
 
 

Verksamhetsplan för Sigtuna Tennisklubb, 

verksamhetsåret 2022/2023 

 

Klubbens övergripande uppgift 

 Att verka för tennisens utveckling i Sigtuna. 
 Att erbjuda tennisspel till förmånliga priser i anläggningar av god kvalitet. 
 Att bedriva en aktiv ungdomsverksamhet 
 Att ordna aktiviteter och tävlingar som stimulerar tennisspel, där social samvaro och 

trivsel är viktigt. 

Ovanstående punkter utgör själva grunden för klubbens arbete avseende verksamheten 
2022/23. 

 
Fokusområden under kommande år 2022/23 

 
Anläggning 

 Öka beläggning dagtid inomhus och utomhus 
 Fortsätta arbetet med att säkerställa att vår anläggning håller god kvalitet. Fokus på 

att förbättra miljön vid utomhusbanorna 
 Fortsatt erbjuda god service i medlemsshopen 
 Fortsatt dialog med kommunen för att hitta en bra lösning för värme och ventilation 

i vår tennishall 
 Förbättra belysningen i entrén, samt undersöka och planera övergång till LED 

belysning 
 Undersök möjligheten för mini-tennis & bollplank nära utomhusbanor 

 
Tennisskola 

 Fortsätta utveckla och höja kvaliteten på tennisskolan för såväl vuxna som för 
ungdomar 

 Omstrukturering av barn och ungdom tennisen för att lättare kunna anpassa 
tennisskolan för individen   

 Ökad satsning på minitennis – framtidens spelare  
 Arrangera sommarläger för barn/ungdomar 
 Vuxenläger under sommaren 
 Tydlig satsning på klubbens egna ungdomstränare 
 Lägerverksamhet på lov för alla 
 Mer Sign in tennis 



Tävlingar 

Planera och genomföra följande tävlingar: 

 Sigtuna Sommarspel, juni 2022 
 Klubbmästerskapen utomhus, augusti 2022 
 Sigtuna Damando Cup, hösten 2022 
 Sigtunacupen, februari 2023 
 Ev Regionsmästerskapen inomhus juniorer/seniorer/veteraner våren 2023 
 Klubbutbyten för våra yngsta spelare. 

 
Medlemmar & Trivsel 

 Bilda en Trivsel-nätverk för att öka trivsel och klubbkänsla för alla medlemmar 
genom klubbarrangemang och allmän trivsel i hallen. 

 Involvera fler ungdomar och barn för att skapa morgondagens tennistränare 
och engagerade klubbmedlemmar   

 Förbättra vår hemsida för att ge medlemmar bättre information och öka att 
attraktionskraften för tennisklubben (”få fler medlemmar som spelar mer”) 

 Anordna 2-4st trivseltävlingar/år med efterföljande trivsel (såsom mat) 
 
Samarbeten & Sponsring 

 Reklam på utebanor 

 Bilda en kommitté vars huvudsakliga uppdrag är att etablera en bas av 
sponsorer från det lokala näringslivet genom att erbjuda tydliga och attraktiva 
sponsorpaket 

 Skapa mer samarbeten och paket kring tennis för företag och privatpersoner 


