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Näsbyparks	Tennisklubb	Idé,	Vision,	Kärnvärden	och	Mål	
 
 
Verksamhetsplanens målsättning är att i stora drag beskriva verksamhetens plan för det kommande året. 
Planen skall ta utgångspunkt i klubbens grundläggande idé, vision, kärnvärden och långsiktiga mål: 
 
Näsbyparks Tennisklubbs verksamhetsidé 
 
Vi skall vara en aktiv och levande klubb för alla åldrar och alla nivåer där vi erbjuder många bra aktiviteter 
under hela året.  
 
Näsbyparks Tennisklubbs vision 
 
”Tennis – ett set att leva”  
 
Näsbyparks tennisklubb skall vara det självklara valet för alla som vill spela tennis på alla nivåer, såväl 
nybörjare som elit. 
 
Näsbyparks Tennisklubbs kärnvärden  
 
Kamratskap - Vi finns för varandra i med och motgång 
 
Respekt - Vi är del av en gemenskap och behandlar varandra med respekt  
 
Vinnare - Vi vill gärna vara och uppfattas som vinnare både på och utanför tennisbanan. 
 
Näsbyparks Tennisklubbs långsiktiga mål  
 
- Vi ska ha nöjda och glada medlemmar 
- Vi ska ha en genomtänkt och attraktiv verksamhet med hög kvalitet. 
- Vi ska vara en av Sveriges ledande tennisklubbar för juniorer, seniorer och veteraner dit ambitiösa 

tävlingsspelare från vårt närområde söker sig 
- Vi ska vara representerade i Elitserien eller division 1med dam- och herrlaget 
- Vi ska ha sportsliga framgångar i de nationella tävlingarna 
- Vi ska ha många junior-, senior- och veteranlag i seriespel både på dam- och herrsidan. 
- Vi ska ha kompetenta, engagerade och glada medarbetare engagerade i medlemmarna utifrån var och ens 

spelnivå. 
- Klubbens aktiviteter ska anpassas så att samtliga medlemmar ska känna sig som en del av klubbens 

verksamhet 
- När klubbens nya hall står klar är ambitionen att vi återigen ska kunna arrangera en internationell tävling 

såsom Stockholm Ladies 
- Våra framgångsrika juniorer ska komma från både vår egen yngre juniorverksamhet samt från andra 

klubbar i vårt närområde 
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Inledning	
För verksamhetsåret 2022–23 finns ett antal fokusområden som Styrelsen och Klubbchefen bedömt som viktiga 
och kommer ta tillgänglig tid och resurser i anspråk. Dessa kan uppdelas i två huvudområden: 
 
• tennisverksamheten & kommunikation 

• övriga aktiviteter som möjliggör tennis såsom: anläggningar, sponsring & partnerskap, sociala aktiviteter, 
externa tävlingar. 

 
Tennisverksamhet & kommunikation drivs av Klubbchefen och hans team medan övriga aktiviteter drivs i 
huvudsak av klubbens kommittéer i nära samarbete med Klubbchefen och personalen. Fördelningen av fokus 
ses variera något över verksamhetsåret och händelser som inträffar under året som inte är förutsägbara kan 
ändra fokus och inriktning samt möjlighet att genomföra planen. Avseende kommittéer är bedömningen att 
befintliga kommittéer kvarstår. 
 
Förutom de två huvudområdena kommer Styrelse & Klubbchef driva ett arbete med potentiella 
utvecklingsalternativ för verksamheten. Arbetet skall syfta till att dels genomarbeta alternativa möjligheter för 
tennisverksamheten med de förutsättningar klubben har och ser framöver, dels att ha underlag för den 
pågående och fortsatta dialogen med kommunen rörande såväl nya hallen såsom tälthallen. Formerna för 
detta strategiarbete skall detaljeras under hösten. 
 
Övergripande ser vi att under året 2022–23 kommer fokus fortsatt ligga på att komma tillbaka till samma 
verksamhetsnivå & engagemang som innan branden. Ett drygt år av avsaknad av inomhushall tar tid att 
återställa.  Tennisverksamheten hoppas bära frukt av att ha en fungerande inomhushall från start av hösten 
samt av de aktiviteter som genomfördes våren 2022 (såsom Öppet Hus etc., i enlighet med 
Verksamhetsberättelsen) och fortsatta insatser under 22/23.  

Avseende våra anläggningar, som är en grundförutsättning för verksamheten, ser vi att det fortsatt under 
22/23 kommer krävas betydande insatser av Styrelsen i arbetet med kommunen framför allt avseende nya 
hallen men även i driften samt slutförande av tälthallen, kontraktsutformning & villkor. Gällande förhandling 
avser detta att fortsätta förhandling med kommunen om (i) möjligheten att fortsätta nyttja tälthallen och (ii) 
villkoren för sådant nyttjande när nya hallen är klar och även t ex förhandling med kommunen och leverantörer 
för färdigställande och felaktigheter. 
 
Styrelsen vill passa på att understryka vikten av att klubbens verksamhetsplan förutsätter att flertalets av 
klubbens medlemmar arbetar ideellt med tävlingsarrangemang, anläggnings-vård, klubbaktiviteter, sponsring 
osv. Styrelsen och kommittéers arbete är ideellt.  
 
 
 
 

Tennisverksamheten	

Junior – och elitverksamheten	
Efter branden så saknade NPTK under 18 månader möjlighet att bedriva en tennisskola för barn eftersom 
klubben stod utan hall. Det rekryteringsarbete av juniorer som inleddes under året fortsätter kommande 
verksamhetsår. Det sker via marknadsföring mot skolorna där vi bjuder in till ”prova på” verksamhet i olika 
former.  
 
Arbetet fortsätter med att driva en bredd- och elitverksamhet av högsta klass. 
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Grunden för detta är fortsatt satsning och utveckling av tränarna som är de som skapar trivsel och som utbildar 
spelarna på olika nivåer. Andra hörnstenar i arbetet med junior och elit är fortsatt: 
 
• Lovläger där barn i tennisskolan får spela flera dagar i följd. 
• Sociala aktiviteter 
• Deltagande med ledare i IF So Tour för de yngsta 
• Lägerverksamhet på hemmaplan och på andra ställen 
• Kroatienresan på våren 
• Träningsplanering 
• Tävlingsplanering 
• Tävlingsresor 
• Matchbevakning 
• Utvecklingssamtal när nivån är sådan att det är befogat. 
• Tennisgymnasiet som bedrivs tillsammans med Tibble Gymnasium. 
• Samarbetet med Bergtorpsskolan 
• Modern fysträning 
 
Lagspelet är prioriterat för klubbens tävlingsspelare på junior- och seniorsidan. 
 
 
Seniorverksamheten 
 
Även kommande verksamhetsår finns det avsatta timmar för divisionsspel, veteranträning, 
damdubbeldivisionsspel, äldre veteraners träning, deltagande i allsvenska serien med mera. 
Dagtidsdivisionsspelet som startades under våren-22 och som blev populärt fortsätter.  
 
Klubben ska fortsätta att lägga hög prioritering på vuxenkurserna för att säkerställa det fortsatta 
tennisintresset. Ambitionen är att deltagarna ska vilja engagera sig i klubbens övriga aktiviteter såsom 
exempelvis KM och drop-in aktiviteterna. Vi kommer att fortsätta med att erbjuda läger och kortkurser när 
tillfälle ges. Dessa är öppna för alla medlemmar och inte bara för de som deltar i vuxenkurserna. 
 
De populära arrangemangen frukost- och torsdagstennisen kommer även i år att erbjudas inomhus. På 
Näsaäng fortsätter vi med Torsdags-, Lördags- och Damtennisen, samt Blixtdubbel på torsdagskvällarna och 
Träning under lunchtid med föranmälan på onsdagarna. 
 
 
Utbildning 
 
Klubben planerar att: 
 
• Utbilda fler medlemmar till att kunna agera tävlingsledare, domare och funktionärer 
• Utbilda yngre juniorer till ”bollkallar” för våra A-lagsarrangemang och nationella tävlingar 
• Utbilda juniorer för att kunna agera tränare för yngre juniorer samt vuxenträning 
• Skapa möjligheter för vidareutbildning av våra professionella tränare 
 
 
Tennisresor 
 
Två Kroatienresor kommer att arrangeras under verksamhetsåret. 
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Kommunikation	
Klubben har ett stort fokus på kommunikation med sina medlemmar och kommer fortsätta befintliga 
kommunikationskanaler samt utveckla dessa vidare. Klubben avser under året fortsätta arbetet med: 
 
• Tromben – medlemstidningen 
• Sociala medier – Instagram och Facebook 
• Medlemsutskick 
• Informella dialoger som sker vid klubbens tävlingar, sociala sammanhang, klubbresor och i dagliga 

interaktioner vid träningar runt banorna. 
• Verksamhetsberättelse & Plan 
 
I tillägg ses två tillkommande aktiviteter: 
 
•  Framtagning av ny hemsida 
Nuvarande hemsida är baserad på IdrottOnline, ett verktyg som läggs ned vid årsskiftet 22/23. Ingen ersättning 
av denna tjänst kommer och klubben behöver ta fram en ny hemsida. Detta är ett relativt omfattande arbete 
som påbörjats och kommer färdigställas för lansering till årsskiftet. Todd leder detta arbete. Viss extern ideell 
assistans har identifierats och kommer engageras. 

• Dialogmöten 

För att ytterligare öka möjligheter till dialog mellan medlemmar, klubbledning och styrelse utanför Årsmötet 
och ovan informella möjligheter avses under 22/23 ett till två dialogmöten genomföras. Syftet är att ge 
medlemmar möjlighet att ställa frågor och föra fram konstruktiva förslag. Mötena har en bestämd tidslängd 
och skall främja att frågor från så många medlemmar som möjligt skall få utrymme. Varje fråga och svar får en 
begränsad tid och antal frågor per medlem fördelas för att kunna hanteras inom den utsatta mötestiden. 
Representation från klubbledning och styrelse medverkar. Frågor skickas inte in i förväg och besvaras i mötet 
med tillgänglig information. Dialogmöten är inte ett beslutande forum.  

Kommittéer:	
Anläggningskommittén 
 
Gällande våra anläggningar är tre huvudområden fokus, här med exempel på vad som innefattas: 
 
• Nya hallen: fortlöpande arbeten med kommunen om bl.a. detaljutformning,  

• Tälthallen: hantering av nödvändiga ändringar, underhåll, bodarna, service, hantering av ”kriser” m.m.  

• Näsaäng: förnya utformning av skötsel under utesäsong inklusive bemanning och budget, stäng/öppna, 
sammanställa renoveringsbehov och prioritering. 

Aktiviteterna är exempel och innehåller inte allt som de fakto genomförs. Omprioritering kan även ske löpande 
om så krävs.  
 
Sponsringskommittén 
 
Avser ta bas i grundläggande arbete som gjorts under 21/22 och fokusera på att möjliggöra förnyelse av 
befintliga avtal samt teckna samarbetsavtal med nya sponsorer. Sponsring är en viktig pelare i fortsatt 
uppbyggnad av klubbens ekonomi som kan möjliggöra dels genomförande och vidareutveckling av befintlig 
verksamhet och dels nya aktiviteter – från tennisaktiviteter till exempelvis renovering och underhåll av 
anläggningar.  
 
Vidare behöver exempelvis bygglov för reklam utomhus för nya hallen utrönas med kommunen och plan för 
reklamuppförande i nya hallen planeras. 
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Klubbkommittén 
 
Klubbkommitténs syfte är att tillsammans med personalen och övriga medlemmar verka för att stärka den 
sociala gemenskapen och öka trivseln i klubben. Under året avser vi fortsätta med dessa. Exempel är: 

Hjälpa till med julavslutningen för juniorer, hjälpa till med KM-festen inom- och utomhus, finaldagen 
sommartourstävlingen, Stockholm Open besök, anordna 75-årsjubileumet. Vi fortsätter att arbeta med att 
skapa trivsel i tälthallen och kommer att arbeta med planering för den nya hallen.  I mån av tid finns utrymme 
för att stödja ytterligare aktiviteter. 

 
Tävlingskommittén 
 
Tävlingsarrangemang 
Klubben ska under verksamhetsåret arrangera de mycket populära interna tävlingarna, KM inom- och utomhus 
samt ”Lilla KM” inom- och utomhus för tennisskolan. 
 
Klubben planerar även att fortsatt arrangera NPTK Open inomhus, Audi NPTK Junior Trophy, Audi Danderyd 
Mini Junior Trophy, NPTK Veteran Cup samt sommartourstävlingen Audi Danderyd Open. Dessutom planerar 
klubben att åter arrangera Stockholm Ladies så fort klubben flyttar till den nya hallen. 
 
Allt detta gör vi för att fortsätta vara en aktiv och levande tennisklubb hela året, samt att vi dessutom får ett 
ekonomiskt överskott till verksamheten. Klubbens tävlingsprogram innebär också att vi arrangerar tävlingar för 
alla medlemskategorier som tävlar externt.  
 
Utbildning 
Tävlingskommittén har målsättning att vi inom 1–2 år har ytterligare 1–2 tävlingsledare som har fått grund- 
samt förbundstävlingsledarutbildning. 
 

Övrigt	
Styrelsen och Klubbchef har som målsättning att driva en verksamhet som stödjer NPTK’s mål i enlighet med 
klubbens stadgar och ledord Kamratskap, Respekt, Vinnare. Verksamhetsplanen har tagit utgångspunkt i dessa 
och ser att planen främjar målsättning, vision och ledord. 
 
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla medlemmar – och era ideella insatser som möjliggörare för vår 
verksamhet och vikten av ert fortsatta engagemang.  Vi vill också tacka våra sponsorer och samarbetspartners 
för det viktiga stöd ni bidrar med och tacka för ert förtroende. Slutligen vill vi tacka Klubbchefen och all vår 
Personal för sitt engagemang och insatser i verksamheten – på och utanför planen som ger sådan positiv energi 
och upplevelser för oss tennisfantaster. Vi ser fram emot ett givande Tennisår 2022–23! 
 
 
 
 
Styrelsen 
September 2022 
 
 
 


