på det stora internationella 

seminariet och kursen som erbjöds. Patrik 
och Markus Rådberg reste till Uppsala och 
utbildade sig i SvTF:s satsning ”MultiSkillz’’. 
Flera av klubbens timtränare gick tränar-
utbildningen ”Plattformen”. 

Det anordnades en klubbkonferens i  
Örnsköldsvik för Tennis Norr där tränar-
na David Vessberg, Robin Lindh, August 
Söderbladh och Albin Gustafsson deltog. 
Patrik gick förbundstävlingsledar-
utbildning 2019. Robin gick grundkurs 
padeltränare i Umeå hösten 2021.

Ett populärt inslag var en workshop med 
Håkan Dahlbo och ESTESS – Compentence 
Coach, deltagare var Albin Gustafsson, 
Robin Lindh samt David Vessberg, Patrik 
Backman, Urban Lundqvist och övriga 
tränare från regionen. Patrik Backman 
gick en förbundstränarutbildning med 
SvTF.

Övriga kurser och utbildningar

2016: Integrations-
projekt med 60-80 st 
deltagare

2018: STK tilldelades 
”Mackes trofé” av 
SvTF

2014: Lag-SM
i tennis under
SM-veckan i 
Sundsvall



STK-gänget vid Seefeld Tennis Club 2013

88

Resor till Seefeld 2013 och 2015
Årets höjdare 2013 var när 42 st STK:are, 
juniorer, syskon och föräldrar åkte på 
läger i Seefeld, Österrike. Det var just då 
värmerekord i Österrike när vi var där – en 
helt magisk upplevelse som fortfarande 
ligger alla varmt om hjärtat. 

Vi varvade tennis i 30 graders värme med 
bergsbestigning, bad i en iskall alpsjö, 
cykeltur upp på bergstopp, åkte linbana 
högt över marken mellan två alptoppar, åt 
god mat och nya kontakter knöts. 

2015 gick resan till samma ställe med 
ungefär samma upplägg, bland annat för 
att spela mycket tennis, träna fys, spela 
matcher mot andra klubbar samt umgås 
med varandra. 

Denna resa blev mycket lyckad för de 
tävlingsjuniorer och föräldrar som deltog 
– avresan från Sundsvall var den 14 juni. 
Vädret var inte med deltagarna denna 
gång (kallt och regnigt), men alla hade 
ändå ett gott humör och gjorde bra ifrån 
sig.
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2018: Tilde 
Strömquist SM-guld

2019: JSM-guld till 
F15-laget med Tilde 
Strömquist och  
Emelie Westin

2020: STK skrev 
kontrakt med Peab och 
Sundsvalls kommun av 
stora hallprojektet

2021: Brons i lag-VM till  
Margareta Ljunggren  
på Mallorca i klassen 
75+

STK-gänget bestigit Seefelder Spitze 2013
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Integrationsprojekt som blev succé
Integrationsprojektet startades till-
sammans med Västernorrlands Idrotts-
förbund blev en succé. Det kom ca. 60–80 
st. flyktingbarn och flyktingar från olika 
boenden och skolor runt om i Sundsvalls 
kommun. 

Syftet var att introducera tennis för 
ensamkommande flyktingbarn och i övrigt 
alla flyktingar i Sundsvall till att 10 gånger 
få prova på tennis. Den här typen av 
aktivitet gav många positiva effekter, en 
riktig ”dörröppnare”. 

Först och främst gjordes en fin insats 
för integrationen och för flyktingarna att 
komma in i den svenska vardagen. Alla 
funktionärer som var med kände värme i 
hjärtat och att man gjorde något viktigt. 

Tennisen fick massor med ”goodwill” hos 
kommunen och dessutom erhölls bidrag 
för dessa aktiviteter. Det gav positiv 
uppmärksamhet i olika media för tennis 
över lag! Nya kontakter med sponsorer, 
klubben fick fler medlemmar och tomma 
tennistider fylldes i hallen på dagtid.



92

Damerna 2010-2021
Under många år har omkring 
20-30 damer spelat dubbel på 
söndagskvällarna mellan 18-20 i 
Baldershallen. Det har emellanåt 
organiserats träning med tränare som 
t ex Manuel Rodriguez och på senare år 
med Robin Lindh och Patrik Backman 
där det bl a gåtts igenom dubbeltaktik. 

Damer 60-laget med i första hand 
Margareta Ljunggren och Doris 
Lindmark har varit framgångsrika och 
spelat flertalet SM-slutspel med t ex 
silver 2012.

Regelbundna och mycket uppskattade 
klubbutbyten har genomförts med Gefle 
(varje år 2010-2019!), Alfta (de flesta 
år 2010-2019) samt SALK (2010-2012) 
och Hudiksvall (2011- 2012). Uppskattat 
matchspel har varit Midnattsblixten 
utomhus i juni och Luciablixten i 
december med lucior, tärnor, tomtar, 
glögg och julklapp som alltid varit 
populär med många deltagare.

Många damer har även deltagit varje 
vecka på torsdagstennisen och spelat 
dubbel med herrarna. Under somrarna 
har damsektionen hjälpt till med 
helgbevakning av utebanorna.
Förutom tennis har det varit många 
sociala aktiviteter som minigolf, 
cykelturer, skidutflykt och även 
vandring till Klisstugan, samt biokvällar.

I november har det varit årsmöte med, 
som traditionen bjuder, ”ärtsoppa 
och punsch”. Under 2020 ställdes 
aktiviteter in, förutom tennisspelet på 
söndagarna, på grund av pandemin, - 
detta för att undvika smittspridning. 
Vuxenkurserna fick ställas in i 
omgångar, men intresset var mycket 
stort då verksamhet har kunnat 
bedrivas, framför allt under sommaren 
då det var rekord i antalet anmälningar.

Ordförande i damkommittén har varit 
Doris Lindmark (2010-2011), Toni Ohlson 
(2012-2015), Charlotte Barta (2016-2018) 
och Kerstin Stickler (från 2019).
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Herrveteranerna 2010-2021
Herrveteranerna, som består av 
herrar 60+, har varje tisdag spelat 
tennisdubblar med god uppslutning. 
Dubbelspelet Torsdagsblixten för både 
damer och herrar har praktiserats 
under många år där en trogen kärna av 
seniorer deltagit. 

Förutom det uppfordrande tennisspelet 
har det varit uppskattad social 
samvaron med kaffe och bulle, och 
vid årsavslutningen med jultallrik i 
december har de flesta seniorer mött 
upp. 

På våren har det ofta anordnats resor 
till sydliga breddgrader som t ex Side 
i Turkiet (2015), Kroatien (2017), Gran 
Canaria (2018) och Belek i Turkiet (2019) 
där dubbel-och singelspel varvats med 
sol, bad, god mat och trevligt umgänge. 

Likt damernas så präglades herrarnas 
verksamhet 2020 av pandemin. 
Dubbelspel med fika och samvaro 
inledde året men fick avbrytas för 

att sedan återupptas när spel på 
utebanorna blev aktuellt. 

Under de sista sex åren har gruppen 
letts av en trojka där Kjell Bergström 
varit ordförande och Bruno Höglund 
skött ekonomin och Jan-Olov Svensson 
ansvarat för matrikel och ombesörjt 
utskick av information och meddelande 
till deltagarna. 

Under byggnationen av nya racket-
hallen har dubbelspelet ägt rum i 
Servesshallen vid Lv5. Vi har även haft 
förmånen att där få pröva på padel. 
Organisatoriskt har verksamheten flutit 
smidigt genom att gruppen genom 
klubben kunnat förfoga över ett eget 
Swishkonto. Trots en hög medelålder 
där flera passerat 85-års ålder ser 
veteranerna fram mot fortsatt spel i 
den nya hallen. 

Verksamheten har hållits ihop av bland 
annat Eric Svalander (2014-2016) och 
Kjell Bergström (2017-2019).
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HALLÅ DÄR!

Peter Lundgren 
På bilden: Peter Lundgren med Roger Federer vid första Wimbledonsegern 2003.
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Peter Lundgren började spela tennis 
efter att hans pappa drog med honom 
ut till en tennisbana i Mjösund. Efter 
något år byggdes en tennisbana i 
Njurunda, där Peter växte upp. Tillsam-
mans med kompisen Mikael Stadling 
spenderade de mycket tid på tennisba-
nan och spelade så mycket de kunde. 
Peter började spela i STK, en klubb 
som har kommit att betyda mycket för 
honom.

År 1995 kände Peter att han var nöjd med 
spelande och bestämde sig för att lägga 
sitt racket på hyllan. Under åren som 
spelare samlade han på sig massor av 
erfarenhet och kunskap. Bland annat 
tränade Peter en hel del med Björn Borg, 
något som inte alla fick chansen till. Peter 
ville dela med sig av alla erfarenheter och 
där föddes tanken att gå från spelare till 
att bli tränare och coach.

Starten som coach var tuff men lärorik, 
Peter tränade Marcello Rios, som senare 
kom att bli världsetta. Från detta fick 
han med sig mycket ny kunskap som 
tränare och har sedan kunnat hjälpa 
andra tennisspelare att nå nya höjder och 
framgång. Efter Rios tränade Peter både 
Roger Federer och Marat Safin, som båda 
blev världsettor.

Peter berättat att folk fortfarande frågar 
hur det var att coacha Federer, som är av 
de största idrottsmännen genom tiderna. 
En resa som Lundgren anser ha varit helt 
fantastiskt att vara med på. 

När Peter blickar framåt i Sundsvall och 
STK, ser han ett bra team och en 
fantastisk anläggning. 

’’Det ska bli roligt att den nya hallen snart 
öppnar och att det återigen blir möjligt att 
jobba tillsammans under samma tak.’’

Tre tips från Peter Lundgren

1. Det är viktigt att jobba med 
teknikerna tidigt så att man har en 

grund att stå på. Det är viktig att tänka 
långsiktigt i sin satsning.

2. Var inte rädd för att förlora – vin-
ner man varje match blir det bara ett 

grattis och slag i ryggen.  Förlorar man 
i tennis, lär man sig.

3. Det är viktigt att skaffa ’’vapen’’ i 
sitt spel, kan man inte ’’döda’’ bollen i 
dagens tennis blir det svårt att vinna 

matcher. Serve och forehand är några 
av de viktigaste slagen där de flesta 

bollarna avgörs.
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FRÅN DRÖM TILL VERKLIGHET  
NYA BALDERSHALLEN
Genom klubbens 100 åriga historia har 
det funnits många skiftande behov 
och drömmar om tennisbanor för att 
kunna få verksamheten att blomstra 
och växa. Från klubbens start 1921 med 
spel i Hedbergska skolans gymnastiksal 
där det inte gick att returnera en 
crossboll på grund av att det endast 
var 1,5 m från sidlinjen till väggen, 
via tennishallen på Fabriksgatan som 
öppnade 1932 och som sedermera blev 
kulturmärkt.  

1971 skrev dåvarande ordförande Sten 
Norberg ”Om jag, som ordförande, 
skulle ta mig friheten att önska något 
för framtiden, vore att en central 
anläggning med t ex 4-6 banor och 
klubbhus anlades där vi kunde träffas 
och lära känna varandra mera, vilket 
nu knappast sker. Som det nu är möts 
vi, när vi går ut och in från banan och 
det tycker jag är otillfredsställande. 
Denna önskan, som kanske är 
svåruppfylld inom rimlig tid, är dock ett 
mål att sträva mot. Med tanke på den 
breddning sporten har fått, krävs fler 
banor både ute och inne.”
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Hösten 1989 blev den första drömmen 
verklighet då klubben hade hittat 
lånefinansiering och slog upp dörrarna 
till den andra egna tennishallen, 
”Baldershallen”, initialt med 4 
inomhusbanor samt en gymnastikhall 
(tennishallen på Fabriksgatan var 
klubbens via AB Sundsvalls Tennishall 
när klar 1937, och togs över av 
Sundsvalls Stad 1951.) Detta tack vare 
många timmars ideellt arbete av 
bland annat Lars-Erik Lundqvist och 
dåvarande ordförande Göran Bylund. 
Tillkomsten ledde till en explosiv 
utveckling av klubbens verksamhet 
nästkommande årtionde.

2014 insåg styrelsen att det fanns två 
utmaningar för klubbens fortsatta 
utveckling. Vi ägde en tennishall som 
började kräva omfattande underhåll 
som vi hade svårt att hitta finansiering 
för samtidigt som verksamheten 
började kräva mer banor. I stället för att 
som många gör, gå till kommunen med 
”mössan i handen” och be om pengar, 
så tillsatte styrelsen en hallgrupp 

bestående av Anders Rådberg, Peter 
Rummel, Arne Hansson, Urban Lundqvist 
och Björn Wigge. Uppdraget var att 
tänka nytt och stort genom att bredda 
vyn utanför klubbens egen verksamhet. 

Efter inledande diskussioner med 
Sundsvalls kommun och många andra 
idrotter insåg hallgruppen ganska 
snabbt att en ny idrotts- och rackethall 
skulle vara precis i fas med kommunens 
långsiktiga planer för utveckling 
av Baldershovsområdet likväl som 
racketsporternas behov för att kunna 
fortsätta utvecklas.

Efter flera års hårt arbete i med- och 
motgång samt givande dialoger med 
både kommunen och olika privata 
intressenter, kom styrelsen tillsammans 
med vår inhyrda byggkonsult Mats 
Eriksson fram till den slutliga lösningen. 
Den största satsningen i klubbens 
historia var ett faktum.
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I mellandagarna 2020 skrevs således 
kontrakt för en ny milstolpe i 
klubbens historia. Efter 7 års arbete 
sålde klubben sin egen hall till Peab 
Fastighetsutveckling och skrev 
samtidigt ett långsiktigt hyreskontrakt 
för att kunna förverkliga den 15 000 
kvm stora Baldershallen som öppnar 
den 29 augusti 2022. De ytor som 
klubben inte själva ska driva hyrs ut på 
långtidskontrakt till Sundsvalls kommun. 

En av Sveriges största och mest 
innovativa idrotts-och rackethallar 
kommer att bli STK:s hemvist för 
en mycket lång tid framöver. Här 
räknar vi med att ca: 1 500 barn 
och ungdomar kommer att passera 
varje dag. Dessutom har STK skrivit 
ett uppdragsavtal att bemanna och 
sköta hela anläggningen. De positiva 
reaktionerna från både politiken, lokalt 
näringsliv samt regionala och nationella 
förbund har inte låtit vänta på sig. 
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SUNDSVALLS TENNISKLUBB I 

BYGG- OCH PANDEMITIDER 
2020 påverkades både föreningen och 
alla tennisvänner hårt. Årsmötet som 
skulle hållits under våren fick skjutas 
upp till augusti, efter samtal med flera 
medlemmar. 

Glädjande var dock att kontrakten 
med finansiärer, byggare och 
hyresgäster slutfördes strax efter 
nyår, och arbetet med Baldershovs 
Idrotts- och Rackethall kunde 
påbörjas. Tennishallen tömdes, 
detaljprojekteringen rullade i gång 
och ett tillfälligt kansli på Baldershov 
stod klart. All inomhusverksamhet 
fick flyttas till andra hallar runt om 
i Sundsvallsområdet, i väntan på att 
det skulle bli klart för invigning och 
inflyttning av den nya hallen under 
andra halvåret av 2022.

Året 2020 blev för Sundsvalls 
Tennisklubb, precis som för de allra 
flesta andra idrottsföreningar, rejält 
påverkad av Covid-19. Pandemins år 
ställde till det ordentligt på många plan, 
men trots detta fylldes 2020 ändå av 
både träningar, tävlingar och andra 
organiserade aktiviteter. Tennisklubben 
fick dra ner på antal anställda under 
en tid, men det hände en hel del i 
de olika kommittéerna ändå. Bland 
annat startades en juniorverksamhet 
i padel upp, man åkte på ett antal 
klubbresor med tävlingsjuniorerna 
samt att extraträningar för alla grupper 
av spelare erbjöds. Antalet juniorer i 
träning under detta år låg på en något 
lägre nivå då Baldershallen stängde i 
juni månad på grund av Corona.
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TENNIS ÖVER ATLANTEN

Elvira Edström

Elvira Edström är tjejen som är uppväxt 
på Alnö utanför Sundsvall och som just nu 
studerar på Palm Beach Atlantic 
University i Florida sedan 2018. Där 
förväntas hon ta sin Bachelor’s examen i 
maj 2022. 

En vanlig dag för Elvira är fylld av 
lektioner och efter skolan är det dags 
för tennisträning, alla vardagar mellan 
klockan 15-18. 

Elvira besitter en kämparglöd som 
grundas i att se positivt på utmaningar. 
Som liten sa hon ofta ’’Ja, det kan jag’’ 
även om det gällde något hon aldrig 
provat eller egentligen hade någon aning 
om. Orden har blivit som ett motto för 
Elvira och handlar idag om att våga tro 
på sig själv och att det löser sig om man 
bara inte ger upp. 
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Läs hela 
intervjuerna 

på hemsidan!

Anna Klasson 

Anna Klasson, 20, som har sina rötter i 
Sundsvall och STK, studerar sedan 2021 
på Converse University i Spartanburg i 
USA. I en intervju som vi publicerat på 
hemsidan berättar Anna om en vardag 
fylld av träning, studier och såklart en hel 
del tennisspel. 
 
I intervjun listar hon sina tre bästa tips till 
andra som också ska studera på college 
i USA. 
 
1. Det kommer vara lite jobbigt i
början innan man kommer in i språket 
och vardagen där borta, men det kommer 
gå bra! Många andra har varit i samma 
situation. 

2. Åk med ett öppet sinne! Bland annat 
är politik och religion annorlunda än vad 
man är van vid.

3. Förbered dig långt innan och kolla så 
att du har alla dokument som krävs, har 
ett pass som är giltigt tillräckligt länge 
och är vaccinerad enligt skolans policy. 
Lås även upp bankkortet för betalning 
utomlands och växla pengar. Teckna även 
en extra försäkring och köp en adapter så 
att du kan ladda mobilen på plats.
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STK:s utvecklingstrappa

Inkluderande mötesplats: Vi driver Sveriges trevligaste idrottsanläggning med en 
levande miljö som stimulerar allas utveckling, idrottande och sociala samvaro. Vi främjar 
mångfald och jämställdhet.

God hälsa: Genom tennis och övriga racketsporter bidrar vi till en bättre hälsa för ett 
längre liv. Vår idrott ska vila på hälsosamma värderingar och möjliggöra utveckling på 
alla nivåer. 

Hela livet: Tennis och racketsporter kan utövas oavsett ålder och ambitionsnivå.

STK:s tennisskola har tennisutbildning för alla oavsett ambition

Vår vision - En inkluderande mötesplats för god hälsa genom hela livet!
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Följ oss här! 

@sundsvallstk

@sundsvallstennisklubb

www.baldershallen.se

Sundsvalls Tennisklubb
Adress: Lasarettsvägen 22

Postadress: 856 43 SUNDSVALL
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