Kungsängens Tennisklubb
V ERKSAMHETSPLAN
2020-09-01 – 2021-08-31

F ÖRENINGENS

VERKSAMHE T

Kungsängens tennisklubb är en ideell förening som bedriver tennisverksamhet för medlemmar i alla
åldrar och på alla kunskapsnivåer. Klubben arrangerar flera tävlingar per år såsom t e x Majspelen
och Junior Open. Kungsängens tennisklubb är ansluten till Svenska Tennisförbundet. I Kungsängens
tennisklubb finns det en tydlig verksamhetsidé:
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt
såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
och vision:
”Ha en erkänt bra tennisträning för alla medlemmar och erbjuda en aktiv
motions- och tävlingsverksamhet. Vårda och stärka klubbkänslan
och verka för ett aktivt utbyte med andraklubbar”

V ERKSAMHETSPLAN 2020/2021
Tennislekis
Övergripande mål:
KTK bjuder på flexibel verksamhet så eleverna kan alternera mellan dagarna. Den övergripande
målsättningen är att rekrytera nya spelare i tidig ålder och även föräldrar att börja spela med andra
intresserade och att få in dessa i vårt bokningssystem så att vi på sikt får en aktiv verksamhet på
helger då det finns lediga tider som gör att tenniskunnandet blir bättre redan i tidig ålder och att
övergången till Tennisskoleverksamheten för sjuåringar och äldre blir smidigare.
Ett annat övergripande mål är att ledare som är ansvariga för verksamheten bör ha genomgått en
grundläggande tennistränarutbildning. Eftersom verksamheten är flexibel med en låg avgift så de tas
tacksamt emot även hjälp av föräldrar. Träningstimmen startar med uppvärmning och avslutas med
lekar och en avslutande samling. Mitt i lektionen delas barnen in i grupper om 2-4 spelare som jobbar
i stationsform där de grundläggande slagen tränas in separat, allt från forehand/backhand till serve,
volley och smash samt även en lekhörna baserat på bollar utgör en station.
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Dagsläget:
Tennislekis har under ett antal år haft träningar för åldrarna 4-7 år två dagar i veckan. Ca 50 barn har
varit delaktiga.

Mål 2020/21:
Att utbilda föräldrar hur man lär ut grundläggande slag gärna ett antal gånger under lediga helgtider.
Att utbilda föräldrarna i hur man börjar boka tider i bokningssystemet samt informera i månadsbrev
via mejl/hemsida samt kopiera och lägga ut papper med information i hallen.
Att öka andelen lekiselever som övergår till s k ”riktig tennis”.
Ett problem har varit att många av Lekiseleverna slutar då det blir dags för så kallad riktig Tennis i
sjuårsåldern eftersom så många andra idrottsaktiviteter börjar kollidera. Kan man bara få föräldrarna
att aktivt börja spela/leka tennis med sina barn redan i Lekis-åldern och även boka tider och att de
själva kan låna bollar som finns att tillgå i hallen bör vi se en förbättring till kommande år för de 30tal spelare i åldrarna 4-7 år som nu spelar.

Barntennis (upp till 11 år)
Övergripande mål:
I åldrarna 7-11år fortsätter tennisinlärningen genom att utveckla tekniken så att eleven uppnår
korrekta tennisslag och även rörelse på banan. De flesta av dessa elever spelar bara en timme/vecka
och den övergripande målsättningen bör vara att så många som möjligt går upp på två timmar för att
träningsnivån ska höjas. Även där bör kontakten med föräldrar prioriteras.
Ett sätt kan vara att man uppmuntrar dessa föräldrar att kontakta varandra och genom
bokningssystemet själva bokar tider och eleverna spelar med/mot varandra.

Dagsläget:
Bland 7-11-åringarna är i dagsläget ca 30 st aktiva. Klubben träningar för dessa åldrar. Eleverna har
fått tider som passar deras respektive skolschema och andra aktiviteter
Här kan vi kanske få in några fler spelare och få dessa att spela fler timmar/vecka. Gruppen 7-11åringar är den viktigaste gruppen för tennisinlärning och bör prioriteras. Om dessa elever
grundlägger sitt tenniskunnande har de nytta av detta under hela sitt kommande liv. De kan sedan
börja spela riktiga sanktionerade tävlingar och även börja spela seriematcher.
Tidigare hade vi Minitennisturneringar, Junior Open på stor bana där andra tennisklubbar var
inbjudna. Problemet i dagsläget är att mejlutskick och affischer inte prioriteras bland kanslierna i
Stockholmsklubbarna. Strategin bör snarast läggas om till att försöka få igång någon form av
tävlingsträning under lediga helgtider. Man kan ha interna minitennisturneringar samt pröva på spel
på stor bana med gameräkning där gärna eleverna kan lära sig döma genom praktisk tillämpning.

Mål 2020/21:
Att öka en personlig kontakt med ansvariga i några utvalda klubbar vilket gör att vi får med ganska
kort varsel kan få till ett utbyte som kan ersätta tidigare Junior Open bl a och man kan variera med
dubbel mm.
Att varje termin arrangera det minst 2 st minitennisturneringar och motsvarande gamla Junior Open,
dock gärna i lag form där exempelvis fyra st klubbar kommer med 4-8 spelare var och att respektive
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tränare/ledare för de andra klubbarna kontaktas. Kan bli ganska lätt administrerat om dessa klubbar
erlägger en gemensam startavgift förslags vis mellan 150:- till 250:-/spelare baserat på den tiden
respektive spelare befinner sig på banan.

Ungdomstennis (12- 18 år)
Övergripande mål:
I åldrarna 12-18 år har KTK redan nu ett brett upptagningsspann alltifrån rena nybörjare till
potentiella framtida serielagsspelare. Övergripande målsättning är att alla som vill börja spela tennis i
organiserad form bör ges plats i vår Tennisskola. Även här spelar många bara en timme/vecka och
utrymme bör ges så att samtliga kan utöka sitt spel. Ett alternativ är att elever i dessa åldrar börjar
spela mer på egen hand med varandra och det är av stor vikt att man informerar dessa om
bokningssystemet.

Dagsläget:
Ca 30st spelare är aktiva i klubben i denna åldersgrupp.
Dessa 12-18-åringar är också de som rekryteras oftast på eget intresse för att bli tennistränare i
Tennislekis/Tennisskolan.

Mål 2019/20:
Att dessa elever bibehåller Tennisintresset genom bl a Tennistränarutbildningar/
funktionärsutbildningar mm. Det är även dessa elever som kan hjälpa till i Tävlingskommittén vid
arrangerande av Minitennis/Utbytesmatcher etc.
Att Tävlingskommittén rekryterar intresserade 12-18-åringar och att dessa ges tillfälle att vara med
att arrangera olika typer av tävlingar allt från Minitennis till Majspelen.

Motionstennis (19- 55 år)
Övergripande mål:
En övergripande målsättning för klubben är att få igång denna grupp i motionsgruppspel i någon
form igen. Det finns många i klubben som saknar träningspartner och man kan i dagsläget använda
bokningssystemet för att boka sina matcher och även använda fasta tider exempelvis tidiga morgnar,
sena kvällar och helgtider.

Dagsläget:
Då hallen byggdes 1983 bestod klubben till övervägande del av Motionstennisgrupper i just åldrarna
19-55år. Helgerna lö-sö var så gott som helt uppbokade för ett minst 50-tal spelare under en
tioårsperiod. Sedan har vi gått mot andra tider och en fast tid mitt på en helgdag är inte lika
attraktivt längre.

Mål 2020/21:
Att utbilda denna grupp genom privatlektioner, kurser etc så att de kommer igång med att börja
spela samt boka egna tider.
Att arrangera motionskvällar där tider finns tillgängliga fredagar och lördagar.
Formerna för detta kan diskuteras under detta verksamhetsår och förhoppningen är att vi får igång
en aktiv motionstennis under VT-21.
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Seniortennis (55- år)
Övergripande mål:
Här är en grupp som kan spela tennis under dagtid.
En övergripande målsättning är att öka andelen medlemmar och spel i den här målgruppen. Vi
behöver bli mer aktiva i vår informationsverksamhet och i allt högre grad rikta oss direkt till
målgruppen.

Dagsläget:
Klubben har idag ca 50 st i målgruppen som spelar mer eller mindre regelbundet.

Mål 2020/21:
Att och anordna ett ”Öppet Hus ” för målgruppen 55 och äldre.
Att öka andelen + 55 till 75

Tävlingsverksamhet
Övergripande mål:
Den övergripande målsättningen är att vi ska bibehålla den omfattade tävlingsverksamhet i
framförallt seriespel som vi har idag vilket gjort att ett 20-tal duktiga spelare är aktiva. Det får bli en
långsiktig plan för framtiden där just nu åldrarna 7-11år bör prioriteras så att de kan vara med i
seriespel då de uppnår 14–15-årsåldern.
Gällande Juniorsidan så är det ett övergripande mål att också utveckla unga spelare som har intresset
att börja tävla.

Dagsläget:
Klubbens tävlingsverksamhet har utvecklats väl de senaste åren och vi har i dagsläget fått igång en
aktiv serielagsträning vilket resulterat i att flera lag nu är med i Tennisserierna: Herrar, Damer, H35
samt H45. Många tider är uppbokade för detta och helgerna blir fulla med matcher. Även ett antal
juniorer har integreras i serielagsverksamheten.
Majspelen är klubbens ”flaggskepp” på tävlingssidan och har arrangerats årligen sedan 1978.
Tävlingen är sanktionerad tävling inom Svenska Tennisförbundets rikstäckande tävlingsverksamhet.
Nytt för 2021 är att det blir HS/DS A-B baserat på ranking kompletterat med PS/FS 14.

Mål 2020/21:
Att bibehålla och utveckla den årligt återkommande Majspelen.
Att anordna träningar/matchträningar internt i klubben där några av de etablerade tävlingsspelarna
är med och ger råd och tips.
Att få de etablerade senior/veteranspelarna att i högre grad hjälpa och stötta dessa barn/ungdomar
att börja spela matcher.
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Huvudtränare, ledare och andra resurspersoner
Övergripande mål:
Den övergripande målsättningen är att få in fler personer som är aktiva i klubben som nu har 350 st
medlemmar. Vi behöver också fler av dessa som är aktiva i bokningssystemet och där kan börja boka
egna tider.
Under närmaste året bör vi i klubben genom löpande information och genom bl a Nyhetsbrev
informera våra medlemmar om hur man går in på hemsidan och bokar/köper tider.

Dagsläget:
Klubben har i dagsläget 350 medlemmar. Av dessa är ca 150 aktiva i bokningssystemet och ca 20-30
medlemmar aktiva som stöd i verksamheten (tävlingsledare, domare, hjälptränare osv)

Mål 2020/21:
Att öka andelen aktiva i bokningssystemet
Att utge minst 3-4 Nyhetsbrev

Anläggning och lokaler
Övergripande mål:
Det övergripande målet för klubben är att långsiktigt säkerställa tennisverksamheten i fungerande
lokaler. Vi skall arbeta för att inte bara tennisbanorna är i bra skick utan även att vi får fungerande
lokaler för klubbens administration och möten.

Dagsläget:
Klubben har i nuläget fungerade lokaler, tre innebanor samt två utebanor som är i gott skick och
lämpar sig för tävlingsverksamhet. Bra lokaler för administration saknas. Inga större inköp väntas ske
säsongen 20/21. Under 2018 köptes det in grus som förväntas kunna underhålla utebanorna
ytterligare minst tre år. Klubben har även kontakter med hantverkare och frivilliga medlemmar som
hjälper till vid olika typer av reparationer och underhållFortfarande råder osäkerhet kring Tennishallens framtid. Kommunen har inlett en utredning som
verkar syfta till att hallen bör/skall flyttas från nuvarande position. Innan dess planeras inga större
inköp eller reparationer säsongen 19/20.
Kodlåset och bokningssystemet fungerar tillfredsställande och det är inga större problem för nyttjare
av hallen då den är obemannad.

Mål 2020/21:
Att tillse att vi är engagerade och aktiva i kommunens planeringsarbete.
Att bibehålla samtliga banors kvalitet
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Administration och styrelse
Övergripande mål:
Det övergripande målet är att ha en styrelse som är aktiv och fungerar som ett rullande stöd till
klubbadministratören. Styrelsens sammansättning skall vara jämt fördelad mellan könen. På sikt är
målet att öka engagemanget inom klubben genom att tillsätta arbetsgrupper/kommittéer som ett
stöd för den löpande verksamheten.

Dagsläget:
Styrelsen består idag av fem ledamöter (två kvinnor + tre män) plus två suppleanter. Styrelsen
genomför ca 6 st möten per verksamhetsår.

Mål 2020/21:
Att öka engagemanget inom styrelsen
Att genomföra ett lite längre styrelseseminarium

Utbildning
Övergripande mål:
Som övergripande målsättning finns att de som vill förkovra sig tennismässigt/tränarmässigt samt
administrationsmässigt ges möjligheter att göra detta genom olika utbildningsinsatser
Klubben skall utbilda vuxna, föräldrar och andra intresserade i tennisens grunder, förslagsvis på
lediga helgtider. Långsiktig målsättningen är att KTK ska få så många som möjligt att spela mera
tennis, detta gagnar klubben och vi får mer intäkter.
Tävlingsträning är även detta ett utmärkt sätt att utbilda/lära barn och juniorer att börja spela
matcher. Detta kan även kombineras med enklare genomgång av regler och grundläggande
domarutbildning.

Dagsläget:
Klubben får ett årligt utbildningsbidrag som täcker kostnader på 8-10 000:-/år av kommunen som
täcker 100 procent av kostnader som utbildningarna kostar. Det kan vara både
administrationsutbildningar, domar och tränarkurser etc. Denna summa baseras på det kommunala
aktivitetsstödets storlek. Klubben har under 2019/20 genomfört en domarutbildning.

Mål 2020/21:
Att genomföra minst en domarutbildning för intresserade medlemmar
Att få minst 5 ungdomar att genomgå grundläggande tränarutbildning.
Att genomföra utbildning i tennisens grunder.

Information och marknad
Övergripande mål:
Det övergripande målet för klubbens interna informationsarbete är att samtliga medlemmar skall
känna sig informerade om vad klubben kan erbjuda. Det externa informationsarbetet skall inrikta sig
mot personer boende i Upplands bro Kommun samt företag som verkar i kommunen.
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Dagsläget:
Klubben har idag en fungerande hemsida där man hittar aktuell information om aktiviteter, tävlingar,
möten mm. Två ggr om året skickas ut ett informationsblad, KTK-Nytt, till samtliga medlemmar.
Arbete har också inletts för att få till stånd en reguljär utgivning av ett Nyhetsbrev. Klubben inbjuder,
en gång om året, allmänheten till ett s k Öppet Hus. Här erhålls möjligheten att gå via kommunens
informationskanaler.
Marknadsföring och information gentemot kommunens företag har genomförts mycket sparsamt.
Främst på grund av tid- och resursbrist. Det finns en avsikt att öka den delen i verksamheten då det
nu pågår en stor inflyttning av nya företag i kommunen
Klubben har idag mycket få reklamköpare/sponsorer.

Mål 2020/21:
Att fortsätta ge ut Nyhetsbrev riktat till samtliga medlemmar. Frekvensen att diskuteras.
Att få minst tre företag att teckna företagsabbonemang i hallen
Att få tre nya företag som sponsorer/reklamköpare

Utvecklingsarbete och projekt
Övergripande mål:
Klubbens övergripande mål att fortsätta utvecklas, öka andelen medlemmar, öka tennisspelet bland
befintliga medlemmar, öka intresset hos de lokala företagen i Upplands Bro Kommun samt ha en
ekonomi i balans.

Dagsläget:
Vi har idag en fungerande verksamhet men fortfarande är det många lediga tider i hallen.
Utebanorna är inte tillräcklig nyttjade under sommarhalvåret. Ekonomin är i balans men det finns
mycket begränsade resurser för investeringar och rena utvecklingsprojekt

Mål 2020/21:
Att inleda arbete med att skaffa sponsorer till verksamheten
Att inleda arbete med att starta upp företagstennis
Att utreda möjligheten att anordna en tennisvecka utomlands
Att verka för aktivt utbyte med annan klubb

Kungsängens tennisklubb
2019-09-01
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