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1. Föreningen
Karlstad tennisklubb bildades 1923. Föreningen bedriver idag sin verksamhet i Racketcenter i
Karlstad, en lokal som ägs och drivs av Karlstad Kommun. Racketcenter har tre inomhusbanor
med Plexipave-golv samt fyra grusbanor utomhus.
Föreningen har över 200 aktiva medlemmar som spelar tennis på olika nivåer. De flesta tränar
regelbundet och en del tävlar i olika typer av cuper och seriespel. Utbildade tränare säkerställer
en bra kvalitet på träningarna. Föreningen har serielag på många nivåer och anordnar även
tävlingar årligen som utomstående är välkomna att delta i.
Föreningen genomför varje vecka 66 organiserade träningspass för olika grupper. Under ett helt
år blir det 2500 gruppträningspass som sker genom Karlstad Tennisklubb!
Totalt representerar 17 serielag föreningen i olika seriespel organiserat av svenska
tennisförbundet. Dessa serielag spelar 100-tals tennismatcher årligen. Många spelare är även
ute på olika cuper runt om i landet och representerar föreningen på ett förtjänstfullt sätt.
Alla dessa idrottsaktiviteter bidrar till hälsosam tennisglädje för många individer i Karlstad.
Föreningen är en viktig aktör inom värmländsk idrott och skapar goda värden i idrottens tecken.

1.1. Vision
Karlstad tennisklubb – Tennisglädje för alla! Här kan varje individ nå sin potential, mål och
drömmar.

1.2. Verksamhetsidé
Karlstad tennisklubb erbjuder tennis för alla. Vi främjar ett livslångt idrottande. Vår verksamhet
är välkomnande i en trygg och social miljö där både spelare och ledare utvecklas. Föreningen ska
uppmuntra, inspirera och möjliggöra för sina medlemmar att vara aktiva hela livet.

1.3. Värdegrund
Karlstad tennisklubb är inkluderande och seriös med fokus på glädje och rent spel. Det är lika
mycket värt att enbart spela tennis för att det är roligt och må bra som det är att satsa och nå
den yttersta eliten.

Transparens

Öppenhet och tydlighet gör att alla medlemmar kan ta del av föreningen,
vilket även stimulerar till en sund föreningsekonomi

Engagemang
Nyfikenhet
Normbildande
Inkluderande
Sportslig

Glädje och engagemang genomsyrar vår verksamhet
Genom att vara en attraktiv förening och erbjuda kvalitetsträning odlas
nyfikenhet och intresse för tennis
Ledare och spelare är ett gott föredöme för alla inom sporten där
demokrati och jämlikhet är grunden för hur en bra medmänniska är
Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar
Verksamheten är seriös och präglas av rent spel och rättvisa

Verksamhetsplan

4(8)

2. Strategi
Vår strategi anger en översiktsplan för flera av föreningens målsättningar.

2.1. Långsiktiga mål
•
•
•
•

Ge individer förutsättningar att vara idrottsaktiva hela livet
Utveckla individer till framgångsrika idrottare
Serielag i högsta divisionen
Jämn könsfördelning av föreningens utövare

2.2. Kortsiktiga mål
•
•
•
•
•
•

Få in fler individer/medlemmar i olika träningsgrupper
Utveckla nya träningssätt och former med ökad flexibilitet för att inkludera fler utövare
De som motions-idrottar utanför den organiserade tennisen idag ska känna sig välkomna i
föreningen
Arrangera sanktionerade tävlingar årligen. Minst två IF/SO tävlingar per år
Alla tränare i föreningen har genomfört någon av Svenska tennisförbundets kurser
Föreningen ska uppmuntra medlemmar att utbilda sig till domare och tävlingsledare
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3. Föreningsverksamhet
Här beskrivs kort föreningens verksamhet. Verksamheten kan delas in i träning, tävling och
utbildning.

3.1. Träning
Klubbens målsättning är att, utifrån klubbens ekonomiska och resursmässiga förutsättningar,
erbjuda tennisträning för alla åldrar under ledning av utbildade tränare.
Ansvarig: Tränare.

3.1.1. Boll och Bus
Föreningen erbjuder träning för de minsta killarna och tjejerna där fokus är lek i första hand.
Barnen lär sig träna i grupp med olika typer av övningar.

3.1.2. Juniorträning
Föreningen erbjuder träning för juniorer att nå spelarens potential. Det går att träna flera gånger
i veckan om så önskas.

3.1.3. Seniorträning
Föreningen erbjuder träning för vuxna för att nå den individuella spelarens potential. Det går att
träna flera gånger i veckan om så önskas. För de spelare som vill tävla har föreningen även flera
tävlingssatsande grupper i form av A-lag och B-lag.

3.1.4. Läger
Karlstad Tennisklubb har som ambition att utföra minst två läger per år.
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3.2. Tävlingar
Föreningen genomför varje år ett antal tävlingar på olika nivåer.
Ansvarig: Tränare.

3.2.1. Serielag
Föreningen har som ambition att återkommande anmäla lag till seriespel inom Svenska
Tennisförbundet. Målet är att lag ska finnas representerade både för killar och tjejer och i alla
åldrar.

3.2.2. Sanktionerande tävlingar
•
•

Karlstad Open – denna cup är en tävling som föreningen årligen arrangerar utomhus.
Tävlingen engagerar varje gång ca 40 deltagare.
Karlstad Cupen – denna cup är en tävling som föreningen årligen arrangerar inomhus.
Tävlingen engagerar varje gång ca 100 deltagare.

3.2.3. Ej sanktionerade tävlingar
•

För närvarande genomför föreningen inte några ej sanktionerade tävlingar.

3.3. Utbildning
•
•
•

Alla ungdomar som tävlar ska gå domarkurs.
Föräldrar bör gå en matchledarutbildning.
Klubben bör ha utbildade tävlingsledare samt minst en förbundstävlingsledare.

Ansvarig: Tränare och styrelse.
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4. Organisation
Föreningen organiseras enligt följande struktur.

4.1. Styrelse
Styrelsens övergripande uppgift är att leda och styra klubben i enlighet med klubbens stadgar,
vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål. Styrelsens uppgift är också att säkerställa att
tränarkåren har förutsättningar att genomföra, och genomför, verksamhet i de olika
träningsgrupperna. Styrelsen sätter övergripande mål och lägger budget för verksamheten.
Styrelsen har ett arbetsgivaransvar för tränare.

4.2. Tränare
Föreningen har flera anställda tränare som alla genomgått erforderliga utbildningar för att jobba
med barn och ungdomar. Målsättningen är alltid att tränare för alla grupper ska genomgå ett
grundpaket med utbildningar från svenska tennisförbundet (Tennisens Plattform och TGU 1)

4.3. Kansli
Föreningen har ett kansli i Racketcenter som är bemannat några timmar per vecka.

4.4. Tränarkommitté
Föreningen har en tränarkommitté som ansvarar för detaljplanering av träningar,
gruppindelning anmälan av lag till seriespel och även ansvar för att planera och leda egna
tävlingar och planera läger.
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5. Information
För att ha god transparens sprider föreningen ut information i olika kanaler.

5.1. Hemsida
Föreningen har en egen hemsida med plattform från Idrott Online. Detta är en viktig kanal för
informationsspridning, sidan nås på http://www.karlstadtk.se/
Ansvarig: Styrelsen.

5.2. Sociala medier
Föreningen driver ett konto på Facebook där målet är att kunna nå ut med samma nyhetsflöde
som på hemsidan. Sidan nås på https://www.facebook.com/karlstadtennisklubb
Ansvarig: Styrelsen och medlemmar.

5.3. Anslagstavla
Föreningen har en anslagstavla i Racketcenter i korridoren utanför tennisbanorna. Här finns
aktuell information om tävlingar och utbildningar.
Ansvarig: Tränare och styrelse.

