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Verksamhetsplan 2020-2021

Styrelsen fOr SWTK har tagit fram denna verksamhetsplan far verksamhetsaren 2020
samt 2021. Verksamhetsplanen omfattar denna gang 2 ar, da verksamheten fran och med
hasten 2020 kommer att bedrivas i ny anlaggning pa Stora Wasby Gard.



Allmant

Styrelsen har det overgripande ansvaret for att:
• se till att for klubben foljer gallande forfattningar och andra bindande regier,
• verkstalla av arsmotet fattade beslut
• planera, leda och fordela arbetet inom klubben och for detta utarbeta arbetsordning

samt instruktioner for underliggande foreningsorgan
• ansvara for och fOrvalta klubbens medel
• fortlopande informera medlemmarna om klubbens angelagenheter i den

utstrackning detta inte kan skada klubbens intressen
• Skapa forutsattningar for en val fungerande tennisverksamhet i klubben for alia

medlemmar oavsett alder, kon och funktionsvariation
• Samverka med andra i anlaggningen verkande intressenter, naringsidkare samt

hyresvard

OrdfOranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgor sina uppgifter
enligt klubbens stadgar och ovriga fOr klubben bindande regler och beslut. Har
ordforanden forhinder ska vice ordforanden trada in i ordforandens stalle.

Utveckling av verksamheten
Styrelsen tillsammans med klubbchef och annan personal kommer att fortsatta att arbeta
saval operativt som strategiskt for att verksamheten ska uppfylla de mal som klubben satt
upp.

Malen har presenterats i dimensionerna: Utvecklingsmal for klubben, sportsliga samt
ekonomiska mal. Malen bygger pa klubbens verksamhetside, vardegrund och ska stodja
genomforandet av klubbens vision 2024.

Verksamhetsiden for SWTK
SWTK ska vara en professionellt skott klubb med familjekansla. Att kunna erbjuda tennis
for alia efter var och ens formaga och ambitioner i en miljo som praglas av ansvar, respekt
och kamratskap ar en sjalvklarhet.

Vardegrund for SWTK
Gladje

• TilihorighetlGemenskap
• Energi
• Lek

Tillganglighet
• "Alia ar valkomna"
• En verksamhet for dig
• Spela nar du viII utifran dina egna forutsattningar
• En god motes plats for alia aldrar



Respekt
• Fair play - ratt uppforande (sprakbruk, tider, material, lokal)
• Ratt uppforande (sprakbruk, tider, material, lokal)
• Lara fOr livet (Halsa, kosthallning, motion)
• Alias varde (bredd till elit)

Vision for verksamheten 2024
SWTK har utvecklats fran en lokal familjeklubb till en professionellt skott forening med
anstalld klubbchef och flera heltidsanstallda tranare. Var verksamhet och vara ambitioner
har successivt vaxt under de dryga tre ar som klubben har verkat i den nybyggda hallen.
Vi ar over 800 medlemmar och med en tennisskoleverksamhet med utbildade tennislarare
for alia nivaer med over 300 barn och nastan 200 vuxna. Den trend som vi sag i slutet av
1O-talet med alit fler vuxna och inte minst gladjande kvinnor i olika aldrar som deltar i alit
storre omfattning i var verksamhet. Tennisen har ater blivit en "familjesport", vilket har okat
i omfattning genom klubbens aktiva arbete och tillgangen till bantider for saval
tennisskoleverksamhet som "strotids-spel".

Vi tar delat ansvar fOr barn och ungdomars sportsliga och personliga utveckling. Vi satsar
pa bredden, men stottar aven de som viII och har formaga att utvecklas ytterligare, men
det maste alltid ske naturligt och i nara samverkan med vardnadshavare och skola. Vi
arbetar med barn och ungdomar efter Play and Stay konceptet, vilket annu ar det av
Tennisforbundet gallande konceptet fOr tennisskoleverksamhet inom ramen for anslutna
klubbar. Klubben efterstravar att vara en av de basta tennisklubbarna i regionen vad galler
mojligheter till spel fOr alia, efter var och ens ambition och formaga oavsett alder, kon och
funktionsvariation.

Familjekanslan finns kvar i klubben aven om tavlingsambitionerna vaxt. Vi finns
representerade i seriespel pa flera nivaer och med stor framgang i manga fall. SWTK har
lag i seriespel for bade damer och herrar och uppmuntrar juniorer som viII ut och spela
turneringar. SWTK ar ett foredome i sitt arbete med barn och ungdomar.

Samarbete med Vasby Nya Gymnasium for tennisgymnasium ar etablerat for den som
verkligen viII satsa saval pa tennis som en gymnasial utbildning. Diskussion fors med
andra gymnasieskolor i naromradet.

Tennisanlaggningen ligger i en historiskt unik miljo, som ar en av Stockholms vackraste
med narhet till kommunikationer. Vi varnar om var miljo. I anlaggningen finns lokaler for
samvaro, gym, shop och kafe, liksom tennisklubbens kansli och klubbrum. Kafeet ar en
plats for samvaro och umgange mellan klubbmedlemmar och andra, som viII ta del av
spelet, atmosfaren, kulturen och naturen inom omradet. Medlemmarna har stort inflytande
pa verksamheten via olika kommitteer. Vi ar duktiga pa att ta hand om nya ideer till
forandringar och forbattringar fran medlemmar och andra och alia gaster upplever att
miljon och servicen ar "forstklassig", darfor har anlaggningen mycket god belaggning.

Vi arrangerar turneringar och ar en del av Stockholmsregionens etablerade tavlingsutbud.
Vi har etablerat var egen regionala turnering for barn och ungdomar - Vasby Apen.

Vi har gott samarbete med saval det lokala naringslivet som det politiska styret inom
kommunen. Genom t. ex. vart deltagande i Vasby Promotion har vi kontakt med
intressanta lokala foretag och vi har ett antal foretag som genomfOr foretagstennis for sina
anstallda, men desto fler starka sponsorer som viII starka verksamheten langsiktigt.



Verksamheten foljer i ovrigt de lagar och avtal som galler.

Mal for verksamheten

Klubbens utvecklingsmal

- utoka antalet spelare som nyttjar anlaggningen, framst strotids-nyttjandet men
ocksa kontraktstider

- utoka antalet elever i tennisskolan
- aka den sociala samvaron i anlaggningen och skapa en social miljo att vistas i for

saval ung som gammal
- aka foraldraengagemanget
- vara den mest attraktiva tennisskolan i norrort
- vara kommunens mest populara forening
- Paratennis ska utvecklas i sam band med att tillgangligheten i anlaggningen okas

och i och med att det finns full tillganglighet till hela anlaggningen

For att na klubbens utvecklingsmal ska SWTK:

- Satta en handlingsplan for oka antalet elever, saval barn, ungdomar som vuxna.
Den kan t.ex. omfatta inbjudan i lokalpress till provspel, annonsering via facebook-
grupper, kontakta skolor och erbjuda idrottslektioner med tennis etc.

- Annonsering via Facebook, Instagram och andra medier
- Kontakta skolor och erbjuda idrottslektioner i hallen
- Ha en aktiv dialog med Kommunens politiska foretradare och tjansteman
- Ha en aktiv dialog och samverkan med andra klubbar i norrort
- Skapa en miljo i hallen som gar att saval aldre som unga viII vistas i hallen aven pa

tid som de inte aktivt spelar tennis eller padel
- Dialog med forbundet och utbildning ska genomforas for att sakerstalla att

kompetens for paratennis finns i klubben
- Skapa tydliga riktlinjer for kris- och konflikthantering med barnkonventionen i fokus

Matetal:
- Antal medlemmar totalt i klubben
- Antal nytillkommande/antal avslutade medlemskap
- Antal traningstimmar/antal traningsdeltagare, barn/ungdom/vuxna
- Kvalitetsmatetal, uppfattningar om kvaliten pa och vardet av de tjanster klubben

levererar via dialog med medlemmar och ovriga gaster

En langsiktig utmaning for klubbens utveckling ar att aka foraldraengagemanget for att aka
totala mangden resurser som kan genomfora aktiviteter, event, tavlingar och dylikt. Det
kan ske pa olika satt genom foraldramoten, gastforelasningar om aktuella teman sasom
kost, mental traning, massage eller yoga samt att arrangera utbildning for vardnadshavare
som domare, tavlingsledare, funktionarer etc.



Klubbens sportsliga mal:
- Fler event och foretagsspel for att stimulera sponsorverksamheten
- Egna tavlingar som stimulerar till tavlingsspel
- Oka antalet representationslag i olika seriespel
- Storre antal kontinuerligt deltagande i tavlingar

For att na klubbens sportsliga mal ska SWTK:
- Tillsatta en ansvarig for tavlingskommitten
- Oka foraldraengagemanget genom fler foraldramotenlinformationsmoten
- Fa vardnadshavare att kanna delaktighet i barn och ungdomars utveckling
- Samarbeta med Akademin for att fa fram spelare som blir framgangsrika i tavlings-

sammanhang

Matetal:
- Antal event och tavlingar
- Antal spelare som tavlar kontinuerligt
- Antal serielag och dess framgangar i olika seriespel
- Antal tavlingsdeltagare och egna framgangar
- Antal deltagare pa event och funktionarer utom styrelse
- Event och tavlingars utfall i ekonomiska termer

Att etablera en aktiv tavlingskommitte som skapar event och tavlingar samt driver
klubbens deltagande i andras tavlingar ar kritiskt for att uppna klubbens sportsliga mal.
Darfor ar det viktigt for klubben att skapa en lustfylld kansla for medlemmar att delta i olika
uppdrag. Det ska vara roligt att vara aktiv i klubben utover sitt eget eller sina
familjemedlemmars eget tennisspelande.

Klubbens ekonomiska mill
- Ha en sund ekonomi med ett budgeterat overskott pa 3-5% varje verksamhetsar
- Utveckla samarbetet med sponsorer och aka intakterna och engagemang fran det

lokala naringslivet
- Ha en prissattning pa klubbens tjanster som gar att medlemmar och andra

besokare upplever att klubbens erbjudanden ar "prisvarda"

For att na klubbens ekonomiska mal ska SWTK:
- Standigt ha en god kontroll over saval klubbens intakter som kostnader, saval

nuvarande som framtida
- Utoka samarbetet och narvaron i Vasby Promotion
- Utse en sponsoransvarig i klubben/styrelsen samt aka antalet traffar for sponsorer
- Arbeta langsiktigt for att finna en huvudsponsor for klubbens verksamhet
- Representera klubben pa Naringslivsdagen. Ha ett bord med information och

erbjuda foretag gratis provspel
- Aktivt kontakta en rad foretag, framst lokala mindre foretag som viII erbjuda tennis

som friskvardsaktivitet for anstallda
- Standigt arbeta med att fDlja prissattningen pa klubbens tjanster i forhallande till

medlemmars betalningsfOrmaga, marknadsprissattning i naromradet, generella



kostnadslaget i samhallet etc.

Matetal:

- Verksamhetens intakter och kostnader
- Offentliga bid rag
- Sponsorintakter
- Soliditet och likviditet

Organisation
• Styrelsen
• Klubbchef/verksamhetschef (heltidstjanst)
• Tranare (Heltidstjanst)
• Tranare (Timanstallda)
• Kommitteer

• Tennisskoleverksamheten
• Sponsor/foretagsevent
• Administration/ekonomi
• Tavlingsverksamhet

• Seriespel ungdom
• Seriespel vuxen
• Seriespel veteran

Ekonomi

SWTK ska fortsatta strava efter att ha en sund ekonomi i balans som genererar ett
overskott. Arbetet med ekonomin fortsatter tillsammans med personal och styrelse.

Klubben gjorde under 2019 en investering i okade personalkostnader, da Iva
kontrakterades pa heltid for klubbens rakning. Detta tillsammans med en utokning av
elever och timantal gor att aven kostnaderna for timtranare kommer att oka. Inom befintligt
ekonomiskt utrymme finns inga mojligheter att expandera ytterligare under perioden 2020-
2021, utan en konsolidering kommer att behova ske under perioden. Detta for att
sakerstalla klubbens langsiktiga ekonomiska stallning.

Attraktiva sponsorpaket utifran de mOjligheter vi har att annonsera i hallen tas fram av
ansvariga. Dessa kan finansiera ytterligare satsningar sasom till exempel tranarinsatser
eller tavlingsspel



Styrelsen i SWTK 2020-01-14



Bilaga 1, Barnkonventionen

Barnkonventionen ar lag sedan den 1:a januari 2020. SWTK stravar att efterfolja
boken "Barnkonventionen och foreningsidrotten - en handbok for idrottsledare" som ar
framtagen av UNICEF Sverige.

Boken om Barnkonventionen i idrottssammanhang Iyfter fram fyra grundprinciper:

Artikel2
Alia barn ar lika mycket varda och har samma rattigheter. Ingen far diskrimineras.

Artikel3
Vid alia beslut som ror barn ska i forsta hand beaktas vad som bedoms vara barnets basta.

Artikel6
Barn har ratt tililiv, overlevnad och utveckling.

Artikel 12
Barn har ratt att uttrycka sin mening och horas i alia fragor som ror barnet. Hansyn ska tas
till barnets asikter, utifran barnets alder och mognad.

Barnens situation, lust och vilja till tennis och traning skapar darmed de forutsattningar
som ska galla for var verksamhet som helhet, men kanske framst inom var tennisskole-
verksamhet i synnerhet.

Stora Was by Tennisklubb ar en klubb dar alia verksamheter ska genomsyras av vara
vardeord Gladje, Tiliganglighet och Respekt.



Bilaga 2, UppHigg enligt "play and stay-konceptet"

VUxentennls
18- At

TAvllngsskola
ca 12-18 6r

/
Tennisskola
ca 9-18 At

Mlnttennls
ca5-8Ar

I

Hur vi tranar i SWTK

Minitennis ca 5-8ar:
En lekfull introduktion till tennisen komplicerade varld genom ett stort fokus pa att ha kul,
motoriska fardigheter genom koordinationsbvningar samt grundlaggande slagteknik.

Spelas med anpassade bollar och banor i enlighet med konceptet Play and Stay.

Grupperna ar olika stora men huvudregeln ar att det inte ar fler an 5 elever per tranare.
Undantag kan ske nar synnerliga skal fbreligger.

Mal:
- Att fa kanna gladje genom att pa ett lekfullt satt fa introduceras till tennisens varld
- Att utvecklas utifran sina egna fbrutsattningar och ambitioner

Vi forutsaUer aU deltagare i tennisskolan:
- Lyssnar pa sin tranare och stravar efter att gbra sitt basta pa traningen
- Har med hjalp av sina vardnadshavare med sig racket, inomhusskor och fylld

vattenflaska
- Visar respekt mot bvriga spelare i gruppen och hallen

I gengald erbjuder klubben:
- Fritt spel pa obokade banor med andra aktiva juniorer i var traningsverksamhet.

Rekommenderad traningsmangd 1-2ggr/v a 40-45 min.

Rekommenderade tavlingsformer:
IF SO Tour mini.



AU tanka pa som vardnadshavare:
- bverlat traningen till tranarna. Spela garna med era barn men fokusera da enbart pa

att ha kul

- Var god a forebilder pa tavlingar. Appladera garna motstandarna och fokusera inte pa
resultat utan lagg stor vikt vid installning och att alia barn gor sitt basta

Tennisskola ca 9-18ar:
Har utvecklas mer avancerad slagteknik samt laggs det ett storre fokus pa matchspelets
alia vasentliga delar sasom rakning, taktik och fysik. Alit med stort fokus pa gladje och
rorelse.

Grupperna bestar av max 5 elever per bana och tranare. Undantag kan ske nar synnerliga
skal foreligger.

Spelas med anpassade bollar och banor i enlighet med konceptet Play and Stay.

Mal:
- Att fa ett stort och livslangt intresse for tennis
- Att utvecklas utifran sina egna forutsattningar och ambitioner

Vi f6rutsaUer aU deltagare i tennisskolan:
- Lyssnar pa sin tranare och viII gora sitt basta pa traningen
- Har med sig racket, inomhusskor och fylld vattenflaska
- Visar respekt mot ovriga spelare i gruppen och hallen

I gengald erbjuder klubben:
- Fritt spel pa obokade banor med andra aktiva juniorer i var traningsverksamhet
- Ett antal lager varje ar under loven

Rekommenderad traningsmangd 1-2ggr/v a 1h.

Rekommenderade tavlingsformer:
IF SO Tour midi och maxi, klubbmatcher/KM samt regionala tavlingar

AU tanka pa som vardnadshavare:
- Overlat traningen till tranarna. Spela garna med era barn men fokusera da enbart pa

att ha kul
- Var goda forebilder pa tavlingar. Appladera garna motstandarna och fokusera inte pa

resultat utan lagg stor vikt vid installning och att alia gor sitt basta

Tavlingsskola ca 12-18ar:
Tavlingsskolan riktar sig till de som visar ett stort intresse for att utveckla sig sjalva som
tavlingsspelare.

Klubben erbjuder en gedigen utbildning med teknik och matchspel i fokus.



Grupperna bestar av max 4 elever per bana och tranare. Undantag kan ske nar synnerliga
skal foreligger.

Mal:
- Att vidareutveckla spelgladjen
- Att kunna beharska alia tennisens slag pa ett tillfredstallande satt
- Att utveckla individuella spetsformagor samt hitta en lamplig spelstil
- Att ha hog intensitet bade pa match och traning
- Att kanna sig trygg i olika matchsituationer under saval singel som dubbelspel

Vi f6rutsatter att deltagare i tavlingsskolan:
- Har en god attityd gentemot tranare, domare, traningskamrater och motstandare

samt agerar som forebilder for ovriga juniorer
- Passar tider och tar ett eget ansvar for att ha komplett utrustning samt skoter

uppvarmning sjalvstandigt
- Bar klubboverall vid tavlingar
- Vid behov staller upp for klubben vid olika evenemang sasom KM och ovriga

evenemang
- Deltar vid ett antal externa tavlingar varje ar
- Har en hog narvaro pa traningar

I gengald erbjuder klubben:
- Gratis tavlingslicens samt ekonomiskt bid rag pa 50% pa anmalningar till

sanktionerade tavlingar
- Fritt spel pa obokade banor med andra aktiva juniorer i var traningsverksamhet.
- Kvalitativ traning till rabatterat pris
- Individuell hjalp till utveckling bland annat genom utvecklingssamtal samt fystraning
- Matchbevakning pa utvalda tavlingar
- Arrangerar ett antal lager varje ar under loven

Rekommenderad traningsmangd 2-4h vecka.

Att tanka pa som vardnadshavare:
- Overlat traningen till tranarna. Spela garna med era barn men fokusera da enbart pa

att ha kul

- Var god a forebilder pa tavlingar. Appladera garna motstandarna och fokusera inte pa
resultat utan lagg stor vikt vid installning och att alia gor sitt basta

- Klubben ser garna att foraldrar till barn som tranar mycket hos oss ar behjalpliga vid
evenemang sasom KM, klubbutbyten och trivselkvallar


